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ZMĚNY V PĚSTITELSKÉ TECHNOLOGII ŘEPKY A PŠENICE
Changes in rape and wheat growing technology

Jan VAŠÁK, David BEČKA, Juraj BÉREŠ, Vlastimil MIKŠÍK, Simona LIČKOVÁ
Česká zemědělská univerzita v Praze
Summary: The growth of winter crops and maize in the Czech Republic and Slovak Republic is increasing with the growth of warming
and the change of economy. Ozone rape, unlike wheat, reacts positively to the previous nitrogen dose (40 kg N / ha). Intensity of production supports seed certified by stress tests, stimulated by dry stimulator and hydrogel. In areas that are unsuitable for malt production and in dry conditions, increase in rape seed areas. Nitrogen fertilization into the seed or grain area is only up to 10 kg N / ha. Rape
yields greatly reduce neck and root damage.
Key words: winter rape and wheat, nitrogen before winter, seed, strip till, changes in crop representation, warming, root damage
Souhrn: S růstem oteplování a změnou ekonomiky roste v ČR i SR rozsah ozimých plodin a kukuřice. Ozimá řepka na rozdíl od pšenice pozitivně reaguje na předzimní dávku dusíku (40 kg N/ha). Intenzitu produkce podporuje osivo ověřené stresovými testy, podpořené
stimulátorem, za sucha i hydrogelem. V oblastech nevhodných pro výrobu sladu a za sucha nutno zvýšit u řepky výsevek. Hnojit dusíkem do oblasti semene či zrna se má jen do 10 kg N/ha. Výnosy řepky značně redukuje poškození krčku a kořenů.
Klíčová slova: ozimá řepka a pšenice, dusík před zimou, osivo, strip till, změny zastoupení plodin, oteplování, poškození kořenů

Úvod
Evropa letos – od Ruska po EU až na výjimky sklidila zrnin o dost méně než loni. Ovšem Evropa je
jen malá část světa a chová se odlišně. Všude půda
přibývá, v Evropě ubývá, kukuřice je jinde hlavní plodinou, EU ji importuje. EU vyváží pšenici a slad, ale
ve velkém dováží sóju s produkty, zčásti kukuřici. Žije
ze strojírenství a chemického průmyslu. Podíl zemědělství na HDP v EU je ubohých 2-3% . Ale na agrodotace Unie vydává skoro 40% z rozpočtu.

Unie má obojaký vztah k Ruské federaci – je to
významný zdroj surovin a energií, ale i země, na kterou
se uvalují sankce. Ty agrární už udělali z Ruska hlavního exportéra pšenice na světě, když z prvého místa
sesadily EU. Agrární svět žije z kukuřice, rýže a sóji,
Evropa z pšenice. Údaje o sklizni jsou v tab. 1. Světová
agroprodukce roste rychleji než přírůstek populace
(tab. 2). Roste životní úroveň a konzum potravin hlavně v tzv. „třetím světě“ s nosným středem v zemích
BRIICS.

Tab. 1. Produkce hlavních agrárních produktů z rostlinné výroby ve světě a u vybraných zemí (mil.tun)
– zaokrouhleno. Dle USDA říjen 2018 a prosinec 2012. Využito i FAO.
Komodita/Rok
Obiloviny celkem svět
USA
Čína
Indie
Rusko
EU1)
Pšenice svět
USA
Čína
Indie
Rusko
EU1)
Rýže bez pluch svět
USA
Čína
Indie
Rusko
EU1)
Kukuřice a jiné obilí svět
USA
Čína
Indie
Rusko
EU1)
Olejnatá semena svět2)

2010/11
2199
398
436
220
59
279
652
60
115
81
42
136
449
8
137
96
1
2
1098
330
183
43
16
141
458
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2016/17
2609
473
501
240
114
300
752
63
129
87
73
145
487
7
145
110
1
2
1370
403
227
44
41
153
574

2017/18
2566
437
502
258
127
307
759
47
130
99
85
152
492
6
146
113
1
2
1315
384
223
44
42
153
575

2018/19 říjen
2562
448
499
253
105
288
731
51
128
100
70
138
488
7
141
111
1
2
1343
389
233
42
35
148
604
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Tab. 1. pokračování
Komodita/Rok
USA
Čína
Indie
Rusko
EU1)
Bavlna svět
USA
Čína
Indie
Rusko
EU1)
Počet lidí svět3)
USA
Čína
Indie
Rusko
EU1)

2010/11
100
58
35
7
29
116
18
31
26
0
1,2
6,8 miliardy
309 milionů
1,34 miliardy
1,15 miliardy
142 milionů
501 milionů

2016/17
127
57
37
15
32
107
17
23
27
0
0,4

2017/18
132
60
35
16
35
124
21
28
29
0
0,5

2018/19 říjen
138
61
35
17
32
122
20
28
29
0
0,4
7,8 miliardy
327 milionů
1,39 miliardy
1,35 miliardy
143 milionů
512 milionů

Poznámky 1) EU27 = EU v roce 2010/11 bylo bez Chorvatska (asi 3,5 milionů obyvatel). 2) Jde o semenné olejniny, tedy chybí palmový olej (= asi
40% z produkce rostlinných olejů světa). 3) Využity Wikipedie, odhady jsou pro rok 2017 či 2018. Je s korekcemi využita i pro rok 2010

Tab. 2. Průměrné roční přírůstky ve světě za roky 2000-2010. Vypočteno z FAO.
Ukazatel
Meziroční změna v %
Přírůstek lidstva
+1,2
Přírůstek spotřeby masa celkem
+2,6
Přírůstek spotřeby mléka celkem
+2,5
Přírůstek spotřeby vajec
+2,5
Přírůstek produkce obilovin
+2,1
Přírůstek produkce olejnatých semen
+5,0
Kalorický příjem: 2000 = 2717 kcal, v roce 2014 již činil 2903 kcal na osobu a den světoobčana.

Vlivy a změny rostlinné produkce v ČR a SR
Musíme se uživit. U zemědělců to výrazně
ovlivňují počasí, změny v ekonomice, stravování, obchodní síti, transportu atd. A k tomu přistupují nové
poznatky, objevy, populační změny a přesuny, netržní
opatření, cla, sankce, dotace, zákony a vyhlášky mnoho jiného. Včetně různých nároků plodin, zvířat,
biologické podstaty zemědělství. Za rozhodující se dá
považovat ekonomika výroby a zpracování. To platí
pro čistý trh, ale ten není. Proto se zemědělství chová
racionálně, ale až po zohlednění vnějších podmínek.
Dokladem změn je skoro úplné vymizení přadných rostlin – hlavně lnu – z polí EU. Návazně i ze
zpracoven. Dnešní trend jasně směřuje proti cukru
z cukrovky. Asi zůstanou vybrané cukrovary, ale ne
plodina. Nastoupí třtinový cukr. Podobně tomu bude
pravděpodobně u řepky. Už nyní (2018/19) její výměra
poklesne. Nejen v ČR/SR, ale i v EU. Má před sebou
jen omezenou budoucnost na snad 15 let. Pak ji zcela
nahradí palmový a sójový olej. Z domácích zdrojů
zůstane olivový a slunečnicový olej = jsou v naší kultuře. Hlavní vliv má ekonomika produkce – zóny vhodnosti. Třtina i palma jsou plodiny tropického pásu a na
ten nestačíme. Změní se i stravování. Je značný pokles
konzumace brambor a vzestup těstovin. Místo pšeničné
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se zvýší spotřeba kukuřičné mouky, dosud v EU neobvyklé.
Jsou velké změny v počasí. Prší zhruba stejně,
možná přívalově. Jsou ale vyšší teploty. Například naše
Výzkumná stanice (405 m n. m.) Červený Újezd je na
planině letiště Praha Ruzyně. Evidujeme tyto teploty:
Roční normál 1901 – 1950 byl 7,2°C
Roční normál za roky 1960-1990 uvádíme 8,0°C
Řepková desetiletka (1.8.2009-31.7.2018) měla
v průměru 8,95°C
Řepkový rok (1.8. 2016 až 31.7.2017) byl v průměru 9,94°C
Řepkový rok (1.8. 2017 až 31.7.2018) činil
i přes velké a opakované mrazy v březnu 9,88°C
Oteplování je výraznější ve vyšších polohách
Oteplování se projevuje i v nástupu kvetení:
V desetiletí 1996-2006 začala u Prahy řepka kvést
v průměru 25.4.
V letech 2006-2015 již 22.4.
Loni 21.4.2017 - Letos 19.4.2018

V roce 1997 ale výdroly řepky vykvétaly již
5.3., protože zima byla skoro bez mrazů a ve velkém
přezimovala bílá hořčice, kterou ničí mrazy -7°C.
Také svět se oteplil. I když zohledníme kolísavost teplot, je nynější průměrná teplota světa asi 15°C,
pře sto lety zhruba 14°C. Obsah CO2 vzrostl ze škol-
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ních 0,3% na 0,4% - v době ledové prý bylo jen 0,2%
CO2. Teplo, CO2 jdou rostlinám k „duhu“. Zvláště my
severní národy to vidíme. Voda v řadě míst světa kriticky chybí. Zemědělec seje podle vláhy – při dostatku
vody udělá 2-3 úrody za rok.

výroby – s tím je spojený i pokles víceletých pícnin –
snížila své zastoupení. S nástupem bioplynek ale její
výměra roste. Na Slovensku bioplynky nemají takové
zastoupení jako v ČR. Ale narůstá rozsah zrnové kukuřice – otepluje se a kukuřice dává proti pšenici o cca
20% vyšší výnosy zrna. V Česku jejímu zrnovému
rozšíření zatím stojí v cestě potřeba sušení.

K suchu z horka pomáhá velká větrnost, jak je
v atmosféře více energie. Ale i stálý růst výnosů plodin
= transpirační koeficient. „Normální“ Vánoce jsou i
v podhůří „na blátě“. Trvalejší mrazy přichází až v lednu
a obvykle končí únorem. Jarní mrazy, které letos nebyly,
jsou ale stejně časté jako dříve. Možná i častější. Ty
znemožňují pěstování subtropických plodin, jako jsou
citrusy, granátová jablka, fíkovníky apod. Nástup agronomického jara zůstává mimořádně kolísavý. Za posledních 24 let na polích kolem Prahy se začalo s půdou
pracovat od 16.2.1998 do 8.4.2013 – letos 27.3.2018.
Na polích ubyly pícniny. Přišla éra fotovoltaiky a nepoměrně přijatelnějších bioplynek. Výrazně se snížila
plocha osévané a sklízené půdy. V pohraničí se pole
zatravnily a slouží pro pastvu skotu.

Slovensko po oteplení a růstu zpracovatelské i
spotřebitelské poptávky vedle přirozeně velké výměry
slunečnice a kukuřice na zrno zvýšilo i zastoupení ozimého dvouřadého sladovnického ječmene. Mimořádné
je SR velkou výměrou pšenice tvrdé – ozimé z 88% a
jarní z 12%. Tato semolinová pšenice už v SR zaujímá
11,8% (sklizeň 2018) z pšenice celkem – v ČR skoro
0%. Česko naopak rozšířilo zastoupení máku, výrobu
osiva, bioplynky, bohužel i fotovoltaiku a větrníky. Na
rozdíl od Slovenska zčásti udrželo domácí šlechtění
plodin a má větší živočišnou produkci. Také české
ovocnářství je v lepším stavu, obecně ale nedostatečném.
Zelinářství upadlo. Také na Slovensku, které má
v Podunají pro ně skvělé podmínky. Španělsko ale lepší.
I za cenu nechutných tvrdoslupkatých odrůd, s nízkým
obsahem vody a cukru – aby se zelenina v marketech
dlouho nekazila a vydržela ohmatávání.

Ve struktuře plodin se změny ekonomiky a klimatu promítly zcela zásadně, jak ukazují tab. 3-5.
Obecně se rozšířil podíl ozimů, hlavně ozimé pšenice a
ozimé řepky. Kukuřice z důvodu poklesu živočišné

Tab. 3. Zastoupení vybraných plodin (1930 a 1990 sklizňové plochy) na orné půdě ČR a SR.
Vypočteno ze statistických úřadů ČR a SR.
1930

Plodina a rok

1990

Obiloviny
pšenice
žito
oves
ječmen jarní
kukuřice - zrno
Olejniny
řepka
hořčice
mák
slunečnice
sója
Luskoviny
Brambory
Cukrovka
Jednoleté pícniny
Víceleté pícniny

ČR
58,6
10,7
21,7
16,0
9,8
0,3
0,2
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
1,9
11,5
4,7
1,5
22,4

SR
64,1
20,0
11,5
10,5
17,0
5,1
0,2
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
1,8
10,4
2,5
2,1
10,3

ČR
50,5
25,2
3,8
2,4
10,3
0,9
4,0
3,3
0,3
0,3
0,2
0,1
1,7
3,4
3,6
18,2
15,4

SR
55,0
27,0
3,0
0,9
10,8
10,0
4,6
2,1
0,1
0,3
1,9
0,3
0,8
3,6
3,3
18,0
12,3

Sklizňová plocha v % (tis. ha)

100% (3836)

100% (1757)

85% (3271)

88% (1543)

2018*
ČR
SR
54,4
55,3
33,3
30,0
1,0
1,0
1,7
1,0
9,0
6,5
3,3
13,2
19,9
20,9
16,7
11,5
0,5
0,3
1,1
0,3
0,8
5,1
0,6
3,4
1,4
0,8
0,9
0,6
2,6
1,6
11,2
6,4
7,9
9,9
64%*
77%*
(2472)* (1348)*

* osevní plocha

Tab. 4. Podíl ozimých plodin* ČR a SR ve vybraných letech. Vypočteno ze statistik ČR a SR.
Stát/Rok
ČR
SR

1990
39%
35%

2000
46%
37%

2018
55%
44%

*ozimé plodiny = ozimá pšenice, ozimý ječmen, žito celkem, triticale,
ozimá řepka, odhad ozimé luskoviny, mák

Tab. 5. Podíl kukuřice v ČR a SR ve vybraných
letech. Vypočteno ze statistik ČR a SR.
Stát/Rok
ČR kukuřice celkem
ČR kukuřice na zrno
SR kukuřice celkem
SR kukuřice na zrno

1990
13,3%
1,4%
22,0%
10,0%

2000
9,0%
1,7%
18,1%
11,3%

2018
12,4%
4,0%*
18,9%
15,0%*

*vlastní odhad. Proti statistickým úřadům bude v r.2018 u zrnové
kukuřice vyšší (porovnej s tab.3) u silážní nižší a to pro velké
sucho a horko.
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Změny v pěstitelských technologiích – vybrané výsledky
hnojí na jaře co nejdříve, správně i před zimou (tab. 7).
Obilí naopak před zimou nehnojit. Na jaře dát zavčas
regenerační dávku jen na řidší porosty, u ostatních
porostů hnojit později.

Většina (odhadem 50-60%) pěstitelů ozimé řepky v ČR a nejméně pětina výměry slovenské řepky
dává na základě našich výzkumů asi 40-50 kg/ha N na
přelomu října a listopadu. Hnojení má v případě teplých zim účinek na výnos semen i nad 10%. Ale i
v relativně tvrdých zimách – jsou stále výjimečnější –
přidá k úrodě semen cca 3-4%. Práh ekonomické návratnosti je při dnešních sklizních a cenách asi 2% (tab.
6). Toto hnojení probíráme dále samostatně.

Ohromně závisí na kvalitě osiva (tab. 8). Na
sucho je nutné reagovat i hustotou porostu = výsevky a
ošetřením osiva. V oblastech – nebo letech s nedostatkem srážek - je potřeba volit vyšší výsevky,
aplikovat hydrogel. Stimulant (v našem případě AG
070) je vždy přínosem. Ve skvěle vlhkém období pro
řepku po setí 2017 nebyly výsledky dost průkazné a
hydrogel dokonce za vlhka vzcházivost snižoval.

Naše výsledky se nedají paušálně přenést na
ozimou pšenici. U ní totiž chceme tak 500-600 klasů/m2, tedy u liniové odrůdy cca 2 klasy na rostlinu.
Pokud hnojíme před zimou, nebo husté pšenice velmi
brzy na jaře, výnos zrna zpravidla neklesne, ale ani
nevzroste, jen dusík a práci jsem dal zbytečně. Je to
problém plevelných – nadbytečných odnoží, bez klasu.
Spíše je potřebujeme redukovat, určitě neposilovat.
Dělali jsme přesné pokusy s hybridním ozimých ječmenem Hyvido – mívá tak 4-5 klasů/rostlinu, tedy
zhruba 2x více než liniová odrůda. Ani zde hnojení
před zimou nepřineslo pozitivní, ani negativní efekt.
Jen stálo práci a peníze. Řepka není obilí. Proto se

Doporučujeme na základě přesných i poloprovozních pokusů zvýšit výsevky ozimé řepky z 50 semen na 70-80 semen/m2. Doporučení platí pro suché
oblasti (tam kde zpravidla neudělají kvalitní sladovnický ječmen), nebo při očekávání suchého roku.
V oblastech vlhčích (udělají kvalitní sladovnický ječmen) postačí 50 semen/m2 (tab. 9). Něco podobného
platí i pro obilí. Jasně má vliv odrůda, termín setí apod.

Tab. 6. Podzimní hnojení dusíkem 2009/10 - 2015/16 ozimé řepky. Výnos semen (t/ha). Přesné pokusy ČZUČervený Újezd, úrodná těžká hnědozem, 405 m n.m., nepřerostlá řepka s krčky cca 8 mm, cca 35 rostlin/m2.
Hnojení N / Rok
Na podzim 46 kg N/ha
0 kg N/ha podzim
Rozdíl (t/ha)

2009/10
4,36
4,13
0,23

2010/11
3,81
3,51
0,30

2011/12
3,29
3,12
0,17

2012/13
4,84
4,67
0,17

2013/14
5,93
5,41
0,52

2014/15
6,53
5,79
0,74

2015/16
5,75
5,18
0,57

průměr
4,93
4,54
0,39

Tab. 7 Agronomické rozdíly mezi ozimou řepkou a pšenicí. Hodnoceno bdobí 3-4 týdny po zasetí do cca 5.3.
(začátek agrojara).
Znak
Celková hmotnost na 1 m2 na jaře (%)
Nárůst hmotnosti kořenů/rostlinu za sledované období
Nárůst nadzemní části/rostlinu za sledované období
Suma hmotnosti čerstvých kořenů (g/m2)
Suma hmotnosti čerstvé nadzemní biomasy (g/m2)

Řepka ozimá
380%
17 krát
7 krát
320 g
1500 g

Počet odnoží (u řepky větví)

Co nejvíce

Pšenice ozimá
100%
5 krát
9 krát
140 g
340 g
Liniové odrůdy cca 2 klasy/rostlinu

Předzimní hnojení dusíkem
Hnojení regenerační N v předjaří (od 15.2.)

Ano
Ano

Ne
Ne (hnojit jen u slabých, řídkých porostů)

(slabé odnože = plevel = škodí)

Tab. 8. Polní vzcházivost liniové řepky ozimé Orex na přesném pokuse Č. Újezd. se stimulací osiva
a hydrogelem (stanoveno 5.9.2017, velmi vlhký podzim a vynikající podmínky pro vzcházení).
Varianta
Nemořeno (jen fungicid Vitavax)
Stimulant Ag070 (+fungicid Vitavax)
Stimulant Ag070 a hydrogel Pewas (+fungicid Vitavax)
Hydrogel Pewas do secího stroje
(mořeno jen fungicidem Vitavax)

Počet rostlin/m2

Výnos semen (t/ha)

(výsevek 50 semen/m2)

průměr ze 4 opakování

44
52*
26

4,63 t = 100%
4,77 t = 103%
4,63 t = 100%

27

4,78 t = 103%

*Řepka po řepce jde za 6 let. I tak zůstává v půdě zásoba semen, které vzejdou.
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Tab. 9. Hustoty a výnosy semen ozimé řepky. Odrůdové pokusy v ČR a SR
– celkem 30 poloprovozních pokusů a cca 700 údajů.
Oblast
Kvalitní slad*
Nekvalitní oblast*

2015/16 (t/ha semene)
Husté
Řídké
(45 rost(22 rostlin/m2)
lin/m2)
4,17
4,22
4,46

2016/17 (t/ha semene)
Husté
Řídké
(40 rost(23 rostlin/m2)
lin/m2)
3,88
4,26

4,11

4,05

Průměr (t/ha semene)
Husté
Řídké
(43 rost(22 rostlin/m2)
lin/m2)
4,07
4,23

3,68

4,30

3,94

*poznámka. Sladařsky kvalitní oblast – z našich lokalit tam řadíme Humburky o.H.Králové, Jedlá o.H.Brod, Kelč o.Vsetín, Liptovský Mikuláš,
N.Město na M. o.Žďár n.S., Petrovice o.Benešov, Rostěnice o.Vyškov, Prašice o.Topolčany, Slatiny o.Jičín, V.Hoštice o.Opava
Za sladařsky nevhodné oblasti považujeme z pokusných míst: Bechlín o.Mělník, Hul o.N.Zámky, Hrotovice o.Třebíč, Chrášťany o.Rakovník, Koloveč
o.Domažlice, Tršice o.Olomouc, Úpor o.Trebišov, Žichlice o.Plzeň.

Kvalitu osiva máme ověřovat stresovými (zátěžovými) testy. Ty mají simulovat neideální = polní
podmínky. Stimulace vzcházení (ne ale za cenu přestimulování), pomáhá příjmu vody a chrání kořeny před
chorobami. Chce to agronomický, komplexní, výzkum.
Nemůže se rozvíjet jen šlechtění. Proti suchu více než
odrůdy – aniž bychom je podceňovali - pomáhá výběr
vhodných druhů, zpracování půdy, setí, osivo, stimulátory, hydrogely apod. Vysoká agronomická úroveň
českých i slovenských pěstitelů také v letošním velmi
suchém roce přinesla na rozdíl od např. SRN, Polska,
ale i Francie dobré výsledky (tab. 10).
Do praxe je přeneseno více poznatků (tab. 11).
Poměrně široce se uplatňuje princip páskové přípravy
půdy a současného výsevu (Strip till). Jde o využití

principu rosného bodu – chladná půda se dostává na
povrch a na ní se srazí rosa. Takže jednou je hrudka
budka (u obilí od konce září, kde vyklíčení závisí na
kapilární vodě). Jindy je hrudka hrobka – řepka se
vysévá v srpnu, jen velmi mělce 1-2 cm, hrudky v noci
vystydnou a vysají rosnou vodu.
Zásadně platí, že cesta navyšování vstupů („německá cesta“), bez agronomické vazby není správná
(tab. 11) – porovnat Farmet intenzita a Farmet velké úspory. To
platí pro důvěru v růst výnosů semen podle výše vstupů. Základem úspěchu je správné termínování vstupů,
jejich výše, agronomie. To platí i pro hnojení „pod
patu“, tedy do růstové zóny mladé rostlinky. Optimálně
vyhnojené místo vede ke vzniku „balíčkového efektu“
kdy kořínky dlouho nechtějí opustit vyhnojené místo.

Tab.10. Produkce, výnosy (2017) a odhady u vybraných plodin ČR, SR, SRN v r. 2018
(stat. úřad ČR k 15.8., SR k 15.8., SRN červenec/srpen, zveřejněno 24.8.2018).

Rok

Plodina

2017
2018 (odhad)
2017
2018 (odhad)
2017
2018 (odhad)
2017
2018 (odhad)

Hustě seté obilí
Pšenice celkem
Ječmen celkem
Řepka celkem

ČR
5,43
5,30
5,67
5,51
5,23
5,04
2,91
3,42

Výnos (t/ha)
SR
SRN
4,57
7,27
4,52
6,02
4,74
7,64
4,82
6,64
4,53
6,93
4,03
5,78
2,99
3,27
3,08
2,99

ČR
6859
6621
4718
4309
1712
1653
1146
1407

Produkce (tis. tun)
SR
SRN
2415
45557
2557
34520
1771
24482
1948
20142
545
10853
501
9625
449
4276
476
3649

Tab. 11. Tříleté výsledky z přesných pokusů u řepky ozimé Marcopolos (KWS). Č.Újezd 2014/15 až 2016/17.
Výsevek

Varianta
Kontrola
(tradiční technologie)
Farmet strip till
na orbě
Farmet
intenzita
Farmet
malé úspory
Farmet
velké úspory

Příprava
půdy

Secí stroj

Hnojení
N před
zimou

(semen/m2)
a N pod
patu
(kg/ha)

(kg N/ha)

Orba

Oyord

50/0

0

Orba

Falcon 6

80/5

46

Podmítka

Falcon 6

80/5

46

Podmítka

Falcon 6

80/0

46

Podmítka

Falcon 6

50/0

46
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Podzimní
regulace

Jarní aplikace (hnojení,
škůdci stejně)

Tilmor

Bumper S.

Tilmor,
Horizon
Tilmor,
Horizon
Tilmor,
Horizon

3x listová výživa, stimulátor, Amistar Xtra
3x listová výživa, stimulátor,.Amistar Xtra.

Tilmor

Bumper S.

Amistar Xtra

Výnos
semen
v t/ha a
v%

5,06 t =
100%
5,53 t =
109%
5,45 t
= 108
5,37 t =
106%
5,23 t =
103%
-5-

Zkušenosti s předzimním hnojením řepky a pšenice
Jedná se o výtažky z publikací v rámci připravované doktorské disertační práce Ing. Juraje Béreše.
Proto jsou některé grafy a texty slovensky. Dále byly
použity výsledky pro ozimou pšenici z připravované doktorské disertační práce Ing. Simony Ličkové.
Obecně se předzimní hnojení ozimé řepky opírá
o tato teoretická východiska:
 řepka v nadzemní biomase roste hlavně v noci a to
při teplotách nad +3°C
 kořeny řepky rostou v půdě a to při teplotách +2°C
– nerozlišují den a noc
 mezi nočními teplotami vzduchu a teplotami
v půdě jsou velké rozdíly. V řadě zim teplota půdy



i v malé hloubce cca 10 cm bývá pod minimální
teplotou růstu jen několik dnů
kořeny během zimy tedy rostou daleko intenzivněji než nadzemní biomasa. Ta může svoji hmotnost
dokonce snižovat = omrzají listy a návazně uhnívají.

Vybrané výsledky u ozimé řepky uvádí graf 1.
V grafu 2 jsou uvedeny výsledky u ozimé pšenice.
Z porovnání grafů je jasně vidět, že ozimá řepka během
zimy přirůstá hlavně v hmotě kořenů, zatímco ozimá
pšenice u nadzemní biomasy (viz i tab. 7)

Graf 1. Dynamika růstu ozimé řepky v teplých zimách (čerstvá hmota – 2013/14 a 2014/15 v %) Dle J.Béreše

2013/14: První odběr 100 %: kořeny – 2,8 g/10 rostlin; nadzemní biomasa – 25,8 g/10 rostlin; promrznutí půdy do asi 10 cm trvalo 14 dní
2014/15: První odběr 100 %: kořeny – 5,4 g/10 rostlin; nadzemní biomasa – 59,6g/10 rostlin; promrznutí půdy do asi 10 cm trvalo 18 dní
Lokalita Červený Újezd (za letištěm Praha Ruzyně) 405 m. n. m.

Graf 2. Dynamika růstu pšenice ozimé v teplé zimě (čerstvá hmota 2014/15 v %). Dle S.Ličkové

2014/15: První odběr 100 %: kořeny – 1,873 g/25 rostlin; nadzemní biomasa – 2,699 g/25 rostlin; promrznutí půdy do asi 10 cm trvalo 18
dní; Lokalita Červený Újezd (za letištěm Praha Ruzyně) 405 m. n. m.
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Graf 3: Rozbor nadzemnej biomasy – obsah živin v % (pokusný rok 2014/15 – teplá a krátká zima)

Pokus dynamika rastu - bez hnojenia na jeseň, na jar 180 kg N v LAD

Graf 4: Rozbor koreňov – obsah živín v % (pokusný rok 2014/15 – teplá a krátká zima)

Pokus dynamika rastu - bez hnojenia na jeseň, na jar 180 kg N v LAD

Dusík v koreňoch dosiahne taktiež na jeseň svoje maximum a následne spadne. To však trvá len do
začiatku novembra, dusík sa začne v koreňoch postupne kumulovať (graf 4). Repka vloží do koreňov počas
jesene a zimy približne 10 – 30 kg N/ha. Celkovo repka
odčerpá do nástupu jari 50 – 90 kg N/ha. V posledných
teplých zimách nie sú výnimkou ani hodnoty blížiace
sa 100 kg N/ha. Fosfor je uvoľňovaný z ťažko dostupných fosfátov pomocou výlučkou, ktoré produkuje
koreňový systém repky. Korene rastú priamo
k zdrojom fosforu v pôde. Repka má s dĺžkou koreňových vláskov 1,3 mm väčšiu schopnosť príjmu fosforu
na centimeter koreňov ako napr. kukurica s dĺžkou len
0,7 mm. Korene, ktoré postupne rastú do nových oblas-
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tí prekorenenia majú značný vplyv na rizosféru
a následne dostupnosť fosforu a ďalších živín. V zime
je ale príjem fosforu obmedzený, takže to čo si repka
načerpá pred zimou je len v jej vlastný prospech. Dostatočne vitálne a silné rastliny repky pred zimou sú
základným predpokladom vysokého výnosu a ochranou
voči prípadnému suchu na jar.
V tab. 12 jsou uvedeny výsledky výnosů semen
řepky ze stupňovaných dávek dusíku aplikovaného
před nástupem zimy (konec října až začátek listopadu.
Z výsledků je jasná velmi pozitivní reakce řepky na
předzimní dávku N a to i při (neekonomické) výši
120 kg N/ha.
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Tab. 12. Vliv předzimní dávky dusíku na výnos semen ozimé řepky (%). Přesné pokusy Č.Újezd
Dávka (kg N/ha)/Rok
0
40
80
120
100% = t/ha

Výsledky výnosů semen řepky ukazují, že mimo
ledkovou formu (LAV) se dají použít skoro všechna N
hnojiva, nejlépe stabilizované močoviny. Zajímavý je
výsledek u pevného hnojiva NPK. Příznivou odezvu
výnosů semen na toto obecně půdní hnojivo přičítáme
pozitivnímu působení nejen dusíku, ale i draslíku, na
který je řepka velmi náročná.
Nárůst výnosů zrna ozimé pšenice neuvádíme.
Je velmi malý (1-2%) a dostaví se jen někdy. Platí to i
pro hnojení ozimého ječmene. Proto předzimní a zimní

2014
100
110
110
117
5,41

2015
100
113
108
116
5,79

2016
100
109
105
117
5,18

Průměr
100
111
108
117
5,46

hnojení obilovin nedoporučujeme. Za časově správné
považujeme jarní hnojení obilnin až po ozimé řepce.
U hustých porostů s asi 350 rostlinami pšenice/m2 je
dobré vypustit regenerační dávku N. Důvodem je nežádoucí posílení slabých – fakticky plevelných – odnoží. Ty je potřeba z porostu eliminovat co nejdříve (stimulační „čistič odnoží“ Sunagreen). To i v případě
řídce setých hybridních odrůd, jak nám ukázaly přesné
pokusy u ozimého ječmene Hyvido.

Pěstitelské strategie a hledání cest pro vzestup rostlinné produkce
Oteplování, sucho, měkké zimy včetně změn
ekonomických podmínek se řadu let promítají
v rostlinné výrobě. Na to reagujeme vyšším zastoupením ozimů a růstem podílu kukuřice. Podle našeho
výzkumu je potřeba:
 Zlepšit kvalitu osiva a také systém kontroly této
kvality
 Rozšířit v suchých oblastech ošetření osiva „poutači vody“ hydrogely
 U porostů s problémovým vzcházením (ozimá
řepka za sucha, jarní mák) uplatnit strip till secí
stroje (výsev současně s páskovou či celoplošnou
přípravou půdy). Tzv. hnojení „pod patu“ s více
než cca 10 kg N/ha je problematické, protože kořeny dlouho zůstávají v luxusně vyživené půdě
(„balíčkový efekt“)
 V suchých oblastech a v letech s předpokladem
sucha zvýšit výsevky.
 U ozimé řepky uplatnit předzimní hnojení. Poznatky ale nepaušalizovat, protože co je dobrého
u řepky (větvení je přínosem), u ozimých obilovin
(neproduktivní odnože jsou záporem) nevychází.
 Nepodceňovat listovou výživu, která dobře vychází u ozimé pšenice, jarního ječmene i ozimé řepky. U ozimé pšenice vychází i listové hnojivo
Cuporosol, když dokáže zčásti nahradit fungicid.

Podobně velmi dobře vychází hnojení ozimé řepky po odkvětu.
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Za přínos považujeme rozšíření hnojiv se stabilizátorem inhibitorů nitrifikace či ureázy, nebo
s oběma stabilizátory (Alzon Neo). Včetně možnosti výrazně omezit ztráty dusíku z organických
hnojiv (kejda, hnůj) aplikací Piadinu, ale i z močoviny přídavkem StabilUrenu.
Podobně se díváme na možnosti, které při ochraně
rostlin přináší biopreparáty (Polyversum, Prometheus….), ale i listová fungicidní hnojiva a agrotechnické postupy.
Novou strategií je orientace na ochranu kořenového systému. Speciálně u ozimé řepky mohou mít
kořeny zásadní vliv u výnosů semen (tab. 13). Jde
o nový výzkum (zatím roky 2016/17 a 2017/18).
Zatím neuvádíme výsledky – předběžně doporučujeme fungicid Topsin s aplikací na podzim či na jaře spolu s ošetřením na stonkové krytonosce.
V praxi ověřujeme i Rooter. Každopádně má mít
strniště po sklizni dřeň ve stonku a nesmí se rozpadat – trouchnivět. Musí držet v půdě – samotná
zelenkavá brava je toho sice signálem, ale může jít
i o falešnou hlášku. Záleží na kořeni a krčku. Biologicky činné půdy hnojené organicky s více lety
odstupu mezi pěstováním řepky dávají asi o čtvrtinu vyšší výnosy semen proti „standardní“ produkci.
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Tab. 13 Vliv poškození krčku a kořenů ozimé řepky na výnos semen. (odběry 10 dnů před sklizní
z ochranného okraje přesných pokusů, nehnojeno N a bez fungicidu). Č. Újezd 2018
Druh poškození

% výskytu

Bez poškození
V krčku skvrna
V krčku skvrna + rzivý kanálek v kořeni

19%
28%
53%

Výnos semen
na 1 rostlinu (g)
9,15g
7,36g
6,61g

Výnos semen (t/ha)
při 40 rostlinách/m2 (%)
3,66 t (100%)
2,94 t (80%)
2,64 t (72%)
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VÝKONNOSTNÍ POROVNÁNÍ ODRŮD ŘEPKY OZIMÉ
– MALOPARCELKOVÉ POKUSY V ČERVENÉM ÚJEZDĚ 2017/18
Performance Comparison of Winter Rapeseed Varieties
- Small Plot Trials in Červený Újezd 2017/18

David BEČKA, Pavel CIHLÁŘ, Jan VAŠÁK, Lucie BEČKOVÁ, Vlastimil MIKŠÍK, Helena ZUKALOVÁ
Česká zemědělská univerzita v Praze
Summary: In 2017/2018, we established a small-plot trials with 59 varieties of winter oilseed rape (51 hybrids and 8 lines), which we
cultivated in Diagnostic variant at a research station in Červený Újezd. Two control varieties (PX 113 and Rescator) were also sowed in
Standard variant. The most yielding varieties in the experiments were Umberto KWS (6.11 t/ha), LG Architect (5.99 t/ha) and DK Exlibris
(5.96 t/ha). Among lines, the best yielding cultivars were Django (5.45 t/ha) and ES Mambo (5.39 t/ha). The varieties ES Mambo and
Butterfly (both 46.4 %), Django (45.9 %) had highest oil content. Line varieties Arabella (4.991 g) and ES Mambo (4.660 g) had the
highest TSW, followed by hybrid Conrad CL (4.638 g). The hybrid varieties had in average by 15 % (0.73 t/ha) higher yield, by 1 %
lower oiliness, and by 5 % lower TSW than line varieties. Promising novelties from our experiments are following: 5EW0128, Butterfly,
Conrad CL, CSZ16122, Dariot, Django, DK Exlibris, Ermino KWS, ES Fuego, ES Momento, ES Rytmo, Kicker, Penn, PT271, PX126,
SY Iowa, Temptation, RGT Trezzor and Umberto KWS. Diagnostic variant was by 12 % (ie by 0.49 t/ha) more yielding, had by 2 %
lower oiliness, by 4 % higher TSW and by 27 % less dry stalks on stubble than Standard variant.
Keywords: winter rapeseed, line, hybrid, yield, height, oil content, TSW, diseases, diagnostic
Souhrn: V roce 2017/18 jsme na Výzkumné stanici v Červeném Újezdě založili maloparcelkové polní pokusy s 59 odrůdami řepky
ozimé (51 hybridů a 8 linií), které jsme pěstovali na variantě Diagnostické. Z nich jsme dvě kontrolní odrůdy (PX113 a Rescator) vyseli
také na variantě Standard. K nejvýnosnějším odrůdám v pokusech patřily: Umberto KWS (6,11 t/ha), LG Architect (5,99 t/ha) a
DK Exlibris (5,96 t/ha). Z linií se nejlépe umístily Django (5,45 t/ha) a ES Mambo (5,39 t/ha). Nejvyšší olejnatosti dosáhly odrůdy:
ES Mambo a Butterfly (shodně 46,4 %), Django (45,9 %). Nejvyšší HTS měly linie Arabella (4,991 g) a ES Mambo (4,660 g), pak následoval hybrid Conrad CL (4,638 g). Hybridy dosáhly o 15 % (tj. o 0,73 t/ha) vyššího výnosu, o 1 % nižší olejnatosti a o 5 % nižší HTS než
linie. Jako nadějné novinky z pokusů vycházejí: 5EW0128, Butterfly, Conrad CL, CSZ16122, Dariot, Django, DK Exlibris, Ermino KWS,
ES Fuego, ES Momento, ES Rytmo, Kicker, Penn, PT271, PX126, SY Iowa, Temptation, RGT Trezzor a Umberto KWS. Diagnostická
varianta byla oproti Standardní variantě výnosnější o 12 % (tj. o 0,49 t/ha), měla o 2 % nižší olejnatost, o 4 % vyšší HTS a o 27 % méně
suchých stonků na strništi.
Klíčová slova: řepka ozimá, linie, hybrid, výnos, výška, olejnatost, HTS, choroby, diagnostika

Úvod
Porosty na podzim 2017 vzešly rychle a rovnoměrně,
podzimních škůdců bylo méně a řepky přerůstaly. Koncem
února a v březnu přišly dvě vlny holomrazů, které způsobily
větší ztráty listové plochy. Předjaří bylo studené a dlouhé,
oteplilo se skokově až počátkem dubna. Po obnově zeleně
řepka velmi rychle rostla a kvetla jen 2,5 až 3 týdny. Jarní
sucho neumožnilo rozšíření některých chorob a urychlilo
jarní vegetaci včetně žní. I přes zprvu méně optimistické
odhady, byly výnosy nakonec mírně nadprůměrné. Podle
ČSÚ (2018) se v roce 2017/18 sklidilo 1 383 tis. tun řepky,
tedy o 20,7 % více než v roce 2016/17 (1 146 tis. tun). Navýšení produkce je především způsobeno nárůstem výnosu
o 15,5 % na 3,36 t/ha a mírným navýšením sklizňové plochy
o 4,4 % na 412 tis. ha.

V tab. 1 jsou uvedeny nejvýnosnější odrůdy řepky
ozimé v pokusech ÚKZÚZ pro Seznam doporučených odrůd
(SDO). Z linií zvítězila odrůda Jeremy (104 %). Výborné
výsledky potvrdila český linie Orex (103 %). Z hybridů vyšel
nejlépe ES Cesario (121 %), který zvítězil i v našich poloprovozních pokusech (viz článek v tomto sborníku Bečka a kol.:
Výkonností porovnání odrůd řepky ozimé – poloprovozní
pokusy 2017/18).
Z tříletých pokusů pro SDO (2016 - 2018, průměr linií 4,81 t/ha = 100 %) byly nejvýnosnějšími hybridy: Allison
(119 %), Anniston (118 %) a ES Cesario (117 %). Z linií
vychází nejlépe Jeremy (104 %) (Zehnálek, 2018).

Tabulka 1: Pořadí nejvýnosnějších odrůd řepky ozimé, pokusy pro SDO 2014/15 až 2017/18.
pořadí

2014/15

Liniové odrůdy
2015/16
2016/17

Hybridní odrůdy
2015/16
2016/17

2017/18

2014/15

Allison
(117 %)

Allison
(125 %)

ES Cesario
(121 %)

Alicante
(114 %)

Ermino KWS
(121 %)

Anniston
(119 %)

Silver
(109 %)

Marc KWS
(118 %)

Nimbus
(107 %)

Acapulco,
DK Exmore, Alwaro
KWS (116 %)

1

Arabella
(111 %)

Sidney
(102 %)

Orex
(105 %)

Jeremy
(104 %)

DK Exception
(123 %)

2

Arot,
Diego
(100 %)

Arabella, Arot,
Diego (101 %)

Arabella
(104 %)

Orex
(103 %)

Astronom
(116 %)

3

Sidney
(99 %)

Orex
(98 %)

Diego
(102 %)

Obelix
(102 %)

4

Slaki CS
(96 %)

ES Valegro
(97 %)

Zakari CS
(100 %)

Zakari CS
(101 %)

průměr linií
= 100 %

5,18 t/ha

4,88 t/ha

4,37
t/ha

4,92
t/ha

DK Exssence
(115 %)
DK Explicit
(113 %)

2017/18

DK Expression
(118 %)
Acapulco,
Allison
(117 %)

Pozn. Vztaženo k průměrnému výnosu liniových odrůd v daném roce (100 %). Zdroj: ZEHNÁLEK (2015, 2017, 2018), ÚKZÚZ (2016).
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Materiál a metody
Přesné maloparcelkové polní pokusy jsme
v roce 2017/18 založili na Výzkumné stanici Fakulty
agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU
v Praze na lokalitě Červený Újezd. Stanice se nachází
na rozhraní okresů Kladno a Praha-západ, cca 25 km
od Prahy. Zeměpisné údaje: 50°04’ zeměpisné šířky a
14°10’ zeměpisné délky, nadmořská výška 398 m n. m.
Převažujícím půdním substrátem je hnědozem, půda
má střední až vysokou sorpční kapacitu, sorpční komplex je plně nasycen. Půdní reakce je neutrální, obsah
humusu střední. Obsah P a K je střední až dobrý. Pokusné stanoviště spadá do oblasti mírně teplé, průměrná roční teplota vzduchu je 8,0oC, průměrný roční úhrn
srážek je 473 mm. Délka vegetačního období činí 150 160 dní.

Ze zkoušených odrůd jsme měli zaseto celkem
49 tradičních hybridů (5EW0128, Alicante, Allison,
Alvaro KWS, Anniston, Arazzo, Atora, Clarus, Conrad
CL, CSZ15282, CSZ16122, CSZ4042 (Sidoni CS),
Dariot, DK Exception, DK Exlibris, DK Exmore,
DK Expansion, DK Platinium, Ermino KWS, ES Cesario, ES Fuego, ES Imperio, ES Momento, ES Rytmo,
Gaelis, Hamour, Hidylle, Hystar, Kicker, Kuga,
LG Architect, Loki, Marathon, Marc KWS, Oriolus,
Pantheon, Penn, PT264, PT271, RGT Dozzen,
RGT Jakuzzi, RGT Trezzor, SY Alibaba, SY Florida,
SY Harnas, SY Iowa, SY Saveo, Temptation, Umberto
KWS), dva polotrpasličí hybridy (PX113, PX126) a
8 linií (Arabella, Butterfly, Cedrik, Django, ES Mambo, ES Valegro, Rescator, Vapiano).

Do maloparcelkových pokusů jsme zařadili celkem 59 odrůd. Všechny odrůdy jsme pěstovali na variantě Diagnostika. Kontrolní odrůdy PX113 a Rescator
byly zasety také na variantě Standard. Obě pěstitelské
technologie jsou uvedeny v tab. 2. U varianty Diagnostika se snažíme na základě diagnostických metod zefektivnit a zlevnit pěstitelskou technologii pro řepku
ozimou. Hnojení přizpůsobujeme výsledkům půdních a
listových analýz, standardně hnojíme dusíkem v pozdním podzimu (konec října) na podporu růstu kořenů.
Snažíme se lépe signalizovat nálety škůdců a diagnostikovat výskyty houbových chorob. Pokusy byly založeny ve čtyřech opakováních pro každou odrůdu
s velikostí jedné parcely 15 m2, ke sklizni pak 11,9 m2.

Odrůda PX113 byla vyseta celkem třikrát (kontrola 1, 2 a 3) na začátku, uprostřed a na konci pokusu.
Cílem tohoto opakovaného výsevu bylo ověřit variabilitu pozemku a potvrdit věrohodnost a vypovídající
schopnost výsledků. Pokud by se vnitřní kontroly (kontrola 1, 2 a 3) ve výnosu lišily o více než 15 %, anebo
by odchylka mezi nejlepší a nejhorší odrůdou byla ve
výnosu větší než 50 %, pak by výsledky nebyly zveřejnitelné (dohoda zúčastněných stran).
Během vegetace jsme sledovali u odrůd tyto
ukazatele: růst na podzim (tendence k přerůstání),
přezimování, nástup kvetení, výšku rostlin, počet větví,
polehnutí, choroby stonku před sklizní a na strništi,
výnos a kvalitu semen (olejnatost, HTS, sklizňová
vlhkost).

Tabulka 2: Přehled agrotechnických zásahů na Diagnostické a Standardní variantě v roce 2017/18, Č. Újezd.
Datum
1. 8. 2017
21. 8. 2017
22. 8. 2017
22. 8. 2017
22. 8. 2017
25. 8. 2017
28. 8. 2017
28. 8. 2017
5. 9. 2017
26. 9. 2017
1. 11. 2017
od září do
března

Diagnostická varianta
Podzim
sklizeň předplodiny (ozimá pšenice) – sláma rozdrcena
seťová „čerstvá“ orba (22 cm)
předseťová příprava (kompaktor)
předseťové hnojení Eurofertil+ NPS 49 (200
kg/ha)
výsev bezezbytkovým secím strojem, hloubka 1,52 cm, šířka řádků 12,5 cm, výsevek 50 klíčivých
semen na 1 m2
herbicid Circuit (2,5 l/ha)
moluskocid Vanish Slug Pellets
rodenticid Stutox lokálně do děr (opakováno dle
potřeby)
graminicid Targa 10EC (0,5 l/ha) + insekticid
Nurelle D (0,6 l/ha)
regulátor Tilmor (1 l/ha) + listová výživa Fertiactyl Starter (1 l/ha) + Yara Vita Bortrac (2 l/ha)
podzimní hnojení N (46 kg N/ha) – UREAstabil
(100 kg/ha)
dle potřeby rodenticid Stutox – lokálně do děr
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Standardní varianta
sklizeň předplodiny (ozimá pšenice) – sláma rozdrcena
seťová „čerstvá“ orba (22 cm)
předseťová příprava (kompaktor)
bez aplikace
výsev bezezbytkovým secím strojem, hloubka 1,52 cm, šířka řádků 12,5 cm, výsevek 50 klíčivých
semen na 1 m2
herbicid Circuit (2,5 l/ha)
moluskocid Vanish Slug Pellets
rodenticid Stutox lokálně do děr (opakováno dle
potřeby)
graminicid Targa 10EC (0,5 l/ha) + insekticid
Nurelle D (0,6 l/ha)
bez aplikace
bez aplikace
dle potřeby rodenticid Stutox – lokálně do děr
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Datum

Diagnostická varianta

Standardní varianta
Jaro

19. 2. 2018
15. 3. 2018
23. 3. 2018
4. 4. 2018
11. 4. 2018
17. 4. 2018
19. 4. 2018
20. 4. 2018
27. 4. 2018
14. 7. 2018

1a. dávka dusíku (60 kg N/ha) v DASA
1b. dávka dusíku (60 kg N/ha) v LAD
2. dávka dusíku (70 kg N/ha) v LAD
stimulace Atonik (0,6 l/ha) + listová výživa Fertiactyl Starter (2 l/ha) + YaraVita Brassitrel (3 l/ha)
regulátor Tilmor (1 l/ha)
insekticid Proteus (0,7 l/ha)
stimulátor Sunagreen (0,5 l/ha) + listová výživa
Borosan (3 l/ha) + Lister Zn (0,5 l/ha) + Thiotrac
(3 l/ha) + Fertileader Gold (2 l/ha)
3. dávka dusíku (30 kg N/ha) v LAD
fungicid Amistar Xtra (1 l/ha) + smáčedlo Silwet
Star (0,1 l/ha)
sklizeň (maloparcelkový kombajn Wintersteiger)

1a. dávka dusíku (40 kg N/ha) v DASA
1b. dávka dusíku (50 kg N/ha) v LAD
2. dávka dusíku (60 kg N/ha) v LAD
bez aplikace
bez aplikace
insekticid Proteus (0,7 l/ha)
bez aplikace
3. dávka dusíku (30 kg N/ha) v LAD
bez aplikace
sklizeň (maloparcelkový kombajn Wintersteiger)

Výsledky a diskuse

Založení pokusů a vzcházení
Školní zemědělský podnik Lány sklidil předplodinu ozimou pšenici 1. 8. 2017. Sláma byla rozdrcena a
ponechána na pozemku. Pole bylo zoráno dne
21. 8. 2017. Následující den (22. 8. 2017) jsme pozemek připravili kompaktorem a zaseli bezezbytkovým
secím strojem Wintersteiger. Čerstvá příprava půdy a
navazující setí do 2 dnů, nám pro tuto suchou lokalitu
výborně vychází již řadu let. Po zasetí následovala
aplikace herbicidu Circuit (2,5 l/ha). Na přelomu
srpna a září spadlo ve dvou dnech sumárně 22,4 mm.
Tyto srážky rozhodly o bezproblémovém a rychlém
vzcházení. Dne 5. září již byla řepka v děložních listech až prvním pravém listu. Řepka rostla velmi rychle
(12. září 2-4 listy, 26. září 5-6 listů). Výskyt podzimních škůdců byl nízký a stačil jeden insekticidní postřik.
Velmi rychlé a vyrovnané vzcházení jsme pozorovali především u odrůd: Conrad CL, Marc KWS a
Penn. Velmi dobře vcházely i další odrůdy: 5EW0128,
Alicante, Allison, Anniston, Atora, Clarus, CSZ15282,
Ermino KWS, Hamour, Hidylle, LG Architect, Loki,
Marathon, Oriolus, PT264, SY Alibaba, SY Harnas,
SY Iowa a SY Saveo.

Podzimní růst a vývoj
Při bonitaci 14. 11. 2017 jsme u většiny odrůd
pozorovali bujný až velmi bujný růst. U některých
odrůd bylo již patrné žloutnutí starších listů. Mimořádně bujný růst a dlouhé listy měly odrůdy: Allison,
Anniston, Atora, ES Momento, Penn, SY Alibaba a
SY Saveo. U těchto odrůd výška porostu dosahovala až
40 cm, přestože byl dne 26. 9. 2017 aplikován Tilmor
v dávce 1 l/ha. Naopak, kromě polotrpaslíků PX113 a
PX126 pomaleji rostly a tvořily přisedlou růžici také
odrůdy: Butterfly, CSZ15282 a Vapiano. Nejlépe zapojené a komplexní porosty měly na podzim odrůdy:
Allison, Alvaro KWS, Conrad CL, Dariot, DK Exception, DK Exmore, DK Expansion, Hidylle, LG Archi- 12 -

tect, Marathon, Pantheon, Penn, PT271, PX113,
SY Alibaba, SY Harnas, SY Iowa, SY Saveo a Umberto KWS.
V důsledku vlhčího podzimu nebyly zpočátku
kořeny tak hluboké a měly horší poměr k nadzemní
biomase. Teplý podzim vše změnil a kořeny byly nakonec jedny z nejdelších. Patnáctiletý průměr délky
kořenů je 16,6 cm. Na konci podzimu 2017 jsme naměřili kořeny dlouhé 23,7 cm (tj. o 43 % více) (tab. 4).
Listy měřily 34,3 cm a podíl kořenů na celkové sušině
(19,9 %) byl na patnáctiletém průměru (19,8 %). Po
suchém podzimu 2016 byl tento podíl 24,5 % a podzim
2015 vycházel s poměrem 26,5 % ještě lépe. Hodnoty
se tedy podobaly spíše deštivém podzimu 2014, kdy
podíl kořenů činil jen 20 %. Od podzimu 2002, kdy
data sledujeme, nikdy nenarostla sušina tak jako na
podzim roku 2017 (tj. hmotnost celkové sušiny 12,0 g
na rostlinu). Jen rok 2014/15 se s 10,1 g sušiny na
rostlinu tomu přiblížil.
V říjnu přišlo sumárně více srážek (61,6 mm) a
pršelo častěji. Celkem 20 říjnových dnů bylo s deštěm.
Teploty byly pořád vysoké a ani jedna říjnová noc
nebyla mrazivá. První ochlazení přišlo až 14. 11. (min.
teplota -0,7 °C). Větší ochlazení se dostavilo v poslední
dekádě listopadu, ale ani tehdy průměrná denní teplota
neklesla pod bod mrazu. První celodenní mráz přišel až
s v polovině prosince (19.12.2017). Na podzim roku
2016 to bylo dříve, přesně na Mikuláše.
Po teplotně a srážkově normálním září přišel
silně vlhký (232 % normálu) a silně teplý (o 2,2°C nad
normálem) říjen. Řepky vlivem vyšších teplot a dostatku vláhy začaly přerůstat a byla nezbytná jejich regulace. Teplé byly i následující měsíce listopad (o 1,4°C
nad normálem) a prosinec (o 1,8°C nad normálem).
Tyto měsíce už ale patřily ke srážkově normálním.

Zimní období a přezimování
Zima byla až do konce ledna velmi teplá. Začátkem února se mírně ochladilo, ale maximální denní
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teploty byly stále nad nulou. V polovině února se oteplilo a denní teploty se vyšplhaly k 3 až 6°C. Toho jsme
využili pro první dávku dusíku. Zima se však vrátila,
tedy spíše začala. Větší mrazy pod -10°C se dostavily
až po 24. únoru (předchozí rok již na začátku nového
roku). Nejmrazivější noc byla z 28. února na 1. března
(-16,3°C) a to bez sněhové pokrývky.
Leden byl s průměrnou teplotou +2,8°C mimořádně teplý (o 5,1°C nad normálem) a srážkově vlhký
(128 % normálu). Vystřídal ho však studený (o 3°C
pod normálem) a silně suchý (29 % normálu) únor.
V únoru napršelo jen 6,3 mm srážek a tento měsíc byl
jednoznačně nejsušším v celém roce. V Červeném
Újezdě jsme v lednu 2018 měli jen 6 dnů (v roce 2017
to bylo 29 dnů), kdy průměrná denní teplota vzduchu
klesla pod 0°C. V únoru 2018 těchto mrazivých dnů
bylo již 22 a v březnu 12.
Půda promrzla v hloubce 10 cm od 6. února do
10. března a pak od 21. března do 24. března. Ve 20 cm
bylo promrznutí půdy od 22. února do 12. března. Dne
1. března jsme naměřili nejnižší teploty v 10 cm (-6,4°C)
i ve 20 cm (-2,8°C). Řepková zima trvala asi 36 dnů.
Kořeny rostly až do konce ledna. Vlivem únorobřeznových holomrazů ztratila přerostlá řepka až 60 %
lisové plochy (tab. 6). Nejméně omrzly listy (40 %)
u odrůd ES Mambo, ES Imperio, 5EW0128 a PT264.
U většiny odrůd omrzlo 60-70 % listů. U žádné z odrůd
jsme nepozorovali výrazně vyšší omrznutí listů ani
úbytky rostlin během zimy. Přežila i jarní řepka setá na
podzim, která měla lodyhu vytaženou 15 cm a omrznutí listů bylo největší (85 %). V roce 2016/17 bylo celkové omrznutí vyšší a pohybovalo se kolem 70 %,
zatímco po zimě 2015/16 činila ztráta listové plochy
jen 10 %.

Jarní vegetace a sklizeň
První dusík jsme aplikovali 19. února, tedy před
příchodem největších mrazů. V roce 2016/17 to bylo
později 27. února. Předjaří bylo studené a jen velmi
pozvolně se oteplovalo. Vlivem nízkých teplot se u některých odrůd začalo objevovat fialové zbarvení listů.
Nálety prvních škůdců nebyly tak intenzivní a bylo
těžké určit termín aplikace. Průměrné denní teploty
v březnu se většinou pohybovaly do 5°C. Z počátku
velmi mrazivý březen byl nakonec teplotně (o 1,1°C
pod normál) i srážkově (136 % normálu) normální.
Výrazně se oteplilo až po Velikonocích s příchodem
dubna. Dne 3. dubna již maximální denní teploty překročily 20°C. S oteplením, ale ubylo srážek. Poslední
noční mráz jsme zaznamenali 7. dubna a to -1,5°C. Od
tohoto dnu už nemrzlo. Naštěstí ani ledoví muži letos
neudeřili. Duben se zařadil k mimořádně teplým
(o 6,0°C nad normál), ale srážkově suchým (40 %
normálu) měsícům. Tím se, s výjimkou dubna 2017,
začlenil mezi srážkově chudé jarní měsíce.
Dlouho po zimě seděly již tradičně polotrpaslící
PX113 a PX126, ale také odrůdy ES Cesario a Vapiano. Na jaře jsme nejlépe obonitovali odrůdy: Allison,
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Dariot, ES Fuego, ES Imperio, Hidylle, LG Architect,
Pantheon, SY Alibaba a Umberto KWS.
Z důvodu rozvleklého předjaří a nízkého náletu
škůdců jsme aplikovali první insekticid Proteus až
17. dubna (na jaře 2017 již 31. března). Regenerace
rostlin byla zpočátku pozvolnější, ale s oteplením nastal raketový růst. Obnova zeleně nastoupila na začátku první dekády dubna a řepka se hned začala prodlužovat (výška rostlin 11. dubna 15-20 cm, 17. dubna 4050 cm). Zelené poupě se objevilo kolem 17. dubna
(loni 14. dubna a předloni 12. dubna) a první květy se
začaly otevírat 20. dubna (loni 27. dubna a předloni 21.
dubna). Začátek kvetení nastal kolem 27. dubna a
v plném květu byla řepka již 2. května. Plné kvetení
nastalo dříve než jiné roky (v roce 2017 až 12. května,
2016 - 6. května, v roce 2015 - 8. května, v roce 2014
již 24. dubna a v roce 2013 zase naopak až 13. května).
Od regenerace po plný květ řepce stačilo jen 30 dnů.
Řepka kvetla velmi krátce, oproti běžným čtyřem týdnům jen 2,5-3 týdny. V polovině května byla již zcela
odkvetlá.
Nejrychlejší vstup do kvetení (hodnoceno
20. dubna) měly odrůdy (počet kvetoucích rostlin na
m2): Clarus (30), ES Cesario (25), Vapiano (25), Alicante (20), Conrad CL (20), Marathon (20) a Oriolus
(20). K odrůdám s ranějším nástupem kvetení lze také
zařadit: Anniston, Arazzo, Cedrik, DK Exlibris, Penn,
Rescator, RGT Dozzen, SY Alibaba, SY Florida,
SY Harnas, SY Iowa a Temptation. Naopak pozdnější
nástup do kvetení jsme pozorovali u odrůd: 5EW0128,
Butterfly, CSZ16122, Django, DK Exception,
ES Mambo, ES Momento, Hamour, Kicker, PT264,
PX113, PX126 a Umberto KWS.
Na suchý duben navázal silně suchý květen
(36 % normálu), kdy napršelo jen 24,4 mm. Teploty
však překračovaly normál: květen mimořádně teplý
(o 3,8°C nad normál), červen silně teplý (o 2,1°C nad
normál) a červenec mimořádně teplý (o 3,0°C nad
normál). S růstem teplot ubývalo srážek. Červen ještě
normální (118 % normálu), ale červenec již silně suchý
(21 % normálu). Sucho a vysoké teploty urychlily
dozrávání a tím i žně, které byly až o 14 dnů dříve než
jiné roky.
Tlak jarních škůdců můžeme celkově hodnotit
jako slabší (především stonkových krytonosců a
blýskáčků). Na jaře jsme aplikovali jen jednou insekticid Proteus. Obecně však musíme konstatovat, že na
jiných lokalitách jsme pozorovali nezvládnutou ochranu proti stonkovým krytonoscům. Opět po několika
letech byly vyžrané stonky od jejich larev. Napadení
rostlin hlízenkou bylo v důsledku sucha a krátkého
kvetení velmi malé. Verticilium se však vyskytovalo
více a nezabránila tomu ani aplikace fungicidu
27. dubna.
Podle subjektivního hodnocení zralosti před
sklizní jsme mezi odrůdami nepozorovali žádné rozdíly. V důsledku sucha bylo dozrávání jednotné a bez
odrůdových rozdílů. Před sklizní jsme ještě bonitovali
poléhání. Celkově nižší porosty nepolehly a nepozoro-
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vali jsme ani výrazné odrůdové rozdíly. Mírné sklony
k poléhání měla jen odrůda ES Momento. Dle našeho
subjektivního hodnocení jsme největší výnosové šance
dávali odrůdám: Dariot, Ermino KWS, PT264 a
PX126. Nejlépe nám naše odhady vyšly u odrůd Dariot, Ermino KWS, LG Architect a Umberto KWS.

ni CS), Django, DK Exception, DK Platinium,
ES Imperio, ES Mambo, Gaelis, Hidylle, LG Architect,
Oriolus, Pantheon, Rescator, RGT Trezzor, SY Florida
a Umberto KWS. Naopak nejméně černí měly odrůdy:
Allison, Conrad CL, CSZ16122, Ermino KWS,
ES Momento, Kicker, Loki, Penn, PT264, PT271,
PX126, SY Harnas a SY Iowa. Sklizeň proběhla
14. července, tedy asi o 10-12 dnů dříve než jiné roky.

Před sklizní (11. 7. 2018) se u některých odrůd
na šešulích více rozšířily černě, jednalo se především
o: Alicante, Butterfly, CSZ15282, CSZ4042 (Sido-

Tabulka 3: Průběh počasí na Výzkumné stanici v Červeném Újezdě ve vegetačním roce 2017/18.
VIII
2017

IX
2017

X
2017

XI
2017

XII
2017

I
2018

II
2018

III
2018

IV
2018

V
2018

VI
2018

VII
2018

VIII
2018

Teplota (oC)
Srážky (mm)

21,6
10,0
18,7
42,8
18,2
17,1

14,0
15,4
11,5
3,6
12,9
6,0

10,3
23,4
12,9
0,4
9,8
37,8

6,1
10,4
3,1
12,0
4,2
6,7

0,7
1,7
1,0
6,2
2,2
14,1

4,8
14,4
0,6
9,5
2,9
3,7

-0,5
2,9
-1,2
2,9
-6,5
0

-0,4
10,2
2,6
21,1
3,0
4,5

9,7
0,2
14,8
12,0
16,3
1,8

15,4
0
14,9
17,2
19,6
7,2

20,3
53,7
18,2
6,9
16,4
14,1

18,5
5,4
19,8
2,2
23,4
4,5

22,9
11,5
21,8
1,5
18,8
8,9

Teplota (oC)
Srážky (mm)

19,5
69,9

12,8
25

10,6
61,6

4,4
29,1

1,3
22,0

2,8
27,6

-3,8
6,3

1,8
35,8

13,6
14,0

16,7
24,4

18,3
74,7

20,6
12,1

21,8
21,9

Teplota (oC)

17,3
67,5

13,4
33

8,4
26,5

3
29,9

- 0,5
22,3

- 2,3
21,6

- 0,8
21,4

2,9
26,3

7,6
34,9

12,9
67,2

16,2
63,5

17,6
58,7

17,3
67,5

Měsíc
1. dekáda
1. - 10.
2. dekáda
11. - 20.
3. dekáda
21. - 31.
Měsíc
celkem

Teplota (oC)
Srážky (mm)
Teplota (oC)
Srážky (mm)

Normál*

Srážky (mm)

* Praha Ruzyně 1960 - 2010

Tabulka 4: Hodnocení podzimního růstu a vývoje (průměr let 2002/03 – 2016/17 a rok 2017/18),
Výzkumná stanice Červený Újezd.
Podíl kořenů
Obsah sušiny (%)
Hmotnost sušiny celkem
Délka
na sušině celkem (%) v kořenech v listech
(g/1 rostl.)
kořenů (cm)

Roky hodnocení
patnáctiletý průměr
(2002/03 – 2016/17)
2017/18
Index 2017/18
k 15-letému průměru
(patnáctiletý průměr = 100 %)

19,8

21,2

14,1

4,5

16,6

19,9

20,7

13,4

12,0

23,7

101

98

95

267

143

pozn. termíny hodnocení 19.11.2002, 10.11.2003, 22.11.2004, 15.11.2005, 2.11.2006, 15.11.2007, 18.11.2008, 3.11.2009, 16.11.2010,
23.11.2011, 6.11.2012, 5.11.2013, 4.11.2014, 4.11.2015, 7.11.2016, 6.11.2017

Tabulka 5: Ročníkové porovnání vybraných růstových, výnosových a kvalitativních ukazatelů,
Výzkumná stanice Červený Újezd 2007/08 – 2017/18.
2007/08

Výška
rostlin v cm
(hodnocení
vegetačního
roku)

Výnos (t/ha)
Výnos
hybridů k
liniím (%,

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

průměr

179

141

156

154

132

160

162

175

154

170

145

(vlhko)

(sucho)

(vlhčí)

(sušší)

(sušší)

(vlhčí)

(optim.)

(sucho)

optim.)

(optim.)

(sucho)

157

5,08

5,48

4,50

4,97

4,23

5,76

6,32

6,09

5,15

4,99

5,45

5,27

105

103

112

114

115

102

102

95

107

117

115

108

43,3

45,3

42,8

45,4

43,6

45,0

47,5

43,1

43,4

43,5

44,2

44,3

4,116

5,285

5,040

5,209

5,519

5,363

4,535

4,444

4,882

4,628

4,093

4,829

linie =100 %)

Olejnatost
(% v suš.)
HTS (g)
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Hodnocené znaky během vegetace, včetně
výnosu a kvality semen jsou uvedeny v tabulkách 615 u všech 59-ti sledovaných odrůd na variantě Diagnostické. Ve výsledcích není uvedeno hodnocení
polehnutí před sklizní, protože odrůdové rozdíly
byly minimální.
Výška rostlin (cm, tab. 7), počet větví
(ks na rostlinu, tab. 8)
Výška rostlin byla v roce 2017/18 podprůměrná (145 cm), s rozmezím 118 až 162 cm. Oproti
jedenáctiletému průměru byly řepky o 12 cm a meziročně dokonce o 25 cm nižší. Důvodem byly nízké
úhrny srážek a rychlá jarní vegetace. K nejvyšším
odrůdám jednoznačně patřily hybridy: Kicker
(162 cm), LG Architect (160 cm), DK Expansion
(160 cm), Marc KWS a ES Momento (shodně
159 cm). Hybridy dosáhly prokazatelně vyšší výšky
než linie. K nejvyšším liniím patřil Cedrik
se 145 cm. Nejnižšími materiály nebyly kupodivu
polotrpaslíci, ale linie: Vapiano (118 cm), Butterfly
a ES Valegro (shodně 124 cm), Django (127 cm),
ES Mambo (128 cm) a Arabella (130 cm). Teprve
pak následoval polotrpaslík PX126 se 131 cm. Letos
byly polotrpaslíci (PX113 a PX126) v průměru jen
o 12 cm nižší než ostatní odrůdy. V roce 2016/17 to
bylo o 29 cm, v roce 2015/16 o 38 cm, zatímco
v roce 2014/15 jen o 16 cm.
Počet plodných větví na rostlinu byl nejvyšší
u odrůdy ES Momento (12,8 větví na rostlinu), následují odrůdy: CSZ16122 (11,8 větví/r.), Rescator
(11,2 větví/r.) a Django (11,1 větví/r.). Naopak
nejméně se větvily odrůdy: ES Cesario (7,6 větví/r.),
5EW0128 (7,7 větví/r.), CSZ15282 (7,8 větví/r.),
DK Exlibris (7,9 větví/r.). V sezóně 2016/17 zvítězila s 12,1 větvemi odrůda Faktor KWS. Celkově byl
průměrný počet větví na rostlinu v letošním roce
o 0,3 nižší než v 2016/17 (9,7 větví na rostlinu) a
o 0,9 vyšší než v roce 2015/16 (8,5 větví na rostlinu).
Výnos semen (t/ha, tab. 9)
Rok 2017/18 patřil v Červeném Újezdě z pohledu výnosu řepky k těm mírně nadprůměrným. Po
letech 2013/14, 2014/15, 2012/13 a 2008/09 je to
pátý nejlepší výsledek za posledních jedenáct let
(tab. 5).
V předchozích letech vyšly na této stanici nejlépe odrůdy: Hamour (2016/17), Bonanza (2015/16),
Arazzo (2014/15), Graf (2013/14) a Marathon
(2012/13). Letos nejvyšší výnos dosáhl hybrid Umberto KWS (6,11 t/ha), který jako jediný překročil
hranici šesti tun z hektaru. Po něm následují odrůdy
LG Architect (5,99 t/ha), DK Exlibris (5,96 t/ha),
PT271 (5,95 t/ha), SY Saveo a Temptation (shodně
5,92 t/ha). Výnosový propad linií byl v roce 2017/18
největší za poslední roky. Hybridy dosáhly výnosu
5,55 t/ha a překonaly o 0,73 t/ha (tj. o 15 %) průměr
linií (4,82 t/ha). Z linií se nejlépe umístily v pořadí
Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

třicátý čtvrtý Django (5,45 t/ha) a třicátý osmý
ES Mambo (5,39 t/ha). V roce 2016/17 vyšla nejlépe
linie Quartz v pořadí třicátá šestá. Mezi nejvýnosnější odrůdou (Umberto KWS) a odrůdou s nejnižším výnosem (Cedrik) je rozdíl 1,81 t/ha. V minulém roce 2016/17 mezi nejlepším Hamourem a nejhorším Rescatorem byl rozdíl 2,09 t/ha.
Olejnatost (% v sušině, tab. 10), HTS (g, tab. 11)
a sklizňová vlhkost (%, tab. 12)
Olejnatost je dána především geneticky, dále
ročníkem a oblastí pěstování. Průměrná letošní olejnatost (44,2 %) odpovídá víceletému průměru. Na
olejnatosti se podepsalo suché jarní a letní období.
Nejvyšší obsah oleje jsme naměřili již tradičně
u linií, které obsadily první čtyři místa: ES Mambo a
Butterfly (shodně 46,4 %), Django (45,9 %),
ES Valegro a hybrid Penn (shodně 45,6 %). Minulý
rok 2016/17 nejlépe vyšly linie ES Valegro a ES
Mambo, hybridy Horcal a INV1066. Průměrná olejnatost linií (45,1 %) byla o 1 % vyšší než průměr
hybridů (44,1 %). Stejný rozdíl vyšel i v roce
2016/17, ale v roce 2015/16 byla situace zcela obrácená, hybridy o 1,1 % překonaly linie. Rozpětí
v olejnatosti se u odrůd pohybuje od 42,1 %
(CSZ16122) do 46,4 % (ES Mambo). Rozdíl tedy
představuje 4,3 % (loni 4,2 %).
V důsledku sucha byla velmi nízká hmotnost
tisíce semen (HTS). Oproti jedenáctiletému průměru (4,829 g), ten letošní výsledek (4,093 g) zaostává
o 0,736 g. Je to vůbec nejnižší HTS za poslední
roky. V HTS dominovaly linie Arabella (4,991 g,
loni a předloni také nejlepší) a ES Mambo (4,660 g).
Z hybridů si nejlépe vedly Conrad CL (4,638 g) a
ES Imperio (4,480 g, loni čtvrtý). Průměrná HTS
linií (4,288 g) je o 0,225 g (tj. o 5 %) vyšší než průměr hybridů (4,063 g). Loni to bylo o 0,145 g (tj.
o 3 %), také ve prospěch linií. Odrůdové rozdíly se
u HTS pohybují od 3,568 g (Alvaro KWS) po
4,991 g (Arabella), rozdíl činí poměrně velkých
1,423 g (loni 1,429 a předloni dokonce 2,213 g).
Na základě měření sklizňové vlhkosti lze jako ranější materiály označit: Hidylle, Hystar, Clarus,
ES Cesario, Oriolus, SY Alibaba, Alicante,
DK Exlibris, Marc KWS, Marathon, Kuga, PT264,
Alvaro KWS, Umberto KWS, Conrad CL, Pantheon,
ES Momento, CSZ15282, Loki, SY Saveo a Anniston (vlhkost 5,1 – 5,9 %). Naopak vyšší sklizňovou
vlhkost (8,1 – 12,0 %) jsme naměřili u odrůd: Django, Rescator, PX126, Cedrik, ES Valegro, Vapiano,
ES Mambo, Butterfly, RGT Trezzor, Kicker a
ES Imperio.
Napadení rostlin hlízenkou obecnou (%, tab. 13),
verticiliovým vadnutím (%, tab. 14) a choroby na
strništi (%, tab. 15)
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Napadení rostlin houbovými chorobami bylo i
přes jarní sucho a krátké kvetení na naší pokusné
stanici nízké až střední. Bílé hniloby (hlízenky) se
vyskytlo málo. Verticiliové vadnutí se rozšířilo více
a větší byl i podíl suchých stonků na strništi.
Původce onemocnění bílé sklerotiniové hniloby (hlízenky obecné) se rozšířil minimálně
(6,7 %). Poslední roky nemáme v pokusech s hlízenkou problémy. Většinou se napadení stonků pohybuje do 4 % (2014/15 – 0,4 %, 2015/16 – 3,3 %,
2016/17 – 2,6 %, 2017/18 – 3,9 %). U řady odrůd
jsme pozorovali minimální napadaní do 1 % např.
Vapiano, Rescator, Arabella a Cedrik. Linie Arabella a Vapiano byly zcela bez příznaků této choroby i
v roce 2016/17. Velmi dobře vycházejí i oba polotrpaslíci (PX113 a PX126). U polotrpaslíků, ale starší
genetiky, byl problém s hlízenkou např. v roce
2007/08. Mírně vyšší napadení jsme pozorovali
u odrůd: Anniston, ES Momento, Alwaro KWS a
5EW0128.
Napadení stonků verticiliovým vadnutím
(26,6 %) bylo vyšší než v minulých letech, v roce
2016/17 (4,5 %) a 2015/16 (6,1 %). Důvodem vyšší-
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ho napadení může být jarní sucho, které umožnilo
této chorobě se symptomaticky více projevit. Větší
odolnost k verticiliu byla patrná u odrůd (do 10 %
napadení): ES Mambo, Rescator, Vapiano, Arabella
a Cedrik. Dobře vychází i odrůda RGT Dozzen,
která navázala na loňské výborné výsledky. Vyšší
napadení jsme naopak pozorovali u odrůd: Umberto
KWS, Hystar, Hidylle a Alicante.
Velmi přesným a vypovídajícím údajem je
hodnocení suchých (komplexem houbových chorob
infikovaných) stonků na strništi. Výhodou je celkový pohled na parcelu, se zohledněním ohnisek případného výskytu chorob. Zde jsou již hodnoty napadených stonků vyšší a pohybují se v poměrně velkém rozmezí od 15 do 73 % (2016/17 od 18 do 86 %
s průměrem 51 %, 2015/16 od 22 % do 98 % s průměrem 61 % a 2014/15 od 8 % do 75 % s průměrem
39 %). Nejzdravější strniště měly odrůdy (do 30 %
nemocných stonků): ES Fuego, ES Valegro,
Temptation, Rescator, ES Mambo, Marathon a Vapiano. Naopak u odrůd Anniston, Alicante, DK Exception, PT264 a PT271 bylo více jak 65 % stonků
suchých.
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Tabulka 6: Omrznutí listů (%, 12. 3. 2018).
pořadí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

odrůda

ES Mambo
ES Imperio
5EW0128
PT264
Rescator
ES Fuego
ES Rytmo
ES Cesario
ES Momento
Hamour
CSZ16122
Django
SY Iowa
Kuga
Kicker
Gaelis
Anniston
Hidylle
CSZ15282
Ermino KWS
Umberto KWS
Alicante
LG Architect
DK Platinium
Vapiano
RGT Jakuzzi
RGT Dozzen
SY Florida
Pantheon
Temptation
Dariot
Atora
PT271
PX113
ES Valegro
Hystar
Alvaro KWS
Marc KWS
Conrad CL
DK Exception
DK Exlibris
DK Exmore
DK Expansion
PX126
Butterfly
Arabella
Cedrik
RGT Trezzor
Allison
CSZ4042 (Sidoni CS)
SY Saveo
SY Harnas
SY Alibaba
Loki
Clarus
Arazzo
Penn
Oriolus
Marathon
průměr (100 %)

omrznutí
(%)

omrznutí
(rel. %)

40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
61

66
66
66
66
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
100
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Tabulka 7: Výška rostlin (cm, 7. 6. 2018).
pořadí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

odrůda

Kicker
LG Architect
DK Expansion
Marc KWS
ES Momento
Loki
Dariot
SY Saveo
Anniston
Pantheon
CSZ4042 (Sidoni CS)
Ermino KWS
Allison
PT264
Atora
Hidylle
DK Exmore
DK Exception
DK Platinium
Umberto KWS
ES Cesario
Hamour
Arazzo
SY Florida
SY Alibaba
SY Harnas
CSZ16122
RGT Trezzor
Alvaro KWS
SY Iowa
Gaelis
ES Fuego
Conrad CL
Cedrik
Kuga
PT271
Hystar
RGT Jakuzzi
Alicante
Penn
Temptation
5EW0128
ES Rytmo
ES Imperio
DK Exlibris
Clarus
RGT Dozzen
PX113
Marathon
CSZ15282
Rescator
Oriolus
PX126
Arabella
ES Mambo
Django
ES Valegro
Butterfly
Vapiano
průměr (100 %)

výška (cm)

výška (%)

162
160
160
159
159
158
157
156
156
155
155
155
154
153
152
151
151
150
150
149
149
148
148
148
147
147
146
146
145
145
145
145
145
145
145
144
143
143
142
142
142
142
142
141
141
140
137
136
134
134
133
132
131
130
128
127
124
124
118
145

112
111
110
110
110
109
109
108
107
107
107
107
106
106
105
104
104
104
103
103
103
102
102
102
102
102
101
101
100
100
100
100
100
100
100
99
99
99
98
98
98
98
98
97
97
97
95
94
93
93
92
91
91
90
88
87
86
86
81
100
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Tabulka 8: Počet plodných větví
(ks/rostlinu, 7. 6. 2018).
pořadí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
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odrůda

ES Momento
CSZ16122
Rescator
Django
PX113
PX126
DK Exception
SY Florida
ES Mambo
PT271
Umberto KWS
ES Imperio
ES Fuego
RGT Trezzor
ES Valegro
Hidylle
Marathon
SY Alibaba
Cedrik
Butterfly
DK Platinium
Pantheon
Loki
RGT Jakuzzi
Clarus
Allison
SY Harnas
Atora
Oriolus
Gaelis
ES Rytmo
Alvaro KWS
Marc KWS
Penn
LG Architect
Hystar
Hamour
RGT Dozzen
Conrad CL
Kicker
Temptation
Vapiano
SY Saveo
DK Exmore
Kuga
CSZ4042 (Sidoni CS)
Arabella
Anniston
SY Iowa
Dariot
PT264
Alicante
Ermino KWS
DK Expansion
Arazzo
DK Exlibris
CSZ15282
5EW0128
ES Cesario
průměr (100 %)

Tabulka 9: Výnos semen
(t/ha, 14. 7. 2018).

větve
(ks na r.)

větve
(%)

pořadí

12,8
11,8
11,2
11,1
10,7
10,6
10,5
10,5
10,4
10,4
10,2
10,1
10,1
10,1
9,9
9,9
9,9
9,9
9,8
9,7
9,7
9,7
9,7
9,6
9,5
9,5
9,5
9,4
9,4
9,3
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
9,0
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,8
8,8
8,7
8,7
8,7
8,6
8,6
8,6
8,6
8,5
8,5
8,4
8,3
8,1
7,9
7,8
7,7
7,6

136
125
119
118
114
112
112
112
110
110
109
108
107
107
106
106
105
105
104
103
103
103
103
102
101
101
101
100
100
99
98
98
98
98
98
95
95
95
94
94
94
94
93
93
92
92
92
92
92
91
91
90
89
88
86
84
83
82
80

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

9,4

100

odrůda

Umberto KWS
LG Architect
DK Exlibris
PT271
SY Saveo
Temptation
SY Alibaba
Dariot
SY Harnas
Ermino KWS
Anniston
Penn
Arazzo
RGT Jakuzzi
Marathon
Marc KWS
SY Iowa
Alicante
Clarus
Kicker
Hamour
Allison
DK Expansion
CSZ16122
ES Fuego
ES Rytmo
ES Momento
Oriolus
PT264
SY Florida
Pantheon
DK Platinium
ES Imperio
Django
5EW0128
RGT Trezzor
Hidylle
ES Mambo
DK Exception
Kuga
DK Exmore
PX126
RGT Dozzen
Gaelis
ES Cesario
Conrad CL
Loki
Alvaro KWS
CSZ15282
Hystar
CSZ4042 (Sidoni CS)
Butterfly
PX113
Arabella
Atora
Vapiano
ES Valegro
Rescator
Cedrik
průměr (100 %)

výnos
(t/ha)

výnos
(%)

6,11
5,99
5,96
5,95
5,92
5,92
5,89
5,88
5,86
5,86
5,82
5,78
5,77
5,75
5,75
5,73
5,68
5,65
5,64
5,61
5,61
5,59
5,59
5,57
5,57
5,56
5,53
5,50
5,50
5,48
5,48
5,47
5,46
5,45
5,43
5,42
5,39
5,39
5,38
5,37
5,36
5,34
5,33
5,32
5,32
5,31
5,31
5,20
5,14
5,08
5,07
5,06
5,06
5,06
5,02
4,48
4,47
4,36
4,30

112
110
109
109
109
108
108
108
107
107
107
106
106
105
105
105
104
104
103
103
103
102
102
102
102
102
101
101
101
101
100
100
100
100
100
99
99
99
99
98
98
98
98
98
98
97
97
95
94
93
93
93
93
93
92
82
82
80
79

5,45

100
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Tabulka 10: Olejnatost semen (% v sušině).
pořadí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

odrůda

ES Mambo
Butterfly
Django
ES Valegro
Penn
RGT Trezzor
Temptation
RGT Dozzen
RGT Jakuzzi
SY Iowa
LG Architect
Hamour
PT271
SY Saveo
Hystar
Arabella
5EW0128
PT264
Marathon
Atora
Allison
PX126
Rescator
Kuga
Arazzo
SY Alibaba
Conrad CL
PX113
SY Florida
Loki
ES Cesario
Dariot
Pantheon
Marc KWS
ES Rytmo
ES Fuego
Anniston
DK Expansion
SY Harnas
Clarus
Cedrik
Oriolus
DK Exlibris
Hidylle
ES Momento
Gaelis
Alicante
DK Exception
CSZ15282
Vapiano
Alvaro KWS
DK Exmore
ES Imperio
Kicker
DK Platinium
Umberto KWS
Ermino KWS
CSZ4042 (Sidoni CS)
CSZ16122
průměr (100 %)

olejnatost
(% v suš.)

olejnatost
(rel. %)

46,4
46,4
45,9
45,6
45,6
45,5
45,4
45,4
45,2
45,2
45,2
44,9
44,8
44,8
44,8
44,7
44,7
44,7
44,6
44,6
44,5
44,4
44,4
44,4
44,3
44,3
44,3
44,2
44,2
44,2
44,2
44,1
44,1
44,0
44,0
43,9
43,9
43,9
43,7
43,7
43,7
43,7
43,6
43,6
43,6
43,5
43,4
43,4
43,3
43,3
43,3
43,2
43,1
43,1
43,0
42,5
42,5
42,5
42,1
44,2

105
105
104
103
103
103
103
103
102
102
102
102
101
101
101
101
101
101
101
101
101
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
98
98
98
98
98
98
98
98
98
97
96
96
96
95
100
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Tabulka 11: Hmotnost tisíce semen (g).
pořadí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

odrůda

Arabella
ES Mambo
Conrad CL
ES Imperio
ES Rytmo
Loki
SY Iowa
LG Architect
Django
CSZ16122
Cedrik
Hamour
RGT Dozzen
SY Harnas
Butterfly
ES Momento
Arazzo
SY Saveo
Oriolus
RGT Jakuzzi
PX113
5EW0128
CSZ4042 (Sidoni CS)
Kicker
Umberto KWS
ES Fuego
DK Exmore
PX126
Rescator
Dariot
Penn
DK Expansion
RGT Trezzor
Ermino KWS
SY Florida
Clarus
Atora
ES Valegro
PT271
ES Cesario
Allison
Gaelis
Kuga
DK Exception
CSZ15282
Pantheon
Alicante
Anniston
Marc KWS
Temptation
Marathon
SY Alibaba
DK Exlibris
Hystar
PT264
DK Platinium
Vapiano
Hidylle
Alvaro KWS
průměr (100 %)

HTS
(g)

HTS
(%)

4,991
4,660
4,638
4,480
4,456
4,409
4,404
4,384
4,348
4,332
4,294
4,292
4,275
4,270
4,263
4,233
4,230
4,228
4,222
4,193
4,164
4,135
4,133
4,131
4,126
4,122
4,108
4,097
4,086
4,077
4,076
4,039
4,028
4,026
4,024
4,022
3,999
3,995
3,985
3,976
3,975
3,908
3,908
3,905
3,901
3,899
3,888
3,872
3,872
3,858
3,845
3,815
3,810
3,764
3,723
3,717
3,667
3,658
3,568
4,093

122
114
113
109
109
108
108
107
106
106
105
105
104
104
104
103
103
103
103
102
102
101
101
101
101
101
100
100
100
100
100
99
98
98
98
98
98
98
97
97
97
95
95
95
95
95
95
95
95
94
94
93
93
92
91
91
90
89
87
100
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Tabulka 12: Sklizňová vlhkost
(%, 14. 7. 2018).

Tabulka 13: Napadení stonků hlízenkou obecnou
–bílou hnilobou (%, 10. 7. 2018).

pořadí

odrůda

vlhkost
(%)

vlhkost
(rel. %)

pořadí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Hidylle
Hystar
Clarus
ES Cesario
Oriolus
SY Alibaba
Alicante
DK Exlibris
Marc KWS
Marathon
Kuga
PT264
Alvaro KWS
Umberto KWS
Conrad CL
Pantheon
ES Momento
CSZ15282
Loki
SY Saveo
Anniston
SY Iowa
Hamour
Arazzo
Allison
Penn
PT271
DK Expansion
DK Exception
LG Architect
Ermino KWS
SY Harnas
Dariot
DK Exmore
DK Platinium
CSZ4042 (Sidoni CS)
SY Florida
5EW0128
Temptation
RGT Dozzen
ES Fuego
RGT Jakuzzi
CSZ16122
Atora
Arabella
ES Rytmo
Gaelis
PX113
ES Imperio
Kicker
RGT Trezzor
Butterfly
ES Mambo
Vapiano
ES Valegro
Cedrik
PX126
Rescator
Django

5,1
5,3
5,3
5,4
5,4
5,4
5,5
5,5
5,5
5,6
5,6
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
6,0
6,0
6,1
6,1
6,1
6,1
6,2
6,3
6,3
6,3
6,4
6,6
6,6
6,7
6,7
6,8
6,8
6,9
6,9
6,9
6,9
7,1
7,1
7,3
7,3
7,4
7,6
8,1
8,1
8,3
8,5
8,5
8,6
9,4
9,5
9,6
9,6
12,0

76
79
79
80
80
81
81
82
82
83
84
84
85
85
85
85
87
87
87
87
88
89
90
90
91
91
91
92
93
93
94
95
98
98
99
100
101
101
102
102
103
103
105
105
109
109
110
113
120
120
123
126
126
128
140
141
142
143
178

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

6,7

100

průměr (100 %)
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odrůda

Vapiano
Rescator
Arabella
Cedrik
ES Mambo
Butterfly
Django
PX126
ES Valegro
SY Harnas
PX113
RGT Trezzor
Marathon
Loki
RGT Dozzen
RGT Jakuzzi
ES Fuego
ES Imperio
Hamour
Temptation
Conrad CL
PT271
Clarus
SY Saveo
CSZ4042 (Sidoni CS)
DK Exmore
Atora
Dariot
Kuga
Penn
Arazzo
Hystar
LG Architect
Kicker
SY Alibaba
SY Florida
CSZ16122
Marc KWS
Oriolus
SY Iowa
ES Rytmo
ES Cesario
Ermino KWS
Gaelis
CSZ15282
Umberto KWS
Pantheon
DK Expansion
Hidylle
DK Exception
DK Exlibris
DK Platinium
PT264
Allison
Alicante
5EW0128
Alvaro KWS
ES Momento
Anniston
průměr (100 %)

infikované
stonky (%)

infikované
stonky
(rel. %)

0,0
0,4
0,4
0,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,7
1,7
1,7
2,1
2,5
2,5
2,5
2,5
2,9
2,9
2,9
2,9
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,6
4,6
4,6
4,6
5,0
5,0
5,0
5,4
5,4
5,4
5,4
5,8
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,7
7,1
7,5
8,8
9,2

0
11
11
11
32
32
32
32
42
42
42
53
63
63
63
63
74
74
74
74
85
85
85
85
85
95
95
95
95
95
95
106
106
106
106
106
116
116
116
116
127
127
127
137
137
137
137
148
159
159
159
159
159
159
169
180
190
222
233

3,9

100
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Tabulka 14: Napadení stonků
verticiliovým vadnutím (%, 10. 7. 2018).
pořadí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

odrůda

ES Mambo
Rescator
Vapiano
Arabella
Cedrik
ES Valegro
Django
RGT Trezzor
ES Fuego
RGT Dozzen
PX113
ES Momento
RGT Jakuzzi
Atora
SY Harnas
PX126
ES Imperio
CSZ4042 (Sidoni CS)
5EW0128
Kicker
Gaelis
ES Rytmo
Butterfly
SY Saveo
Anniston
PT271
LG Architect
Clarus
Hamour
Ermino KWS
Dariot
Allison
Penn
ES Cesario
CSZ16122
Temptation
Marathon
Conrad CL
PT264
Loki
DK Expansion
Alvaro KWS
Arazzo
SY Florida
DK Exception
Kuga
DK Exmore
SY Alibaba
SY Iowa
Marc KWS
DK Exlibris
DK Platinium
CSZ15282
Oriolus
Pantheon
Alicante
Hidylle
Hystar
Umberto KWS
průměr (100 %)

Tabulka 15: Počet infikovaných rostlin
na strništi (%, 15. 7. 2018).

infikované
stonky (%)

infikované
stonky (rel.
%)

pořadí

3,8
5,4
5,4
6,7
9,2
12,5
12,9
17,1
17,9
17,9
18,5
19,6
19,6
20,0
20,8
20,8
21,7
21,7
22,5
22,5
22,9
23,8
24,2
26,7
27,5
27,5
27,9
27,9
28,8
28,8
29,2
29,2
30,0
30,8
31,3
31,3
31,7
32,1
32,5
32,5
32,9
33,8
34,2
34,2
34,6
35,0
35,4
35,4
35,4
35,8
35,8
35,8
36,3
36,7
36,7
37,1
37,5
37,9
38,8

14
20
20
25
34
47
48
64
67
67
69
74
74
75
78
78
81
81
84
84
86
89
91
100
103
103
105
105
108
108
109
109
113
116
117
117
119
120
122
122
124
127
128
128
130
131
133
133
133
135
135
135
136
138
138
139
141
142
145

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

26,6

100
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odrůda

ES Fuego
ES Valegro
Temptation
Rescator
ES Mambo
Marathon
Vapiano
Clarus
Cedrik
ES Rytmo
Butterfly
Django
Arazzo
RGT Jakuzzi
LG Architect
Dariot
Kicker
Kuga
Oriolus
SY Harnas
SY Iowa
SY Saveo
Penn
Conrad CL
CSZ4042 (Sidoni CS)
PX113
Umberto KWS
PX126
Gaelis
RGT Trezzor
ES Imperio
Ermino KWS
DK Exmore
Pantheon
CSZ15282
Loki
RGT Dozzen
DK Expansion
Allison
Marc KWS
DK Exlibris
SY Florida
Hystar
Alvaro KWS
Hamour
Arabella
5EW0128
CSZ16122
DK Platinium
Atora
ES Cesario
ES Momento
Hidylle
SY Alibaba
PT271
PT264
DK Exception
Alicante
Anniston
průměr (100 %)

infikované
strniště
(%)

infikované
strniště
(rel. %)

15,0
16,7
17,5
20,8
25,0
25,0
27,5
30,0
31,7
33,3
33,3
33,3
33,3
34,2
34,2
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
36,7
36,7
36,7
36,9
37,5
38,3
38,3
38,3
41,7
43,3
43,3
44,2
46,7
46,7
46,7
48,3
48,3
50,0
50,0
50,8
51,7
53,3
53,3
55,0
55,0
55,0
56,7
56,7
56,7
58,3
61,7
63,3
66,7
68,3
70,0
71,7
73,3

35
39
41
48
58
58
64
70
74
77
77
77
77
79
79
81
81
81
81
81
81
81
85
85
85
86
87
89
89
89
97
101
101
103
108
108
108
112
112
116
116
118
120
124
124
128
128
128
132
132
132
135
143
147
155
159
162
166
170

43,1

100
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Porovnání Diagnostické a Standardní varianty (tab. 16)
Pět let jsme v rámci grantu NAZV (2008-2012)
vzájemně porovnávali výsledky dvou pěstitelských
technologií (Diagnostika a Standard). Grant skončil,
ale v pokusech nadále v užším rozsahu pokračujeme,
už jen na dvou kontrolních odrůdách (PX113 a Rescator). Výsledky roku 2017/18 jsou uvedeny v tab. 16.
V letošním roce odrůdy na variantě Diagnostika
dorostly do vyšší výšky (o 12 %) a měly i větší nasazení větví (o 14 %). To se odrazilo i na výnosu, který byl
na variantě Diagnostika o 12 % vyšší než na Standardu.
Ve výnosu Diagnostika vychází lépe každý rok
(2016/17 +13 %, 2015/16 +4 %, 2014/15 +12 %,

2013/14 + 22 %, 2012/13 +17 %). U kvalitativních
znaků jsou rozdíly malé. Olejnatost na Diagnostice je
o 2 % nižší (loni o 4 %, předloni o 2 %) a HTS naopak
o 5 % vyšší (loni o 4 %, předloni o 5 %).
U hlízenky z neznámých důvodů vychází lépe
varianta Standard. Předchozí roky byla jednoznačně
lepší Diagnostika (loni o 88 % a předloni o 33 %).
Napadení verticiliovým vadnutím je o 34 % nižší (loni
o 21 % a předloni o 34 %). U suchých stonků na strništi pak byly rozdíly mezi variantami 27 % (loni 11 % a
předloni 36 %) ve prospěch varianty Diagnostika.

Tabulka 16: Porovnání Diagnostické a Standardní varianty, 2017/18.
Sledovaný znak
Výška rostlin (cm)
Počet větví (ks/r.)
Výnos (t/ha)
Olejnatost (% v suš.)
HTS (g)
Sklizňová vlhkost (%)
Napadení hlízenkou (%)
Napadení verticiliem (%)
Suché stonky na strništi (%)

Standard
hodnoty
119,5
9,6
4,22
45,0
3,914
5,6
0,4
18,1
39,6

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Diagnostika
hodnoty
134,3
10,9
4,71
44,3
4,125
8,6
1,0
11,9
28,9

%
112
114
112
98
105
154
250
66
73

pozn. Průměr z kontrolních odrůd (PX113 a Rescator). Standard = 100 %.

Závěr
 Vegetační rok 2017/18 lze v Červeném
Újezdě z pohledu řepky hodnotit jako rok
s mírně nadprůměrným výnosem, průměrnou
olejnatostí a velmi nízkou HTS. Porosty byly
nízké a výskyt houbových chorob nižší až
střední.
 Nejvyšší výnos dosáhl hybrid Umberto KWS
(6,11 t/ha), následovaný hybridy LG Architect
(5,99 t/ha), DK Exlibris (5,96 t/ha), PT271
(5,95 t/ha), SY Saveo a Temptation (shodně
5,92 t/ha). Z linií se nejlépe umístily za průměrem pokusu Django (5,45 t/ha) a ES Mambo (5,39 t/ha).
 Nejvyšší obsah oleje jsme naměřili u linií
ES Mambo a Butterfly (shodně 46,4 %),
Django (45,9 %), ES Valegro a hybridu Penn
(shodně 45,6 %). Nejvyšší HTS měly linie
Arabella (4,991 g) a ES Mambo (4,660 g).
 Hybridy dosáhly o 15 % (tj. o 0,73 t/ha) vyššího výnosu, o 1 % nižší olejnatosti a o 5 %
nižší HTS než linie.
 Z maloparcelkového pokusu 2017/18 vyšly
nadějné tyto novinky:


5EW0128 (hybrid, neomrzá),
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Butterfly (linie, nižší vzrůst, olejnatost, odolnost
hlízence),
Conrad CL (Clearfield® hybrid, HTS),
CSZ16122 (hybrid, více větví),
Dariot (hybrid, výnos),
Django (linie, nižší vzrůst, více větví, olejnatost,
odolnost hlízence),
DK Exlibris (hybrid, výnos),
Ermino KWS (hybrid, výnos),
ES Fuego (hybrid, zdravé strniště),
ES Momento (hybrid, vyšší vzrůst, více větví),
ES Rytmo (hybrid, HTS),
Kicker (hybrid, vyšší vzrůst),
Penn (hybrid, olejnatost),
PT271 (hybrid, výnos),
PX126 (polotrpaslík, více větví, odolnost hlízence),
RGT Trezzor (hybrid, olejnatost),
SY Iowa (hybrid, HTS),
Temptation (hybrid, výnos, olejnatost, zdravé
strniště),
Umberto KWS (hybrid, výnos).

 Ze známějších a zavedených odrůd své dobré
výsledky potvrdily: Anniston (hybrid, výnos),
Arabella (linie, nižší vzrůst, HTS, odolnost
hlízence, odolnost verticiliu), Cedrik (linie,
odolnost hlízence, odolnost verticiliu), Clarus
(hybrid, zdravé strniště), DK Exception (hybrid, více větví), DK Expansion (hybrid, vyšší
Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

vzrůst), ES Imperio (hybrid, neomrzá, HTS),
ES Mambo (linie, neomrzá, nižší vzrůst,
olejnatost, HTS, odolnost hlízence, odolnost
verticiliu, zdravé strniště), ES Valegro (linie,
nižší vzrůst, zdravé strniště), LG Architect
(hybrid, vyšší vzrůst, výnos, HTS), Loki
(hybrid, HTS), Marathon (hybrid, zdravé strniště), Marc KWS (hybrid, vyšší vzrůst),
PT264 (hybrid, neomrzá), PX113 (polotrpaslík, více větví), Rescator (linie, více větví,
odolnost hlízence, odolnost verticiliu, zdravé
strniště), RGT Dozzen (hybrid, odolnost ver-

ticiliu, olejnatost), SY Alibaba (hybrid, výnos), SY Florida (hybrid, více větví),
SY Harnas (hybrid, výnos), SY Saveo (hybrid, výnos), Vapiano (linie, nižší vzrůst, olejnatost, odolnost hlízence, odolnost verticiliu,
zdravé strniště).


Diagnostická varianta byly oproti Standardní
variantě výnosnější o 12 % (tj. o 0,49 t/ha) a
měla s výjimkou hlízenky i lepší zdravotní
stav.
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VÝKONNOSTNÍ POROVNÁNÍ ODRŮD ŘEPKY OZIMÉ
– POLOPROVOZNÍ POKUSY 2017/18
Performance Comparison of Winter Rapeseed Varieties – Semi-practice Experiments in 2017/18

David BEČKA1, Jan VAŠÁK1, Petr BOKOR2, Vlastimil MIKŠÍK1, Helena ZUKALOVÁ1
1Česká

zemědělská univerzita v Praze, 2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Abstract: We monitored growth and yield markers of 28 winter rapeseed cultivars (26 hybrids and 2 lines) grown under semi-practical
conditions at eight localities in 2017/18. The hybrids ES Ce-sario, Umberto KWS and Marc KWS reached the highest yield. Varieties
Hamour, Alicante and PX113 had minimal yield fluctuations between localities. We measured the highest oil content in cultivars: Atora,
Temptation and PT264. The varieties Memori CS, PX113 and DK Exception had the best TSW. Hybrids achieved in average by 9 %
higher yield, by 0.6 % lower oil content and by 1 % lower TSW than lines. Based on the results of 2017/18, the promising novelties are
Allison, Anniston, Cedrik, DK Exlibris, PT264, SY Florida, Temptation and Umberto KWS.
Keywords: winter oilseed rape, varieties, hybrid, line, frost, yield, oil content, TSW
Souhrn: V poloprovozních podmínkách na osmi podnicích jsme v roce 2017/18 sledovali růstové a výnosové ukazatele u 28 odrůd
řepky ozimé (26 hybridů a 2 linie). Nejvyšší výnos dosáhly hybridy: ES Cesario, Umberto KWS a Marc KWS. Minimální kolísání výnosů
mezi lokalitami měly odrůdy: Hamour, Alicante a PX113. Nejvyšší olejnatost jsme naměřili u odrůd: Atora, Temptation a PT264. V HTS
nejlépe vyšly odrůdy: Memori CS, PX113 a DK Exception. Hybridy dosáhly v průměru o 9 % vyššího výnosu, o 0,6 % nižší olejnatosti a
o 1 % nižší HTS než linie. Na základě výsledků roku 2017/18 vycházejí z novinek velmi nadějně: Allison, Anniston, Cedrik, DK Exlibris,
PT264, SY Florida, Temptation a Umberto KWS.
Klíčová slova: řepka ozimá, odrůdy, hybrid, linie, omrznutí, výnos, olejnatost, HTS

Úvod
Na počátku roku 2018 přibyly zatím dva nově
registrované hybridy řepky ozimé: ES Cesario a ES
Imperio (ÚKZÚZ, 2018). Lze očekávat povolení dalších odrůd na sklonku letošního roku. V roce 2017 bylo
nově registrovaných 16 odrůd, 12 odrůd v roce 2016 a
15 odrůd v roce 2014. Počet odrůd zapsaných ve Státní

odrůdové knize k listopadu 2018 čítá 104 materiálů.
Loni to bylo 94 odrůd. Každý rok přibývají novinky a
to nejen ty registrované naším ÚKZÚZ, ale i z EU
katalogu. Obměna odrůd je velmi rychlá. Každoročně
přibývá řada novinek. Odrůdy starší pěti let jsou, až na
výjimky, většinou již stahovány z prodejů.

Materiál a metody
Pokusy jsme v roce 2017/18 založili na již tradičních osmi poloprovozech: čtyři teplejší lokality –
Hrotovice (o. Třebíč), Humburky (o. Hradec Králové),
Chrášťany (o. Rakovník), Rostěnice (o. Vyškov) a čtyři
chladnější lokality – Kelč (o. Vsetín), Nové Město na
Moravě (o. Žďár nad Sázavou), Petrovice (o. Benešov),
Vstiš (o. Plzeň - jih) (tab. 1).
Vybrané odrůdy ozimé řepky jsme pěstovali
technologií běžnou na daném podniku. Doporučovali
jsme hnojit dusíkem ke konci října v dávce 40-50 kg
N/ha, časně na jaře aplikovat fungicid (např. Topsin),
do postřiků s výjimkou herbicidů a regulátorů přidávat
10 kg močoviny/200 l jíchy a aplikovat fungicid (strobilurin) těsně před kvetením. Tato doporučení máme
již řadu let podložena přesnými pokusy.
Jako kontroly jsme vybrali polotrpaslíka PX113
(vnitřní) a linii Rescator. Odrůda PX113 byla vyseta na
začátku, uprostřed a na konci pokusu, pro sledování
variability pozemku. Pro zajištění co největší věrohodnosti a vypovídající schopnosti pokusů bychom lokality, u kterých by se vnitřní kontroly 1, 2, 3 lišily ve
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výnosu o více než 15 %, vyloučili z výnosových výsledků. Stejně tak bychom vyloučili lokality, kde by
odchylka ve výnosu mezi nejlepší a nejhorší odrůdou
byla více než 50 %.
Z odrůd jsme vyseli celkem 26 hybridů (Alicante, Allison, Alvaro KWS, Anniston, Arazzo, Atora, DK
Exception, DK Exlibris, DK Expansion, ES Cesario,
ES Imperio, Hamour, Kuga, LG Architect, Loki, Marathon, Marc KWS, Mazari CS, Memori CS, PT264,
PX113, Regate, Silver, SY Florida, Temptation a Umberto KWS) a dvě české linie (Cedrik a Rescator).
Výměra jedné odrůdy se dle podniku pohybovala od 0,2 do 0,5 ha. Poprvé jsme hodnotili pokusy
v rámci jarní inventarizace. Počítali jsme rostliny, subjektivně posuzovali omrznutí listů a celkový stav po
zimě. Další hodnocení proběhlo před polním dnem, kde
jsme se zaměřili na měření výšky porostu, subjektivní
odhad ranosti a výnosu. U každé odrůdy jsme získali
po sklizni výnosové výsledky a z odebraných vzorků
pak stanovili olejnatost a HTS.

Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

Tab. 1: Charakteristika pokusných lokalit s poloprovozními pokusy v roce 2017/18.
Lokalita

Okres

Nadmořská
výška
(m n. m.)

Výrobní
oblast

Hrotovice

Třebíč

417

obilnářská

Humburky

Hradec Králové

231

řepařská

Chrášťany

Rakovník

385

obilnářská

Kelč

Vsetín

307

obilnářská

Nové Město na
Moravě

Žďár nad
Sázavou

594

bramborářská

Petrovice

Benešov

505

bramborářská

Rostěnice

Vyškov

260

řepařská

Vstiš

Plzeň – jih

336

obilnářská

Klima

Půdy

mírně teplé,
mírně vlhké
teplé, mírně
vlhké
teplé, mírně
vlhké
mírně teplé,
značně vlhké
mírně chladné,
vlhké
mírně teplé,
značně vlhké
teplé, mírně
vlhké
teplé, mírně
vlhké

převaha hnědozemí a hnědých půd, okrajově půdy nivní
převaha černozemí a hnědozemí, okrajově půdy oglejové, lužní a nivní
hnědozemě a hnědé půdy na píscích
hnědé půdy, rendziny a podzolové půdy
půdy kyselé, hnědé a podzolové
hnědé půdy, kyselé hnědé a podzolové
půdy
převaha černozemí, okrajově půdy lužní
hnědé ilimerizované na píscích, okraj,
půdy nivní

Výsledky a diskuse
Vzcházení řepky bylo v důsledku srážek po setí
velmi rychlé a vyrovnané. Říjen byl hodně deštivý a
teplý. Srážky komplikovaly setí pšenic. I zregulované
řepky často přerůstaly a často bylo nutné aplikaci opakovat. Výskyt podzimních škůdců, především dřepčíků, pilatky a zapředníčka byl nízký. Ve vlhčích regionech (Z Čechy) bylo nutné aplikovat moluskocidy.
Poškození kořenů květilkou bylo stejné jako předešlé
roky. Teplé počasí trvalo až do konce ledna. Přerostlé
řepky, které nebyly na podzim hnojené dusíkem, často
měnily barvu. Celkově byly porosty před zimou více
narostlé až přerostlé s optimální hustotou. V důsledku
vlhčího podzimu měla řepka kratší kořeny a horší poměr kořenů k nadzemní biomase. To se však během
teplých měsíců listopad až leden výrazně zlepšilo.
Nadzemní biomasa přestala růst a kořeny vše dohnaly.
S únorem přišly první mrazy, které nebyly tak
nízké. Nejvíce mrzlo koncem února a začátkem března.
S výjimkou S Moravy a částečně Vysočiny se jednalo
o holomrazy. Nejchladnější bylo ráno 1. března.
V Krušných horách teplota klesla až na -28,8°C,
v nížinách bylo asi o 10 stupňů tepleji (tj. -18 až 20°C). Na konci druhé dekády března přišla další vlna
mrazů, sice ne tak silná (-11 až -15°C), ale řepkám
možná uškodila více. Po těchto dvou vlnách mrazu
řepka ztratila listovou plochu, někde až z 80 %. Ztráty
rostlin naštěstí nebyly žádné. Řepková zima trvala
celkem asi 38 dnů. V předchozích letech byly řepkové
zimy většinou kratší s délkou kolem 20 dnů. Výjimkami byly roky 2016/17 s 64 dny a naopak 2015/16
s 15 dny řepkové zimy. Zimní měsíce většinou nebyly
na srážky bohaté. Velmi suchý byl únor, naopak více
napršelo v březnu. Hnojit se začalo velmi brzy již
v první polovině února, tedy před příchodem těch největších mrazů.
Po přezimování jsme na všech lokalitách provedli jarní inventarizaci porostů v termínu od 13. března do 6. dubna. Nejhustší porosty jsme napočítali
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v Petrovicích (42 r./m2) naopak nejřidší v Hrotovicích
(22 r./m2). Průměr všech pokusů byl 30 rostlin na m2.
Rozdíly nebyly jen mezi lokalitami, ale také odrůdami,
kdy se rozmezí pohybovalo od 26 do 34 rostlin na m2.
Nejvíce rostlin (nad 30) jsme napočítali u odrůd: Atora,
Marc KWS, DK Exlibris, Loki, PX113, Alicante,
ES Cesario, ES Imperio, Hamour a DK Expansion.
Po dvou vlnách mrazů ztratily řepky část listové
plochy. Méně omrzly listy (do 20 %) v Kelči, Petrovicích, Rostěnicích a ve Vstiši. Naopak nad 60 % listové
plochy ubylo v Humburkách, Chrášťanech a Novém
Městě. Rozdíly mezi odrůdami byly malé. Nejméně
listů (do 30 %) ztratily odrůdy: Silver, Rescator,
Temptation, Memori CS, ES Imperio, Hamour, PT264
a Arazzo. Mírně vyšší ztrátu listů (nad 35 %) jsme
pozorovali u odrůd: Allison, DK Exlibris, Loki,
DK Exception, Anniston, SY Florida a Atora.
Nejlépe zapojené porosty na jaře měly odrůdy:
SY Florida, LG Architect, ES Cesario, Hamour, Silver,
Marc KWS, DK Expansion a Umberto KWS. Časnější
regeneraci rostlin jsme si všimli u odrůd: Alicante,
Memori CS a SY Florida, dále také u odrůd Allison,
Alvaro KWS, Anniston, Arrazo, DK Exlibris, ES Cesario, LG Architect, Mazari CS, PT264 a Rescator. Naopak pomaleji se již tradičně probouzel polotrpaslík
PX113.
Předjaří bylo velmi dlouhé a studené. Oteplilo
se až se začátkem dubna. Řepka po rychlém oteplení
raketově rostla a brzy šla do květu. Růstové fáze na
sebe rychle navazovaly, to komplikovalo dodržování
agrotechnických termínů. Nezvládlo se včas a účinně
ošetřit proti stonkovým krytonoscům. Vše zkomplikovala ještě tvořící se legislativa. Naštěstí se nedostavily
pozdní dubnové ani květnové mrazy. S oteplením ubyly srážky a opět jsme zažili suchý duben i květen.
Řepka začala kvést od 18. dubna (v roce 2017
až koncem dubna a v roce 2016 již 10. dubna). Kvetení
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bylo vlivem suchého a teplého počasí mimořádně krátké 2,5 až 3 týdny. V teplé oblasti Českého středohoří
byly řepky na 1. Máje již ve fázi odkvétání. Krátké
kvetení a suché počasí bez rosy nevytvořily dobré
podmínky pro šíření některých houbových chorob.
Méně bylo bílé sklerotiniové hniloby, naopak více
verticilia. Tato choroba se dostává do rostliny z půdy
přes kořeny a není tak závislá na srážkových poměrech.
Odhadovali jsme průměrné výnosy. To se však naštěstí
nepotvrdilo a řepka výnosově překvapila. Žně začaly
rekordně brzo asi o 10-14 dnů dříve.

Naopak nejvyšší řepky jsme měli v roce 2007/08 –
170 cm. Průměrná výška se za poslední roky pohybuje
kolem 144 cm.
Letos byly řepky všude nízké a lokality se lišily
jen minimálně (Rostěnice 121 cm až Vstiš 135). Minulý rok činily rozdíly ve výšce mezi lokalitami až 50 cm.
Z odrůd nejvíce narostly hybridy – Memori CS
(139 cm), Anniston (138 cm), Atora (138 cm) a
LG Architect (137 cm). Vyšší byly také odrůdy Umberto KWS, PT264 a Regate. Naopak nejnižší byl polotrpaslík PX113 (117 cm, v roce 2016/17 jen 108 cm),
Rescator a Marathon (shodně 117 cm). Méně narostly i
novinky Temptation, ES Cesario a DK Exlibris (tab. 2).

Výnosy byly velmi rozkolísané často i v rámci
podniku. První odhady ČSÚ se klonily k výnosu lehce
přes tři tuny, postupně se odhady zpřesňovaly a výnosy
navyšovaly. Podle ČSÚ (2018) se v roce 2017/18 sklidilo 1 383 tis. tun řepky, tedy o 20,7 % více než v roce
2016/17 (1 146 tis. tun). Nárůst produkce je způsoben
zvýšením výnosu o 15,5 % na 3,36 t/ha a také mírným
navýšením sklizňové plochy o 4,4 % na 412 tis. ha.

Ve kvetení či dokvétání (dle termínu polního
dne) byly nejranější: DK Exception, SY Florida, Alicante, Marathon, DK Exlibris a Marc KWS. Jako nejpozdnější v kvetení jsme hodnotili odrůdy: Cedrik,
Mazari CS, Hamour, Silver, Atora a Umberto KWS.
Podle výnosotvorných prvků, jako je počet větví, délka plodného patra, nasazení šešulí, délka a
tloušťka šešulí, jsme se snažili odhadnout potenciální
výnos semen (tab. 2). Nejvíce jsme favorizovali odrůdy: LG Architect, Atora, Regate, Anniston a Umberto
KWS.

Výška rostlin, ranost a odhad výnosu
V den konání polních dnů jsme měřili výšku a
subjektivně odhadovali ranost a výnos. Řepky narostly
v průměru do výšky 128 cm, a byly nejnižší za poslední roky. Výškově pokořily i rok 2011/12 se 129 cm.

Tab. 2: Výška rostlin (cm) a subjektivní odhad výnosu (%), průměr sedmi poloprovozních lokalit v roce 2017/18.
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
průměr

Výška rostlin
odrůda
Memori CS
Anniston
Atora
LG Architect
Umberto KWS
PT264
Regate
Hamour
DK Expansion
Silver
Marc KWS
Alvaro KWS
ES Imperio
Loki
Arazzo
Mazari CS
SY Florida
DK Exception
Allison
Kuga
Alicante
Cedrik
DK Exlibris
ES Cesario
Temptation
Marathon
Rescator
PX113

cm
139
138
138
137
134
134
134
133
132
132
131
131
129
129
129
129
128
127
125
125
124
123
121
121
119
117
117
117
128

Subjektivní odhad výnosu
odrůda
LG Architect
Atora
Regate
Anniston
Umberto KWS
PT264
ES Cesario
Allison
Kuga
Mazari CS
Memori CS
Loki
Silver
Marc KWS
Arazzo
DK Exlibris
ES Imperio
PX113
Hamour
Alicante
Cedrik
Alvaro KWS
Temptation
DK Expansion
Marathon
SY Florida
DK Exception
Rescator

%
115
114
111
111
111
110
110
109
109
109
109
108
108
108
107
107
107
107
106
105
105
105
105
105
105
104
100
100
107

Pozn. Odhad výnosu vztažen k odrůdě Rescator = 100 %. Není hodnocena poškozená lokalita Kelč.
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Výnos semen (tab. 3, 4 a 5, graf 1)
Výnosové výsledky se podařilo získat pouze
ze šesti lokalit. V Kelči došlo k poškození pokusů a
v Humburkách nebyla splněna podmínka pro odchylku
ve výnosu u vnitřních kontrol. Přestože počáteční odhady byly výnosově spíše průměrné, řepka nakonec
překvapila a s odhadovaným celorepublikovým výnosem 3,36 t/ha překonala víceletý průměr. V poloprovozech bylo dosaženo výnosu 4,38 t/ha, který je však
mírně nižší než víceletý průměr pro tyto pokusy
(tab. 3).

Tab. 3: Výnosy poloprovozních pokusů a průměr
ČR v letech 2007/08-2017/18.
Pokusný
rok
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
průměr

Výnos poloprovozních pokusů (t/ha)
3,16
4,72
4,20
4,72
4,25
5,24
5,03
4,56
4,41
4,07
4,38
4,43

Průměrný výnos ČR (t/ha)
2,94
3,18
2,83
2,80
2,76
3,45
3,95
3,43
3,46
2,91
3,36*
3,19

*ČSÚ (2018) Odhad sklizní k 15.9.2018,
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/odhady-sklizni-zari-2018

Výnosová úroveň lokalit se pohybovala od
3,43 t/ha (Vstiš) do 5,25 t/ha (Nové Město) (tab. 4).
Rozdíl mezi oběma lokalitami představuje poměrně
velkých 1,82 t/ha. Hlavním důvodem tohoto rozdílu
jsou odlišné srážkové poměry v jednotlivých regionech. Nové Město na Moravě je již dlouhodobě naší
nejvýnosnější lokalitou, loni a předloni druhá nejlepší a
v letech 2013/14 a 2014/15 výnosově vůbec nejlepší.
Celkový průměr chladnějších lokalit (4,23 t/ha) byl
nižší (o 0,34 t/ha) než průměr lokalit teplejších
(4,57 t/ha). Loni (2016/17) vyšly o 0,51 t/ha naopak
lépe chladnější lokality, v roce 2015/16 o 0,46 t/ha
teplejší a v roce 2014/15 pro změnu zase o 0,14 t/ha
chladnější lokality.
Nejvýnosnějšími odrůdou poloprovozních pokusů se s průměrným výnosem 4,81 t/ha stal hybrid
ES Cesario. Druhá příčka patří novince Umberto KWS
(4,72 t/ha) a po ní následuje Marc KWS (4,70 t/ha).
Velmi dobrých výsledků dosáhly také odrůdy Atora,
Alicante, DK Exlibris a Marathon (tab. 4). Nejvíce
předních míst (1. až 3. místo) ve výnosu na jednotli-
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vých lokalitách získaly: ES Cesario, Marc KWS, Atora, Alicante, DK Exlibris a DK Exception.
V předchozích letech zvítězily v poloprovozech
tyto odrůdy: DK Exception (4,61 t/ha v 2016/17 a
4,73 t/ha v 2015/16), Arsenal a Astronom (shodně
5,05 t/ha v 2014/15), Granat (5,29 t/ha v 2013/14),
DK Explicit (5,69 t/ha v 2012/13), DK Excellium
(4,67 t/ha v 2011/12) a Artoga (5,18 t/ha v 2010/11).
Všech 26 hybridů (4,42 t/ha) překonalo o 9 %
(tj. o 0,35 t/ha) ve výnosu průměr dvou linií (4,07 t/ha).
V roce 2016/17 to bylo o 7 %, v předchozích letech
o 8 % (2015/16), o 4 % (2014/15), o 2 % (2013/14),
o 0,8 % (2012/13) a v roce 2011/12 byl výnos shodný.
Letos byl dosažen jeden z největších rozdílů mezi výnosem hybridů a linií za poslední roky. V poloprovozních pokusech vycházejí většinou výnosové rozdíly 24 % ve prospěch hybridů.
Mezi nejlepší (ES Cesario) a nejhorší (Rescator)
odrůdou byl ve výnosu rozdíl 0,82 t/ha. To odpovídá i
rozdílu z let minulých (2016/17 – 0,80 t/ha, 2015/16 –
0,89 t/ha, 2014/15 – 0,98 t/ha, 2013/14 – 0,54 t/ha,
2012/13 – 0,88 t/ha, 2011/12 – 1,04 t/ha, 2010/11 –
0,85 t/ha, 2009/10 – 1,08 t/ha a 2008/09 – 0,96 t/ha).
Porovnáme-li naše odhady výnosů z tab. 2, kde
jsme favorizovali odrůdy LG Architect (17. místo),
Atora (4. místo) a Regate (11. místo), se skutečně dosaženým výnosem (pořadí uvedeno v závorce), je
u některých odrůd vidět nepřesnost našeho odhadu.
Dobře nám vyšel odhad pro odrůdy Atora, Anniston,
Umberto KWS a ES Cesario. Potvrdilo se, že odhadovat výnosy řepky je často obtížné. Některé odrůdy
výnosově překvapí, a naopak „na oko“ jasní vítězové
mohou propadnout.
Z grafu 1 je patrné, že odrůdy Hamour, Alicante, PX113, SY Florida, Cedrik, Rescator a Arazzo
výnosově málo kolísají v rámci jednotlivých lokalit.
U odrůd PX113 a Arazzo se to potvrdilo již podruhé.
Jedná se odrůdy, které minimálně reagují na stanovištní
a klimatické podmínky. Naopak výnosy odrůd
ES Imperio, Anniston a DK Exception (loni také) jsou
podmínkami pěstování nejvíce ovlivněny.
Při zprůměrování dvouletých výsledků čtrnácti
shodných odrůd je pořadí následující: DK Exception
(4,49 t/ha), ES Cesario (4,48 t/ha) a Atora (4,42 t/ha).
Meziročně nejméně kolísaly výnosy u odrůd DK Expansion, Kuga, PX113 a Rescator. Naopak výnosově
rozkolísané byly odrůdy ES Cesario, ES Imperio a
Marathon. Při tříletém hodnocení (6 shodných odrůd)
je nejlepší odrůdou DK Exception (4,57 t/ha), následují
Atora (4,52 t/ha) a Marathon (4,40 t/ha) (tab. 5).
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Graf 1: Směrodatné odchylky u výnosu semen (t/ha) v rámci pokusných lokalit 2017/18.

Pozn. Výpočet ze šesti poloprovozních lokalit (bez Humburk a Kelče).

Tab. 4: Výnos semen (t/ha) na jednotlivých lokalitách a celkové pořadí v roce 2017/18.
Odrůda
ES Cesario
Umberto KWS
Marc KWS
Atora
Alicante
DK Exlibris
Marathon
Anniston
ES Imperio
Alvaro KWS
Regate
Memori CS
Arazzo
PT264
SY Florida
DK Exception
LG Architect
DK Expansion
Kuga
Allison
Temptation
Silver
Loki
Hamour
Cedrik
PX113
Mazari CS
Rescator
průměr

Hrotovice
5,37
5,53
5,63
5,54
4,55
4,31
5,52
5,33
5,58
5,08
4,34
4,68
4,11
5,21
4,61
4,50
4,60
4,46
4,72
4,73
4,28
4,66
5,04
4,15
4,47
4,63
4,51
3,88
4,76

Chrášťany
4,30
4,39
4,53
4,54
4,28
4,33
4,44
4,27
4,28
4,01
4,46
4,47
4,42
4,50
4,12
4,54
4,18
4,58
4,37
4,25
4,52
4,11
4,22
4,36
4,16
4,14
4,01
3,87
4,31

Nové Město
5,69
5,47
5,48
5,10
5,44
5,61
5,38
5,45
5,41
5,21
5,55
5,36
5,18
5,16
5,18
5,22
5,84
5,21
5,21
5,32
5,23
5,12
5,12
4,78
4,95
4,75
5,15
4,91
5,25

Petrovice
4,96
4,22
4,35
4,43
4,63
3,73
3,94
3,53
4,22
4,01
4,04
4,21
4,66
3,74
4,32
3,54
3,53
3,54
4,21
3,83
3,64
3,23
3,64
4,03
3,93
3,62
3,54
4,03
3,94

Rostěnice
4,95
4,84
4,50
4,62
4,29
5,41
4,37
4,82
4,27
5,00
4,74
4,67
4,81
4,14
4,69
5,23
4,47
4,86
4,17
4,69
4,89
5,11
4,32
4,44
4,24
4,15
4,37
4,20
4,60

Vstiš
3,59
3,89
3,70
3,21
3,90
3,66
3,39
3,48
3,12
3,54
3,68
3,37
3,47
3,70
3,45
3,18
3,59
3,47
3,31
3,11
3,36
3,65
3,50
3,39
3,19
3,44
2,73
3,07
3,43

průměr
4,81
4,72
4,70
4,57
4,51
4,51
4,51
4,48
4,48
4,47
4,47
4,46
4,44
4,41
4,39
4,37
4,37
4,35
4,33
4,32
4,32
4,31
4,31
4,19
4,16
4,12
4,05
3,99
4,38

pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Pozn. V tabulce jsou uvedeny všechny vyhodnotitelné lokality (bez Humburk a Kelče). Tučně označeny výnosy třech nejlepších odrůd na každé lokalitě.
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Tab. 5: Průměrné výnosy (t/ha) shodných odrůd za dva a tři roky pokusů (2015/16 - 2017/18).
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Průměr tří let
(2015/16, 2016/17, 2017/18)
odrůda
DK Exception
Atora
Marathon
Loki
Mazari CS
Rescator

výnos
4,57
4,52
4,40
4,25
4,01
3,89

Průměr dvou let
(2016/17, 2017/18)
odrůda
DK Exception
ES Cesario
Atora
DK Expansion
Alicante
Memori CS
Arazzo
Kuga
Marathon
ES Imperio
Loki
PX113
Mazari CS
Rescator

výnos
4,49
4,48
4,42
4,35
4,35
4,34
4,32
4,29
4,28
4,22
4,12
4,05
3,93
3,91

Pozn. Průměry v roce 2015/16 a 2016/17 z osmi a v roce 2017/18 z šesti poloprovozních lokalit.

Obsah oleje a HTS (tab. 6 a 7)
Letošní olejnatost (43,8 %) dosaženou v pokusech můžeme označit za velmi nízkou: 2016/17 –
44,5 %, 2015/16 – 44,3 %, 2014/15 – 44,6 %, 2013/14
– 45,6 %, 2012/13 – 45,4 %, 2011/12 – 44,0 %,
2010/11 – 46,7 %, 2009/10 – 45,7 %, 2008/09 –
46,3 % a 2007/08 jen 43,3 %. Hlavním důvodem nízké
olejnatosti bylo suché a teplé počasí, při kterém se
méně syntetizují tuky ale naopak více cukry.
Nejvyšší olejnatost jsme naměřili u odrůd: Atora (45,0 %), Temptation (44,9 %), PT264 (44,7 %),
dále následují Rescator, Mazari CS, Cedrik, PX113 a
SY Florida, (tab. 6). Hybrid Atora dosáhl nejvyššího
obsahu oleje již po třetí za sebou. Je to jednoznačně
nejolejnatější odrůda našich poloprovozních pokusů za
poslední roky. Velmi dobré meziroční výsledky má i
PX113 a Mazari CS.
Průměrná olejnatost linií je mírně vyšší než
u hybridů (o 0,6 %). Loni 2016/17 byly olejnatosti
shodné. V předchozích letech vyšly v olejnatosti o něco
lépe hybridy: v roce 2015/16 (o 0,6 %) a v roce
2014/15 (o 0,2 %). Ale v roce 2013/14 o 0,1 % a v roce
2012/13 o 0,2 % byly lepší linie.

Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

Vyšší olejnatost, dle očekávání, byla naměřena
ve vyšších nadmořských výškách – Nové Město na
Moravě (46,3 %) a Petrovice (45,7 %). Naopak zcela
v olejnatosti propadají teplejší lokality – Humburky
(40,8 %) a Hrotovice (42,9 %), ale i Vstiš (42,7 %),
kde bylo sucho (tab. 7).
HTS (4,068 g) vyšla o 0,479 g nižší než v roce
2016/17 (4,547 g). Tento velký meziroční pokles byl
opět způsoben velkým suchem. Rozdíl v HTS mezi
roky 2015/16 a 2016/17 činil jen 0,061 g. Nejvyšší
HTS dosáhly odrůdy: Memori CS, PX113, DK Exception a Temptation (tab. 6).
Linie překonávají o 0,050 g (tj. o 1 %) HTS
hybridů. Zatímco v roce 2016/17 a 2015/16 vyšly o
2 % lépe hybridy. Výsledky tedy navazují na starší
údaje, kdy vyšly linie lépe než hybridy např. o 6 %
(2014/15) a o 5 % (2013/14).
Z lokalit nejvyšší HTS jsme naměřili v Novém
Městě (4,658 g) a v Chrášťanech (4,586 g). Naopak
propad v HTS byl na zbylých lokalitách, kde HTS byla
pod 3,9 g. Nejhůře dopadla Vstiš s 3,778 g (tab. 7).
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Tab. 6: Olejnatost semen (% v sušině) a HTS (g), průměr sedmi poloprovozních lokalit v roce 2017/18.
Olejnatost (% v sušině)
odrůda
% v suš.
45,0
Atora
44,9
Temptation
44,7
PT264
44,5
Rescator
44,4
Mazari CS
44,3
Cedrik
44,3
PX113
44,3
SY Florida
44,2
Kuga
44,2
Allison
44,1
Memori CS
44,1
Regate
44,0
LG Architect
43,9
Alvaro KWS
43,9
Marc KWS
43,7
Arazzo
43,7
Loki
43,6
DK Exception
43,4
ES Cesario
43,4
ES Imperio
43,4
DK Expansion
43,4
Marathon
43,4
Anniston
43,3
Alicante
43,2
Silver
43,0
Hamour
42,9
DK Exlibris
42,6
Umberto KWS
průměr
43,8

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

HTS (g)
odrůda
Memori CS
PX113
DK Exception
Temptation
Loki
Arazzo
SY Florida
ES Imperio
Cedrik
Silver
Umberto KWS
Hamour
Mazari CS
Atora
Rescator
Alicante
ES Cesario
LG Architect
Allison
Anniston
DK Exlibris
Marathon
Kuga
Marc KWS
DK Expansion
Alvaro KWS
PT264
Regate
průměr

g
4,423
4,336
4,252
4,230
4,228
4,215
4,186
4,185
4,171
4,147
4,137
4,124
4,122
4,103
4,059
4,028
4,025
4,007
4,005
3,979
3,942
3,939
3,928
3,897
3,881
3,839
3,796
3,730
4,068

Pozn. Průměr ze sedmi poloprovozních lokalit (bez Kelče).

Tab. 7: Olejnatost semen (% v sušině) a HTS (g), na pokusných lokalitách v roce 2017/18.

olejnatost
(% v suš.)
HTS
(g)
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Hrotovice

Humburky

Chrášťany

Nové
Město

Petrovice

Rostěnice

Vstiš

průměr

42,9

40,8

44,7

46,3

45,7

43,8

42,7

43,8

3,836

3,862

4,586

4,658

3,865

3,894

3,778

4,068
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Závěr
Rok 2017/18 byl z pohledu řepky z počátku příznivý, ale druhá polovina vegetace již tolik ne. Porosty
vzešly rychle a rovnoměrně, podzimních škůdců bylo
méně, řepky přerůstaly a vegetovaly až do konce ledna.
Koncem února a v březnu přišly dvě vlny holomrazů,
které způsobily větší ztráty listové plochy. Předjaří
bylo studené a dlouhé, oteplilo se skokově až počátkem
dubna. Po obnově zeleně řepka velmi rychle rostla a
kvetla jen 2,5 až 3 týdny. Jarní sucho neumožnilo rozšíření některých chorob a urychlilo jarní vegetaci včetně žní. I přes méně optimistické odhady, byly výnosy
nakonec mírně nadprůměrné.
Z našich poloprovozních pokusů jsme získali tyto výsledky:
 Nejvíce vzešlých rostlin jsme napočítali u odrůd:
Atora, Marc KWS, DK Exlibris, Loki, PX113,
Alicante, ES Cesario, ES Imperio, Hamour a
DK Expansion.
 Nejméně listů omrzlo u odrůd: Silver, Rescator,
Temptation, Memori CS, ES Imperio, Hamour,
PT264 a Arazzo.
 Nejlépe zapojené porosty na jaře měly odrůdy:
SY Florida, LG Architect, ES Cesario, Hamour,
Silver, Marc KWS, DK Expansion a Umberto
KWS.
 Nejvyšší porosty jsme na jaře naměřili u odrůd:
Memori CS, Anniston, Atora a LG Architect. Naopak nejnižší byly polotrpaslík PX113, Rescator a
Marathon.












Nejvyššího výnosu dosáhly hybridy: ES Cesario,
Umberto KWS, Marc KWS a dále pak Atora, Alicante, DK Exlibris a Marathon.
Minimální výnosové kolísání mezi lokalitami jsme
pozorovali u odrůd: Hamour, Alicante, PX113,
SY Florida, Cedrik, Rescator a Arazzo.
Z dvouletých výsledků vycházejí výnosově nejlépe
odrůdy: DK Exception, ES Cesario a Atora. Při tříletém hodnocení jsou nejlepšími odrůdami:
DK Exception, Atora a Marathon.
Nejvyšší olejnatost jsme naměřili u odrůd: Atora,
Temptation, PT264, dále následují Rescator, Mazari CS, Cedrik, PX113 a SY Florida.
Nejvyšší HTS dosáhly odrůdy: Memori CS,
PX113, DK Exception a Temptation.
Hybridy dosáhly v průměru o 9 % vyššího výnosu,
o 0,6 % nižší olejnatosti a o 1 % nižší HTS než linie.
Na základě výsledků (výnos a olejnatost) roku
2017/18 vycházejí z novinek velmi nadějně: Allison, Anniston, Cedrik, DK Exlibris, PT264,
SY Florida, Temptation a Umberto KWS.
Svoji výkonnost potvrdily již známější a zavedenější odrůdy na našem trhu: Alicante, Alvaro
KWS, Atora, ES Cesario, ES Imperio, Kuga,
Marathon, Marc KWS, Mazari CS, PX113 a
Rescator.
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VÝKONNOSTNÍ POROVNÁNÍ ODRŮD ŘEPKY OZIMÉ
NA SLOVENSKU 2017/18
Performance Comparison of Winter Oilseed Rape Varieties in the Slovakia in 2017/18
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Abstract: In the season 2017/18, we established two semi-practical trials with winter oilseed rape in Slovakia: (Hul and Liptovský Mikuláš) with 26 varieties (25 hybrids and 1 line) and two thematic trials (Prašice, Úpor) with 11 (13) varieties of winter oilseed rape (all
hybrids) in two variants differing in fungicide treatment early in spring. In semi-practical trials, the varieties Umberto KWS (4.91 t/ha),
ES Vito (4.65 t/ha) and Silver (4.57 t/ha) had the best yield results. In thematic experiments, Umberto KWS (4.87 t/ha), ES Imperio
(4.73 t/ha) and Memori CS (4.64 t/ha) achieved the highest yields. The variant treated with fungicide Topsin early in spring was more
yielding in average by 160 kg/ha. Seeds treated with AG070 stimulator and hydrogel showed slightly lower emergence, however the
plants had more leaves before winter (by 35 %), wider root neck (by 21 %), longer roots (by 12 %) and higher weight of aboveground
biomass (by 44 %) and roots (by 48 %).
Keywords: winter oilseed rape, varieties, hybrid, line, fungicide, thiophanate-methyl, hydrogel, emergence, AG070, yield

Souhrn: V roce 2017/18 jsme na Slovensku založili dva poloprovozní pokusy (Hul a Liptovský Mikuláš) s 26 odrůdami (25 hybridů a
1 linie) a dva Tématické pokusy (Prašice, Úpor) s 11 (13) odrůdami ozimé řepky (vše hybridy) na dvou variantách lišících se fungicidním
ošetřením časně na jaře. V poloprovozních pokusech výnosově nejlépe vyšly: Umberto KWS (4,91 t/ha), ES Vito (4,65 t/ha) a Silver
(4,57 t/ha). Nejvyššího výnosu v Tématických pokusech dosáhly: Umberto KWS (4,87 t/ha), ES Imperio (4,73 t/ha) a Memori CS
(4,64 t/ha). Varianta ošetřená časně na jaře fungicidem Topsin byla o 160 kg/ha výnosnější. Osivo ošetřené stimulátorem AG070 a
hydrogelem vykazovalo mírně nižší vzcházivost, rostliny před zimou měly však více listů (o 35 %), širší krček (o 21 %), delší kořeny
(o 12 %) a větší hmotnost nadzemní biomasy (o 44 %) i kořenů (o 48 %).
Klíčová slova: řepka ozimá, odrůdy, hybrid, linie, fungicid, thiophanate-methyl, hydrogel, vzcházivost, AG070, výnos

Úvod
V roce 2018 se podle Štatistického úradu SR
(ŠÚ SR) očekává vyšší produkce většiny olejnin kromě
slunečnice a výrazně vyšší hektarové výnosy. Vyšší
produkce se předpokládá u řepky a to o 6,1 % a u sóji
o 12 %. Pěstitelské plochy se zvýšili u řepky o 2,6 %
a u sóji o 4,1 %. Plochy slunečnice naopak poklesly
o 21,2 % (tj. o 18,6 tis. ha) a očekává se její nižší produkce o 22,7 tis. tun (tj. o 10,4 %) v porovnání s minulým rokem.
Řepka na Slovensku opět překonala třítunovou
hranici. Podle odhadu ŠÚ SR k 15. 8. 2018 dosáhl
průměrný výnos řepky 3,08 t/ha. Nejvyšší úrody hlásí
kraje Nitranský (3,47 t/ha), Trnavský (3,29 t/ha) a
Trenčianský (3,17 t/ha). V ČR oproti původnímu očekávání řepka dopadla velmi dobře – 3,36 t/ha (odhad

ČSÚ k 15. 9. 2018). Řepka výnosově vyšla lépe, než se
předpokládalo, především díky dobře vzešlým porostům z podzimu a dlouhé podzimní vegetaci. Výskyt
chorob byl celkově nižší. Více se rozšířilo verticiliové
vadnutí, ale méně biela hniloba. Nižší výskyt biele
hniloby byl způsoben kratší dobou kvetení a suchem
v době šíření tohoto patogena. Nedocházelo k přilepování korunních plátků a tedy ke vzniku sekundární
infekce z klíčících spor. Přes nízký výskyt biele hniloby, jsme po sklizni často pozorovali suché strniště.
Výjimečně jsme viděli zelené strniště. Jednalo se především o pole, kde jsou ještě dodržovány zásady
správné zemědělské praxe, především pestré osevní
postupy, aplikace hnoje apod.

Materiál a metody
V roce 2017/18 jsme založili na Slovensku dva
typy poloprovozních pokusů s řepkou ozimou, které se
lišily počtem odrůd a technologií pěstování. Metodicky
byly velké poloprovozní pokusy (Hul a Liptov) stejné
jako minulé roky. Pokusy Tématických řepek (Prašice
a Úpor) jsme metodicky zcela změnily. Nové téma pro
příští roky je „ochrana kořenů řepky“.

Poloprovozní pokusy – 26 odrůd
Na podnicích AGRO-RACIO Liptovský Mikuláš (o. Liptovský Mikuláš, 577 m n. m.) a
AGROCOOP Hul (o. Nové Zámky, 124 m n. m.) jsme
vyseli celkem 26 odrůd (25 hybridů a jednu linii Vapiano). Odrůda ES Cesario (vítězná odrůda v roce
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2016/17 v Huli) byla určena jako vnitřní kontrola vysetá na začátku, uprostřed a na konci pokusu. O pěstitelské technologii rozhodoval agronom.

Tématické řepky – 11 (13) odrůd
Na podnicích PPD Prašice (o. Topolčany, 263 m
n. m.) a AGROCHEM Úpor (o. Trebišov, 122 m n. m.)
byl počet odrůd nižší. Jak v Prašicích, tak v Úporu
jsme založili pokusy s 11-ti hybridními řepkami. Na
východě Slovenska byly do pokusů zařazeny ještě dvě
varianty s českou odrůdou Orex, které se lišily úpravou
osiva. Jedna varianta byl standardně fungicidně mořený
Orex a varianta druhá byl standardně mořený Orex
ošetřený navíc stimulační látkou AG 070 a hydrogelem
(látka poutající vzdušnou vlhkost). Společnost Pewas
Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

dokázala takto upravit osivo řepky do pokusů a zabezpečit aby se nespékalo.

Výměra pokusných parcel u obou pokusů činila
dle možností podniku 0,2 - 0,5 ha. Během vegetace
jsme sledovali: 1) před zimou (konec října/zač. listopadu) – počet rostlin, odběry nadzemní biomasy a kořenů, zapojenost, bujnost růstu, 2) po přezimování (pol.
března) – úbytky rostlin a listové plochy během zimy,
zapojenost, bujnost růstu, 3) výška rostlin, ranost, odhad výnosu (v termínu polních dnů), 4) výnos semen
přepočtený na 8 % vlhkost.

Na každé z pokusných lokalit byla polovina pokusu (napříč všemi odrůdami) ošetřena časně na jaře
fungicidem. V Prašicích to byl dne 4.4.2018 Topsin
v dávce 1 l/ha a v Úporu Amistar Xtra (1 l/ha). Cílem
pokusu bylo sledování zdravotního stavu kořenů ve
vazbě na výnos semen.

Výsledky
Poloprovozní pokusy – 26 odrůd

růst byl patrný u odrůd: LG Architect, Pantheon,
SY Florida, SY Harnas a Umberto KWS.

Vzcházení pokusů bylo na lokalitě Hul velmi
dobré. Počet rostlin se v době naší bonitace (10. listopadu 2017) pohyboval od 31 do 60 rostlin na m2, zatímco v roce 2016/17 od 19 do 43 rostlin na m2. Většina odrůd měla hustotu mezi 40-50 rostlinami na m2.
U čtyř odrůd jsme napočítali více jak 50 rostlin/m2
(Silver, LG Architect, Memori CS a PT269). Vůbec
nejvyšší hustotu měly odrůdy Silver se 60-ti a LG Architect s 59-ti rostlinami na m2. Naopak nižší hustotu
jsme napočítali u odrůd: ES Imperio, ES Rytmo a Umberto KWS. Nejlepší stav porostů (zapojenost a komplexnost) před zimou byl patrný u odrůd: Mazari CS,
Dalton, Lexer a Shrek.

Na Liptově byly porosty celkově řidší s průměrnou hustotou 33 r./m2, v rozmezí 22 až 48 r./m2 (v roce
2016/17 od 30 do 48 r./m2). Nejhustší porosty (nad
40 r./m2) měly odrůdy Shrek, PT225, SY Florida a
Silver. Naopak řidší byl Dalton a Miranda. Porosty
byly méně narostlé než v Huli a nepřerůstaly. Nejlépe
se zapojily: Hamour, LG Architect a SY Florida.
Omrzlo o něco méně listů (35 %, loni kolem 80 %) než
v Huli, především v důsledku méně narostlých rostlin.
Nejnižší ztráta listové plochy (do 20 %) nastala u odrůd: Memori CS, Silver, Lexer, Miranda, Regate a
Vapiano. Naopak nad 50 % listů omrzlo u odrůd:
PT269, ES Eldorado, ES Momento, ES Vito, Hamour a
SY Harnas. Velmi dobře zapojené byly na jaře odrůdy:
LG Architect, ES Eldorado a Regate. Řepky sice nevykazovaly známky bujného růstu, přesto silnější rostliny
jsme pozorovali u odrůd: Dalton, ES Vito, Hamour,
Mazari CS, Regate a Umberto KWS.

Zima byla zpočátku teplá, ale na přelomu února
a března přišly holomrazy. Během zimy omrzlo v Huli
asi 40 % listové plochy (v roce 2016/17 asi 20 %).
Nižší omrznutí (do 30 %) jsme pozorovali u odrůd
PT264, Silver, Arazzo, ES Vito, Pantheon, PT225 a
Vapiano. Naopak nad 60 % listů ztratily odrůdy
PT269, LG Architect a SY Harnas. Při jarní bonitaci
jsme nejlépe hodnotili podle zapojenosti a celkového
stavu odrůdy: Dalton, ES Imperio, Memori CS, PT225,
PT264, Regate, SY Florida a Umberto KWS. Bujný

Celkově byly řepky více narostlé než před zimou
2016/17 (tab. č. 1). Vlivem teplého podzimu měly řepky
delší listy (o 7,9 cm) i kořeny (o 3,2 cm) a širší krčky
(o 0,8 mm). Hmotnost nadzemní biomasy byla meziročně o 25 % vyšší, ale naopak u kořenů o 20 % nižší.

Tab. 1: Podzimní inventarizace porostů na pokusných lokalitách
(Agrocoop Hul, Agroracio Liptovský Mikuláš, Agrochem Úpor a PPD Prašice) 2017/18.
Pokusná lokalita (termín odběru)

Počet
listů

Délka
listů (cm)

Průměr
krčku (mm)

Agrocoop Hul (10.11.2017)
Agrochem Úpor (31.10.2017)
Agrorácio Liptovský Mikuláš (26.10.2017)
PPD Prašice (15.11.2017)
průměr podzim 2017
průměr podzim 2016

8,7
8,7
6,7
8,0
8,0
8,3

57,1
47,9
12,0
25,4
35,6
27,7

10,6
11,7
5,3
10,5
9,5
8,7

Délka
kořene
(cm)
17,6
18,5
14,4
17,9
17,1
13,9

Hmotnost čerstvé
biomasy (g/10r.)
Listy
Kořeny
1246
73
1249
102
104
13
513
63
778
63
621
79

Pozn. Průměrné výsledky odrůdy ES Cesario.

V důsledku sucha byly řepky nižší než jiné
roky. V Huli dorostly průměrně 142 cm a na Liptově
jen 115 cm. K nejvyšším odrůdám patřily: Shrek, Dalton, ES Rytmo, Pantheon, PT225 a SY Florida. Naopak
nejnižšími odrůdami byly: Lexer, Memori CS, ES
Cesario a ES Vito.
Průměrný výnos na lokalitě Hul (4,62 t/ha)
o 0,57 t/ha překonal průměr lokality Liptovský Mikuláš
(4,05 t/ha) (tab. č. 2). V roce minulém 2016/17 byl
tento rozdíl mírně vyšší (0,64 t/ha), ale v roce 2015/16
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naopak jen 0,15 t/ha, vždy ve prospěch lokality Hul.
Celkově se průměrný výnos z obou lokalit za poslední
roky mírně snížil (2015/16 – 4,71 t/ha, 2016/17 –
4,69 t/ha, 2017/18 – 4,33 t/ha).
V Huli nejvyššího výnosu dosáhly odrůdy Umberto KWS (5,70 t/ha), ES Rytmo (4,97 t/ha) a ES Vito
(4,89 t/ha). Na Liptově dominovaly ve výnosu Silver
(4,56 t/ha), ES Vito (4,42 t/ha) a Arazzo (4,32 t/ha).
Všechny tyto odrůdy byly velmi dobře hodnoceny i
v průběhu vegetace. Odrůda Miranda byla na žádost
osivářské společnosti z výnosového hodnocení v Huli
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vyřazena. Výsledek máme jen z Liptova, kde s výnosem 4,21 t/ha obsadila 9. místo.
Po zprůměrování obou lokalit vychází nejlépe
Umberto KWS (4,91 t/ha), ES Vito (4,65 t/ha) a Silver
(4,57 t/ha). V předchozích lépe vyšly nejlépe PT234,
Bonanza a ES Momento (2016/17) a Fencer, Cantate a
linie ES Valegro (2015/16). Všechny odrůdy vycházejí
výnosově lépe v Huli, jen u odrůdy PT269 byly výnosy
na obou lokalitách shodné. Odrůda PT269 je plastická

a výnosově stabilní v různých pěstitelských podmínkách. Pro vyšší polohy lze doporučit odrůdy: PT269,
Silver, Hamour, Arazzo, PT225 a ES Momento,
u kterých byl rozdíl ve výnosu mezi lokalitami nejnižší
(do 0,40 t/ha). Naopak odrůdy Umberto KWS a
ES Rytmo dosáhly o více jak 1 t/ha lepšího výnosu
v Podunajské nížině lokality Hul. Z dalších odrůd pro
teplejší oblasti jsou vhodné: Shrek, ES Imperio, PT264
a Mazari CS.

Tab. 2: Výnosové hodnocení (t/ha) odrůd. pokusů s řepkou oz., Agrocoop Hul a Agroracio L. Mikuláš, 2017/18.
Pořadí

Odrůda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Umberto KWS
ES Vito
Silver
ES Cesario
ES Momento
LG Architect
ES Rytmo
ES Eldorado
Memori CS
Arazzo
Hamour
ES Imperio
Pantheon
PT264
PT225
Dalton
PT269
Alicante
Regate
Vapiano
Mazari CS
SY Florida
Lexer
Shrek
SY Harnas

Hul (H)

Průměr

5,70
4,89
4,58
4,81
4,70
4,78
4,97
4,66
4,66
4,54
4,36
4,77
4,62
4,72
4,39
4,55
4,25
4,59
4,52
4,52
4,56
4,36
4,25
4,45
4,36
4,62

Výnos při 8 % vlh. (t/ha)
Liptovský MikuPrůměr
láš (LM)
4,12
4,91
4,42
4,65
4,56
4,57
4,20
4,51
4,31
4,50
4,19
4,48
3,97
4,47
4,24
4,45
4,23
4,45
4,32
4,43
4,27
4,32
3,85
4,31
4,00
4,31
3,88
4,30
4,15
4,27
3,96
4,25
4,25
4,25
3,88
4,23
3,92
4,22
3,90
4,21
3,73
4,15
3,90
4,13
3,83
4,04
3,49
3,97
3,58
3,97
4,05
4,33

Rozdíl (H-LM)
1,58
0,47
0,03
0,61
0,39
0,59
1,00
0,41
0,43
0,22
0,10
0,92
0,62
0,84
0,23
0,59
0,00
0,71
0,60
0,62
0,83
0,46
0,41
0,96
0,78
0,57

Pozn. Bez odrůdy Miranda. Výnos odrůdy Miranda jen z Liptovského Mikuláše (4,21 t/ha).

Tab. 3: Podzimní inventarizace porostů s různou úpravou osiva, Agrochem Úpor, 2017/18.
Počet
rostlin na
m2
Orex standard
39
Orex standard + AG070 + hydrogel
32
% (standard = 100 %)
82
Varianta

Počet
listů
(ks)
8,4
11,3
135

Délka
listů
(cm)
41,3
40,0
97

Průměr
krčku
(mm)
11,3
13,7
121

Délka
kořene
(cm)
17,7
19,9
112

Hmotnost čerstvé
biomasy (g/10r.)
Listy
Kořeny
845
81
1215
120
144
148

Pozn. Termín odběru 31.10.2017.

Tématické řepky – 11 (13) odrůd
Vzcházení porostů bylo v Prašicích horší, ale
v Úporu výborné. V Prašicích jsme v průměru napočítali 23 a v Úporu 33 rostlin na m2. Jak je patrné z tab. 1
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řepka na východě byla silná až přerostlá. Nejvíce rostlin jsme napočítali v Prašicích u odrůd ES Eldorado,
Hystar a SY Harnas a v Úporu u odrůd ES Cesario,
Hystar, Memori CS a Orex. V Prašicích nejlepší zapo-
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jení jsme pozorovali u odrůd ES Vito, ES Cesario a
ES Imperio. V Úporu vyšla nejlépe odrůda ES Vito.
Zajímavé výsledky ukázal pokus v Úporu s různou úpravou osiva na české odrůdě Orex (tab. 3). Přestože jsme očekávali vyšší vzcházivost na variantě ošetřené AG070 a hydrogelem, výsledky vyšly přesně
obráceně. O sedm rostlin více na m2 jsme napočítali na
variantě standard. Ke stejným výsledkům jsme dospěli
i na několika pokusech v Čechách. Jako vysvětlení,
podložené i laboratorně, si myslíme, že za vlhka se
vzcházivost osiva ošetřeného hydrogelem mírně snižuje. Rostliny jsou ale vitálnější a silnější. V Úporu měly
před zimou o 35 % více listů, o 21 % širší krček a
o 12 % delší kořeny. Stejně i biomasa listů (o 44 %) a i
kořenů (o 48 %) byly vyšší po hydrogelu (tab. č. 3).
Při jarních bonitacích byly nejlépe zapojené
v Prašicích odrůdy: ES Vito, Umberto KWS a LG
Architect, v Úporu pak Umberto KWS. V Úporu přerostlým řepkám omrzlo kolem 50 % listů (v roce
2016/17 dokonce 80 %), zatímco v Prašicích o něco
méně 40 % (v roce 2016/17 jen 20 %). Na východě
o něco menší omrznutí měly odrůdy: Umberto KWS

(25 %), Memori CS (30 %) a ES Eldorado, ES Imperio,
ES Vito, Fencer (shodně 35 %) a v Prašicích to byly
odrůdy (30 % omrznutí): ES Cesario, ES Vito a Umberto KWS. V Prašicích dorostly v průměru řepky do
výšky 150 cm. Nejvyšší byly Memori CS a ES Vito,
naopak nejnižší Hystar.
Bohužel v Úporu došlo k poškození pokusů a
nezískali jsme z této lokality věrohodné výnosové
výsledky. V tabulce č. 4 proto uvádíme výnosy jen
z Prašic. Po zprůměrování obou variant v Prašicích je
výsledné pořadí odrůd následující: Umberto KWS
(4,87 t/ha), ES Imperio (4,73 t/ha) a Memori CS
(4,64 t/ha) (tab. č. 4). Varianta ošetřená Topsinem
časně na jaře dosáhla v průměru o 160 kg/ha vyšší
výnos. Reakce odrůd byly rozdílné. Zatímco odrůdy
Fencer, ES Vito a SY Harnas dosáhly o něco lepší
výnos na neošetřené kontrole, zbytek odrůd vyšel dle
očekávání lépe po Topsinu. Největší výnosový rozdíl
ve prospěch varianty s Topsinem dosáhly odrůdy:
PT225 a Hystar. Tyto odrůdy byly celkově výnosově
nejhorší.

Tabulka č. 4: Výnosové hodnocení (t/ha) odrůdových pokusů s řepkou ozimou - PPD Prašice, 2017/18.
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Odrůda
Umberto KWS
ES Imperio
Memori CS
ES Vito
ES Cesario
LG Architect
ES Eldorado
SY Harnas
Fencer
PT225
Hystar
průměr

Topsin (T)
4,96
4,81
4,65
4,59
4,68
4,60
4,46
4,29
4,21
4,61
4,13
4,54

Kontrola (K)
4,79
4,65
4,63
4,66
4,50
4,41
4,44
4,32
4,32
3,88
3,54
4,38

průměr (t/ha)
4,87
4,73
4,64
4,62
4,59
4,51
4,45
4,30
4,26
4,25
3,84
4,46

Rozdíl (T-K)
0,17
0,16
0,02
-0,07
0,18
0,19
0,02
-0,03
-0,11
0,73
0,59
0,16

Závěr
Řepky vzcházely vlivem vlhčího podzimu většinou dobře, stav před zimou byl velmi dobrý, zima
v průměru teplejší s holomrazy na přelomu února a
března, omrznutí listů vyšší a na některých lokalitách
zaúřadovalo i sucho. Výnosy řepky dosáhly v průměru
úrovně minulého roku. V odrůdových pokusech výnosově nejlépe vyšly: Umberto KWS (4,91 t/ha), ES Vito
(4,65 t/ha) a Silver (4,57 t/ha). V Tématických pokusech z Prašic byla varianta ošetřená časně na jaře fungicidem Topsin o 160 kg/ha výnosnější. Téměř všech-

ny odrůdy (s výjimkou Fencer, ES Vito a SY Harnas)
dosáhly vyššího výnosu na variantě s Topsinem. Nejvyššího výnosu v těchto pokusech celkově dosáhly:
Umberto KWS (4,87 t/ha), ES Imperio (4,73 t/ha) a
Memori CS (4,64 t/ha). Osivo ošetřené stimulátorem
AG070 a hydrogelem vykazovalo mírně nižší vzcházivost, rostliny před zimou měly však více listů (o 35 %),
širší krček (o 21 %), delší kořeny (o 12 %) a větší
hmotnost nadzemní biomasy (o 44 %) i kořenů
(o 48 %).
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MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ POLNÍ VZCHÁZIVOSTI ŘEPKY
A ZVÝŠENÍ VÝNOSŮ
Possibilities of improving rape field emergence and yields

Hana HONSOVÁ, David BEČKA, Pavel CIHLÁŘ, Jan VAŠÁK
Česká zemědělská univerzita v Praze

Summary: In laboratory and field experiments with winter rape seed, the effect of seed quality on its laboratory parameters and field
emergence was tested. Field trials were set up in 2017/2018 and 20178/2019 at the CULS Research Station Červený Újezd in PragueWest. In the experiments, the effect of the rape seed treatment was determined by the AG 070 stimulator and by the preparation Pewas
Agro Aquaholder Seed+. In field trials, the highest field emergence was achieved in the case of seed picking by the AG 070 stimulator.
The number of plants in the 2017/2018 season reflected on the yields. In the autumn of 2018, when rape emerged in dry conditions, the
application of hydrogel during sowing the field emergence improved.
Keywords: winter rape, seed, stimulation, field emergence, yield
Souhrn: V polních pokusech s osivem ozimé řepky byl testován vliv kvality osiva na polní vzcházivost a výnos. Polní pokusy byly založeny v pěstitelských ročnících 2017/2018 a 2018/2019 na Výzkumné stanici ČZU Červený Újezd na Praze-západ. V pokusech se zjišťoval vliv přimoření osiva řepky stimulátorem AG 070 a přípravkem poutajícím vodu Pewas Agro Aquaholder Seed+. V polních pokusech bylo nejvyšší polní vzcházivosti dosaženo v případě moření osiva stimulátorem AG 070. Počet rostlin se v sezóně 2017/2018
odrazil na dosažených výnosech. Na podzim 2018 při vzcházení řepky za sucha polní vzcházivost zlepšovala aplikace hydrogelu při
setí.
Klíčová slova: ozimá řepka, osivo, stimulace, polní vzcházivost, výnos

Úvod
Základním předpokladem, jak zvýšit výnosy
řepky, je vysévání vysoce kvalitního osiva, které vzejde i za stresových podmínek. Rychlé a vyrovnané
vzcházení a dosažení optimální hustoty porostu silných
rostlin je základním předpokladem pro dobré přezimování a dosažení vysokého výnosu.

Dobrou službu při vzcházení rostlin mohou udělat růstové stimulátory, které podporují růst a zlepšují
zdravotní stav rostlin. Pokud řepka vzchází za sucha,
vyplatí se používat látky poutající vodu. Možnosti
použití stimulátoru a hygroskopické látky se ověřovalo
v pokusech v pěstitelských sezónách 2017/2018 a
2018/2019.

Metodika
Polní pokusy s osivem řepky proběhly na pokusném pozemku Výzkumné stanice České zemědělské
univerzity v Praze Červený Újezd na Praze-západ.
V sezóně 2017/2018 byly do pokusů zařazeny dvě
české liniové odrůdy Orex a Cedrik, v sezóně
2018/2019 se pokusy uskutečnily pouze na odrůdě
Cedrik.
V přesných maloparcelkových pokusech se
v pěstitelských ročnících 2017/2018 a 2018/2019 ověřovalo použití přírodního stimulátoru růstu AG 070 a

látky poutající vodu Pewas Agro Aquaholder Seed+.
Polní pokusy byly založeny na parcelkách o sklizňové
ploše deseti metrů čtverečních ve čtyřech opakováních.
V obou letech se selo 21. srpna. Vždy se vysévalo
padesát semen řepky na metr čtvereční. V pokusech se
zjišťoval počet rostlin po vzejití a výnos semen. V roce
2018 se pokusy s řepkou sklízely 13. července. Ověřované varianty moření a ošetřování osiva řepky jsou
uvedeny v tabulkách 1 a 2.

Tab. 1 Varianty ošetření osiva řepky na výsev v pěstitelském roce 2017/2018/
varianta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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odrůda
Orex
Orex
Orex
Cedrik
Cedrik
Cedrik
Orex
Orex
Cedrik
Cedrik

moření
nemořeno
nemořeno
nemořeno
Vitavax
Vitavax
Vitavax
nemořeno
nemořeno
Vitavax
Vitavax

stimulace osiva

látka poutající vodu

AG 070 na osivo
AG 070 na osivo

Pewas Agro Aquaholder Seed+

AG 070 na osivo
AG 070 na osivo
k osivu do sečky
k osivu do sečky
k osivu do sečky
k osivu do sečky

Pewas Agro Aquaholder Seed+
Pewas Agro Aquaholder Seed+
Pewas Agro Aquaholder Seed+, Physiostart
Pewas Agro Aquaholder Seed+
Pewas Agro Aquaholder Seed+, Physiostart
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Tab. 2 Varianty ošetření osiva řepky na výsev v pěstitelském roce 2018/2019
varianta
1
2
3
4
5

odrůda
Cedrik
Cedrik
Cedrik
Cedrik
Cedrik

moření
nemořeno
nemořeno
nemořeno
nemořeno
nemořeno

stimulace osiva

látka poutající vodu

AG 070 na osivo
AG 070 na osivo
k osivu do sečky
k osivu do sečky

Pewas Agro Aquaholder Seed+
Pewas Agro Aquaholder Seed+
Pewas Agro Aquaholder Seed+, Physiostart

Růstový stimulátor AG 070 je založen na speciální
fyzikální úpravě výtažku z mořských řas. Přípravek aktivuje mikroprvky obsažené ve výtažku z hnědé mořské
řasy (Ascophyllum nodosum) tak, že rostlina vnímá aplikaci substance jako nadcházející stres a aktivuje přirozené
obranné mechanismy. Přípravek je doplněn směsí aminokyselin a kombinací dvou syntetických auxinů ve velmi
nízké koncentraci. Jedná se o tekutý nanotechnologický
přípravek nové generace podporující klíčení a vzcházení
rostlin.
Ekologický přípravek se schopností poutat vodu
Pewas Agro Aquaholder Seed+ v jemné krystalické formě
se používá na obalování semen pro zvýšení klíčivosti a
polní vzcházivosti při nedostatku vláhy v půdě. Krystalky
při kontaktu s vodou zvětší svůj objem na velké gelové
částice, ve kterých se zadržuje voda a v ní obsažená hnojiva a živiny.

Agrotechnika maloparcelkových pokusů s řepkou
v Červeném Újezdě byla následující:
Podzim 2017
1. 8. 2017 sklizeň předplodiny (ozimá pšenice) –
sláma rozdrcena
21. 8. 2017 seťová orba (hloubka 22 cm)
22. 8. 2017 předseťová příprava půdy (kompaktor)
22. 8. 2017 výsev, hloubka 1,5-2 cm, řádky 12,5 cm,
výsevek 50 klíčivých semen na m2

25. 8. 2017 herbicid Circuit (2,5 l/ha)
28. 8. 2017 moluskocid Vanish Slug Pellets
28. 8. 2017 rodenticid Stutox lokálně do děr (opakováno dle potřeby)
5. 9. 2017 graminicid Targa 10EC (0,5 l/ha) + insekticid Nurelle D (0,6 l/ha)
Jaro 2018
19. 2. 2018 1a. dávka dusíku (40 kg N/ha) v DASA
15. 3. 2018 1b. dávka dusíku (50 kg N/ha) v LAD
23. 3. 2018 2. dávka dusíku (60 kg N/ha) v LAD
17. 4. 2018 insekticid Proteus (0,7 l/ha)
20. 4. 2018 3. dávka dusíku (30 kg N/ha) v LAD
13. 7. 2018 sklizeň (maloparcelková sklízecí mlátička
Wintersteiger)
Podzim 2018
26. 7. 2018 sklizeň předplodiny (hrách) – sláma rozdrcena
1. 8. 2018 podmítka (hloubka 10 cm)
20. 8. 2018 seťová orba (hloubka 22 cm)
20. 8. 2018 předseťová příprava půdy (kompaktor)
21. 8. 2018 výsev, hloubka 1,5-2 cm, řádky 12,5 cm,
výsevek 50 klíčivých semen na m2
23. 8. 2018 herbicid Quantum (2,0 l/ha) + Command
(0,2 l/ha)
11. 9. 2018 insekticid Nurelle D (0,6 l/ha)
18. 9. 2018 insekticid Karate Zeon (0,1 l/ha)

Výsledky
Polní vzcházivost
V jednotlivých ročnících pokusů při setí a
vzcházení řepky nastaly zcela odlišné podmínky. Zatímco na podzim roku 2017 měla půda dostatečnou
vlhkost, v roce 2018 byla přeschlá a sucho přetrvávalo
dlouhodobě.

vliv látky poutající vodu. Vzhledem k tomu, že pokusná lokalita Červený Újezd leží ve srážkovém stínu
Krušných hor, suché počasí bývá poměrně časté.

V roce 2017 v polních pokusech z ověřovaných
variant nejlépe vzešlo osivo namořené růstovým stimulátorem AG 070 (tab. 3). Hodnoty polní vzcházivosti
převyšovaly vysévaných padesát semen, protože pravděpodobně vzešla i semena řepky z půdní zásoby.

V roce 2018 při vzcházení řepky optimální vláhové podmínky zdaleka nepanovaly. Selo se do vyschlé půdy a po zasetí sucho přetrvávalo. Při extrémním nedostatku vláhy, kdy jediný zdroj vody zajištovala rosa, se polní vzcházivost pohybovala na nízké
úrovni. Hustotu porostu navyšovalo přimoření osiva
řepky stimulátorem AG 070. Obalení osiva látkou
poutající vodu ani v roce s nedostatkem vláhy polní
vzcházivost nezlepšovalo.

Osivo navíc obalené látkou poutající vodu
Pewas Agro Aquaholder Seed+ v roce 2017 vzešlo
poněkud hůře. V době vzcházení řepky na poli panovaly ideální vláhové poměry. Osivo obalené hygroskopickou látkou by prokázalo své přednosti při nedostatku vláhy, jak se ukázalo v laboratorních testech vzcházivosti simulujících nedostatek vláhy (Honsová a kol.,
2017).

V pokusech se také v obou ročnících ověřoval
nástřik hydrogelu Pewas Agro Aquaholder Seed+ na
osivo do seťové rýhy při setí řepky. V roce 2017 při
dostatku vláhy v půdě nebylo dosaženo lepší polní
vzcházivosti. V roce 2018 pří setí a v době vzcházení
semen panovalo sucho. Hydrogel aplikovaný na osivo
řepky při setí v porovnání s kontrolou zlepšoval hustotu porostu (tab. 4).

V jiných ročnících s nedostatkem vláhy v době
vzcházení řepky by se pravděpodobně projevil kladný

Další variantou bylo použití hydrogelu Pewas
Agro Aquaholder Seed+ společně s hnojivem Physi-
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ostart na osivo řepky při setí. V roce 2017 nebylo zaznamenáno zlepšení polní vzcházivosti, ale v roce 2018
dopadla tato varianta nejlépe.
Tab. 3 Polní vzcházivost - varianty ošetření osiva
odrůda varianta ošetření osiva
Orex
Orex
Orex
Cedrik
Cedrik
Cedrik

nemořeno
AG 070
AG 070, Pewas Agro
Vitavax
Vitavax, AG 070
Vitavax, AG 070,
Pewas Agro

počet rostlin na 1 m2
2017
2018
48
51
26
39
20
53
22
26

17

u odrůdy Cedrik poskytla kontrola mořená Vitavaxem
4,01 t/ha. Namoření osiva stimulátorem AG 070 výnosy řepky u obou odrůd mírně navyšovalo. V případě
obalení osiva hydrogelem u odrůdy Orex zůstal výnos
na stejné úrovni jako kontrola a u odrůdy Cedrik došlo
k mírnému navýšení, menšímu než při použití samotného stimulátoru.
Aplikace látky poutající vodu při setí do seťové
rýhy výnos v porovnání s kontrolou u obou odrůd lehce
navyšovala. Po přidání hnojiva Physiostart k hydrogelu
došlo k poklesu výnosů řepky, více u odrůdy Cedrik.
Tab. 5 Výnos semen při 8% vlhkosti v sezóně
2017/2018 - varianty ošetření osiva

Tab. 4 Polní vzcházivost - varianty aplikace při setí

odrůda

varianta ošetření semen

varianta aplikace při počet rostlin na 1 m2
setí
2017
2018
Pewas Agro AquaholOrex
36
der Seed+
Pewas Agro AquaholOrex
42
der Seed+, Physiostart
Pewas Agro AquaholCedrik
17
22
der Seed+
Pewas Agro AquaholCedrik
14
27
der Seed+, Physiostart

Orex
Orex
Orex
Cedrik
Cedrik
Cedrik

nemořeno
AG 070
AG 070, Pewas Agro
Vitavax
Vitavax, AG 070
Vitavax, AG 070, Pewas Agro

odrůda

Výnos semen
V sezóně 2017/2018 sice rostliny řepky na podzim dobře vzešly, ale na jaře a v létě v Červeném
Újezdě panovalo drastické sucho. Výrazný nedostatek
vláhy se negativně projevil na dosažených výnosech
(tab. 5 a 6). U odrůdy Orex dosáhl v průměru čtyř opakování výnos kontrolní nemořené varianty 4,63 t/ha,

výnos
(t/ha)
4,63
4,77
4,63
4,01
4,19
4,11

Tab. 6 Výnos semen při 8% vlhkosti v sezóně
2017/2018 - varianty aplikace při setí
odrůda

varianta aplikace při setí

Orex

Pewas Agro Aquaholder Seed+
Pewas Agro Aquaholder Seed+,
Orex
Physiostart
Cedrik Pewas Agro Aquaholder Seed+
Pewas Agro Aquaholder Seed+,
Cedrik
Physiostart

výnos
(t/ha)
4,78
4,47
4,16
3,61

Závěr
V polních pokusech v pěstitelském roce
2017/18 při vzcházení řepky panovaly ideální vláhové
podmínky. Nejlépe vzešlo osivo namořené růstovým
stimulátorem AG 070. Při dostatku vláhy hůře vzešlo
osivo navíc obohacené přípravkem poutajícím vodu.
Klíčící rostliny jen obtížně prorážely tvrdou krustu
hygroskopické látky, kterou byla semena řepky obalena. Z aplikací k osivu při setí žádná nenavyšovala polní
vzcházivost řepky.
Počet rostlin se v sezóně 2017/2018 vesměs odrazil na dosažených výnosech. V porovnání variant
ošetření osiva u obou odrůd nejlépe dopadlo namoření

stimulátorem AG 070. Obalení osiva hydrogelem přineslo mírné navýšení výnosu u odrůdy Cedrik. Rozdíly
ve výnosech ale byly v porovnání s kontrolní variantou
jen malé. Nástřik látky poutající vodu při setí nezvyšoval počet rostlin, ale výnosy byly stejné jako kontrola
nebo mírně vyšší.
V roce 2018 naopak při setí řepky a při vzcházení na poli panovalo velké sucho, které se negativně
odrazilo na polní vzcházivosti. Polní vzcházivost navyšoval stimulátor AG 070. Hustotu porostu také zvyšovala aplikace hydrogelu při setí i použití hydrogelu
s hnojivem Physiostart.
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THE EFFECTS OF DIFFERENT TILLAGE METHODS AND WEED
CONTROL STRATEGIES ON THE YIELD OF WINTER OILSEED RAPE
Vliv různých způsobů zpracování půdy a strategií regulace zaplevelení na výnos ozimé řepky

Mateusz SOKÓLSKI, Krzysztof J. JANKOWSKI, Bogdan DUBIS
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Summary. This article presents the results of a study evaluating the effect of different weed management strategies on the yield of
winter oilseed rape under various tillage systems. The experiment was conducted in 2016-2018 in the Agricultural Experiment Station in
Bałcyny owned by the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. The yield of winter oilseed rape was highest in the strip-till treatment. In ploughed and no-till treatments, seed yields were 0.16 and 0.29 t/ha lower, respectively. In strip-till and no-till treatments, the
use of herbicides with different mechanisms of action (soil, foliar and sequential application) did not induce significant variations in seed
yield. In the ploughed treatment, winter oilseed rape yield peaked when the herbicide was applied immediately after seeding. In this
system, the foliar and sequential application of herbicides decreased seed yield by 0.41 and 0.13 t/ha, respectively.
Keywords: rapeseed, regulations of weeds, no-till farming, strip-till, tillage, yield, tillage system
Souhrn: V rámci tohoto článku jsou publikovány výsledky studie, která hodnotí vliv různých strategií regulace zaplevelení u řepky ozimé, založené na pozemcích s různým zpracováním půdy. Experiment probíhal v letech 2016-2018 na výzkumné stanici zemědělské
v Bałcyny, která spadá pod univerzitu Warmia a Mazury ve městě Olsztyn. Nejvyšších výnosů dosahovaly porosty, kde byla půda zpracována strip-till technologií. V případě využití orby a při nezpracování půdy se výnosy semen snížily o 0,16 a o 0,26 t/ha. V případě
strip-till technologie a technologie bez zpracování půdy nebyly zjištěny signifikantní rozdíly mezi jednotlivými způsoby aplikace herbicidů
(aplikace na povrch půdy, aplikace na list a dělená aplikace). V případě orebního zpracování půdy dosahovala řepka ozimá nejvyšších
výnosů v případě, že aplikace herbicidů proběhla bezprostředně po výsevu. V rámci tohoto systému zpracování půdy snížila aplikace
herbicidů na list a dělená aplikace herbicidů výnos o 0,41 a 0,13 t/ha.
Klíčová slova: ozimá řepka, regulace zaplevelení, bezorebné technologie, strip-till, orba, výnos

Introduction
In the cultivation of winter oilseed rape and
other crops, seed yield is determined by various factors, including weather and environmental conditions,
and agricultural intensity (Chiriac et al., 2013). Tillage
is the main agronomic factor in the production of winter oilseed rape because it influences soil properties,
plant health and the decomposition of preceding crop
residues after harvest (Šařec et al., 2008). Tillage also
affects plant emergence and development (Ozpinar and
Cay, 2006) by promoting optimal soil aeration and
moisture content (Romaneckas et al., 2011)
Conventional plouging often leads to deterioration in soil properties (Kertesz and Madarasz, 2014).
Ploughs turn over and loosen soil, thus increasing its
aeration and contributing to water loss (Guan et al.,
2015). For this reason, direct seeding is applied in
many countries. However, this system often decreases
the yield and productivity of oilseed rape (Khakbazan
and Hamilton, 2012).
Simplified tillage systems exert a less disturbing
effect on the vertical soil profile. Post-harvest residues
are not completely removed from the field, and they
exert various effects on the biological, chemical and
physical properties of soil (Morris et al., 2010). Striptill is an increasingly popular soil management technique which combines the advantages of several cultivation systems. In comparison with conventional till-
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age, strip-till enhances soil properties and improves the
profitability and efficiency of oilseed rape production
(Fernández et al., 2015).
Numerous research studies have demonstrated
that despite their advantages, simplified tillage systems
may contribute to weed infestation (Blecharczyk et al.,
2011) and, consequently, may decrease crop yields
(Rieger et al., 2008). For this reason, weed management strategies should be adapted to the specific requirements of a given tillage system (Witkowski,
1998).
Weed species that appear in the field already in
the fall (Viola arvensis, Matricaria maritima, Stelaria
media, Galium aparine, Thlaspe arvense, Capsella
bursa-pastoris) pose the greatest problem in the production of winter oilseed rape (Praczyk, 2005). Weed
management is critical to achieving high crop yields.
For this reason, several weed control methods should
be combined, beginning from soil cultivation to the
direct elimination of weeds. Reduced tillage systems
are increasingly applied in the production of oilseed
rape, which increases weed pressure (Mrówczyński et
al., 2009). Weed control strategies are influenced by
the tillage method as well as weather conditions, weed
abundance and the presence of persistent weeds (Martin et al., 2001), plant health and seeding date (Martin
et al., 2001).
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Materials and Methods
Winter oilseed rape (Kuga F1) was grown in a
field experiment in 2016-2018 in the Agricultural Experiment Station in Bałcyny (latitude 53°35′42″ N,
longitude 19°51′20″ E, NE Poland). The experiment
had the following design:
‒ three tillage and seeding treatments:
(A) strip-till,
(B) no-till,
(C) ploughing, and
‒ three weed control strategies:
(a) Butisan Star Max 500 SE (2.5 l/ha) applied to
soil 0-2 days after seeding,
(b) Navigator 360 SL (0.3 l/ha) + Metazanex
500 SC (1.5 l/ha) applied to the leaves in BBCH
stages 12-14,
(c) Command 480 EC (0.15 l/ha) applied 0-2 days
after seeding + Navigator 360 SL (0.3 l/ha) applied in BBCH stages 12-14 (applied sequentially
to soil and leaves).
The experiment had a randomized complete
block design with three replications. Plot size was
15 m2 (10 m × 1.5 m). Each year, the experiment was
established on Haplic Luvisol developed from boulder
clay (IUSS, 2006). The soil had a slightly acidic pH
ranging from 5.37 to 5.90 in 1 mol/L KCl. Soil nutrient
levels were as follows: 1.04–1.28% Corg (Kurmies

method), 39.8-68.4 mg/kg P (Egner-Riehm method),
120.1-124.5 mg/kg K (Egner-Riehm method), 5478 mg/kg Mg (atomic absorption spectrometry, AAS,
Carl Zeiss Jena, Germany), 4.4-13.3 mg/kg
(UV
- 1201V spectrophotometer, Shimadzu Corporation
Kyoto, Japan), 2.1-3.7 mg/kg Cu (AAS), 5.611.8 mg/kg Zn (AAS), 128-155 mg/kg Mn (AAS), and
1680-2000 mg/kg Fe (AAS).
Winter wheat was the preceding crop. Winter
oilseed rape was sown between 10 and 20 September at
50 germinating seeds per m2. Before seeding, all treatments were fertilized with 40 kg N, 60 kg P2O5 and
120 kg K2O per ha. In the fall, monocotyledonous
weeds were controlled with Agil-S (0.7 l/ha). Caryx
240 SL herbicide (1 l/ha) was applied at BBCH 14.
Spring fertilization consisted of 240 kg N/ha (120 kg
N/ha at BBCH 20 + 100 kg N/ha at BBCH 50) and
80 kg S/ha at BBCH 20. Foliar boron fertilizer was
applied twice in the spring. Toprex 375 SC (0.5 l/ha)
was applied at BBCH 30-31, and Pictor 400 SC
(0.5 l/ha) was applied at BBCH 65. Pesticides were
applied when economic thresholds had been exceeded.
Data were analyzed by ANOVA, and treatment means
were compared by Duncan’s test at a probability level
of 0.05 in Statistica 13.1 PL.

Results and Discussion
Jaskulska et al. (2014) did not report significant
differences in the habit of winter oilseed rape plants
grown in tilled treatments and in no-till treatments with
a seeding depth of 20 or 10 cm. The plants produced
main stems with a length of 120-124 cm and around
5.7-5.9 side branches. The number of siliques per plant
(89-94), the number of seeds per silique (20-21) and
1000-seed weight (4.29-4.37 g) were similar across the
analyzed treatments. In a study by Budzyński et al.
(2000), ploughing (to a depth of 18 cm), shallow
ploughing (10 cm) and ploughless tillage (10 cm) did
not induce significant differences in the yield components of winter oilseed rape. Regardless of the applied
tillage method, the number of yielding plants was determined at 61-67 plants/m2, the number of seeds per
silique – at 25-27, and 1000-seed weight – at 3.743.80 g. However, the number of siliques per plant differed across treatments, and it was highest (62.6) in the
treatment with conventional tillage in the fall and lowest (51.5) in the ploughless tillage treatment. In the
present study, the strip-till treatment was characterized
by the tallest plants with the highest number of side
branches. The shortest plants with a significantly lower
number of side branches were produced in the treatment with conventional tillage in the fall (Table 1).
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Weed control did not exert a significant effect on the
canopy architecture of winter oilseed rape (Table 1).
In a study by Orzech et al. (2014), seed yield
was similar in the treatment where skimming and harrowing were followed by ploughing to a depth of
20 cm and in the treatment with single ploughing to a
depth of 30 cm. Seed yield decreased significantly by
up to 10% in the treatment where skimming to a depth
of 10 cm was followed by harrowing. In an experiment
performed by Jaskulska et al. (2014), the yield of winter oilseed rape was highest (3.35 t/ha) in response to
ploughing. Yield was reduced by 0.26 t/ha in the no-till
system with a seeding depth of 20 cm, and it was further reduced to 0.33 t/ha in the ploughless treatment
with a seeding depth of up to 10 cm. Chiriac et al.
(2013) demonstrated that the yield of winter oilseed
rape was negatively correlated with reduced tillage, but
was influenced by environmental conditions and agronomic factors. According to Romaneckas et al. (2011),
precision seeding after simplified tillage may or may
not lead to a minor decrease in yield. In our study, seed
yield was highest (6.45 t/ha) in the strip-till system.
The yield of winter oilseed rape grown in ploughed and
no-till treatments was lower by 0.16 and 0.29 t/ha,
respectively (Table 2).
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Table 1. The effects of tillage and seeding method and weed control strategy on the yield components
of winter oilseed rape.
C

Average for
weed control

132.98
134.32
135.27

Tillage and seeding method
B
Plant height (cm)
126.37
130.53
129.55

124.43
125.28
124.25

127.93
130.04
129.69

134.19a

128.82ab

124.66b

—

16.56
10.01
9.78

13.29
10.78
11.51

12.12

—

59.59
54.01
53.82

49.72
49.80
48.09

55.80a

—

5.00
4.18
4.77

6.13
5.62
5.81

4.65c

—

46.80
49.18
47.80

54.70
54.66
55.78

47.92b

—

96.96
106.71
105.75

111.69
116.32
116.25

103.14c

—

Weed control
a
b
c
Average for tillage
and seeding method

A

a
b
c
Average for tillage
and seeding method

12.38
11.53
14.00

a
b
c
Average for tillage
and seeding method

43.77
48.18
48.29

a
b
c
Average for tillage
and seeding method
a
b
c
Average for tillage
and seeding method
a
b
c
Average for tillage
and v method

Stem thickness (mm)
10.94
10.79
10.77

12.64

10.83
Height of the first side branch (cm)
45.80
47.20
42.16

46.75b
7.48
7.05
6.87

45.05b
Number of side branches
5.90
5.63
5.78

7.13a
62.13
56.98
59.84

5.77b
Length of the first side branch (cm)
55.18
57.82
59.70

59.65a
123.00
125.13
124.54

57.57a
Stand height at harvest (cm)
115.13
117.13
118.46

124.22a

116.90b

a, b, c denote homogeneous groups, P≤0.05

In the work of Franek (2001), oilseed rape
yield was highest when herbicides were applied at
BBCH 11-12 or immediately after seeding. Delayed herbicide application at BBCH 14-16 decreased seed yield by approximately 0.25 t/ha. In
the current study, the application of herbicides
with different mechanisms of action improved the
yield of winter oilseed rape only in the ploughed
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treatment. In the conventional (ploughed) tillage
system, seed yield peaked when herbicides were
applied directly after seeding. Foliar and sequential herbicide application in the ploughed treatment decreased seed yields by 0.41 and 0.13 t/ha,
respectively. All of the tested herbicide combinations were equally effective in no-till and strip-till
treatments.
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Table 2. The effects of tillage and seeding method and weed control strategy on the yield components
of winter oilseed rape

a
b
c
Average for tillage
and seeding method

29.78
29.26
29.69

Tillage and seeding method
B
Number of plants per m2
29.10
27.65
29.02

29.58

28.59

a
b
c
Average for tillage
and seeding method

157.28
179.03
155.60

a
b
c
Average for tillage
and seeding method

28.27
25.30
27.78

Weed control

a
b
c
Average for tillage
and seeding method
a
b
c
Average for tillage
and seeding method

A

Number of siliques per plant
161.82
184.87
165.21

163.97

170.63
Number of seeds per silique
25.75
24.75
25.90

27.12a†
5.35
5.37
5.52

25.47b
1000-seed weight (g, 87% DM)
5.57
5.33
5.51

5.41c
6.44
6.47
6.44

5.47ab
Seed yield (t/ha, 87% DM)
6.14
6.13
6.22

6.45a

6.16b

C

Average for weed
control

29.51
29.71
30.29

29.46
28.87
29.67

29.84

—

168.88
176.22
170.41

162.66b
180.04a
163.74b

171.84

—

24.58
22.90
23.62

26.20
24.32
25.77

23.70c

—

5.81
5.56
5.72

5.58
5.42
5.57

5.70a

—

6.47a
6.06b
6.34ab

6.35
6.22
6.33

6.29ab

—

a, b, c denote homogeneous groups, P≤0.05

Conclusions
The yield of winter oilseed rape was highest
in the strip-till treatment. Yields were lower by
0.16 and 0.29 t/ha in ploughed and no-till treatments, respectively.
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In the conventional (ploughed) tillage system, the yield of winter oilseed rape peaked when
herbicides were applied directly after seeding. All
of the tested herbicide combinations were equally
effective in no-till and strip-till treatments
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VLIV PH PŮDY NA OBSAH VÁPNÍKU
V ROSTLINÁCH OZIMÉ ŘEPKY
The Effect of Soil pH on Calcium Content in Winter Rape Plants

Jindřich ČERNÝ, Ondřej SEDLÁŘ, Martin KULHÁNEK, Jiří BALÍK, Pavel SURAN
Česká zemědělská univerzita v Praze

Summary: Oilseed rape (Brassica napus L.) is grown in soils with different pH values in the Czech Republic. There is a close relationship between soil pH and content of available calcium in soil. Oilseed rape is a calcium (Ca)-rich crop, but only few studies evaluate the
relationship between Ca uptake by rape plants, Ca soil content and soil pH. Soil and plant samples were taken from farmland operating
areas located under different soil and climatic conditions in 2015-2018 to determine the relationship between soil pH (0.01 mol/L CaCl2),
bioavailable Ca in soil (Mehlich 3 and water extract ) and the Ca content in plants during vegetation. Soil samples were taken from the
topsoil (0-30 cm), plant samples during rape flowering (BBCH 61-65). The close relationship between soil pH and 1) Ca content in soil,
2) plant Ca content was confirmed, but the relationship between Ca content in soil and Ca content in plants showed only a weak relationship.
Keywords: calcium, diagnostic, winter oilseed rape, soil pH,
Souhrn: Ozimá řepka je v České republice pěstována v půdách s rozdílnými hodnotami pH. Mezi hodnotou pH a obsahem přístupného
vápníku v půdě existuje těsná závislost. Ozimá řepka je plodina náročná na vápník (Ca), avšak málo studií hodnotí vztah mezi příjmem
Ca rostlinami řepky, jeho obsahem v půdě a hodnotou pH půdy. Z provozních ploch zemědělských podniků v odlišných půdněklimatických podmínkách byly v letech 2015-2018 odebírány vzorky půdy a rostlin pro určení vztahu mezi hodnotou pH půdy (0,01 mol/L
CaCl2), obsahem přístupného Ca v půdě (Mehlich 3 a vodný výluh) a obsahem vápníku v rostlinách v průběhu vegetace. Půdní vzorky
byly odebírány z ornice (0-30 cm), vzorky rostlin období kvetení (BBCH 61-65). Byla potvrzena těsná závislost mezi hodnotou pH půdy
a 1) obsahem Ca v půdě, 2) obsahem v rostlinách, avšak vzájemný vztah mezi obsahem Ca v půdě a obsahem Ca v rostlinách vykazoval jen slabou závislost.
Keywords: vápník, diagnostika, ozimá řepka, pH půdy,

Úvod
Orné půdy v České republice se vyznačují rozdílnými hodnotami pH. V oblastech s pěstováním ozimé řepky se vyskytují půdy alkalické s pH > 7,2 (např.
jižní Morava, východní a severní Čechy), ale většinou
převažují půdy s kyselou reakcí. Kromě toho další
agrotechnické postupy, jako je používání dusíkatých
hnojiv, případně hnojiv se sírou, aplikace rychle rozložitelných organických hnojiv a s vysokým obsahem
amonného dusíku (kejda, digestáty) přispívají
k poklesu pH půdy, což má negativní vliv na produktivitu rostlin. Hodnota pH půdy se proto stala primárním
určujícím faktorem pro produkci plodin tím, že ovlivňuje růst kořenů, dostupnost živin, půdní strukturu
apod.
Ozimá řepka je plodina velice náročná na vápník. Průměrná potřeba vápníku je okolo 40 kg/t semen,
což při výnosu 4 t semen na hektar představuje odběr
ve výši 160 kg Ca/ha. Oproti okopaninám (brambory,
cukrová řepa) je řepka 2-3 krát náročnější na vápník a
ve srovnání s obilninami (např. pšenice, ječmen) až
pětkrát. Příjem vápníku rostlinami je ovlivňován nejen
jeho obsahem v půdě, resp. v půdním roztoku, ale také
významně dalšími faktory, jako je teplota, vlhkost
půdy, velikost kořenů, zejména kořenového vlášení.
Vápník je přijímán kořeny (kořenovými špičkami)
pasivně, jako dvoumocný kationt (Ca2+).

Vápník vstupuje do kořenových buněk různými
iontovými kanály (White, 2015). Otevírání těchto kanálů je rostlinami přísně regulováno, jelikož změny
koncentrace Ca2+ v cytosolu způsobují četné vývojové
a environmentální reakce na stres. Proto je vápníku
v rostlinách, kromě jeho stavební funkce, připisován
velký význam pro signální funkci (tzv. druhý posel).
Do nadzemní části rostliny je vápník transportován transpiračním proudem v xylému. Mobilita vápníku je v rostlině nízká, a tak, v závislosti na rychlosti
transpirace, jeho koncentrace v xylému klesá směrem
k apikálním orgánům. Vrcholové části rostlin jsou
proto zpravidla prvním místem, kde se projevuje nedostatek Ca (Karley et White, 2009). Ve starších pletivech (např. spodní listy, stonky) se Ca naopak hromadí.
Avšak vlivem nízké mobility vápníku v rostlinách je
jeho znovuvyužití ze starších do mladších částí velmi
omezené. Proto je nutné pravidelné zásobování mladých pletiv nově přijímaným Ca z půdy.
V rostlinách je většina Ca v extracelulární podobě, kde tvoří klíčovou zpevňující složku v buněčných stěnách (Grusak et al., 2016). Toto působení má
těsný vztah s odolností pletiv proti poškození a vůči
houbovým a bakteriálním infekcím, což bylo prokázáno i u řepky.

Materiál a metody
Vzorky rostlin pro stanovení obsahu vápníku
v nadzemní biomase byly odebírány na provozních
honech zemědělských podniků v různých půdně-
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klimatických podmínkách České republiky. Každé
odběrné místo bylo zaměřeno souřadnicemi GPS.
Z odběrného místa bylo odebráno 10 náhodně vybraných rostlin v období kvetení (BBCH 61-65). Vzorky
Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

rostlin (nadzemní biomasy) byly usušeny, rozemlety a
homogenizovány (střižným mlýnem Retsch SM100,
síto s velikost ok 1 mm). Rostlinná biomasa byla mineralizována rozkladem na suché cestě a v mineralizátu
byl stanoven obsah vápníku optickým emisním spektrometrem s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES).
Z odběrného místa byly odebrány směsné vzorky ornice (0-30 cm), sestávající ze 7 dílčích vpichů
sondovací tyčí. Půdní vzorky byly usušeny, prosety
sítem s velikostí ok 2 mm. V této frakci (jemnozemi)
byl stanoven obsah vápníku ve výluhu Mehlich 3 a ve
vodném výluhu, 1:10 w/v. Dále byla stanovena hodnota výměnného pH (0,01 mol/L CaCl2, 1:2,5 w/v)

Základní popisné charakteristiky sledovaného
souboru dat půdních vzorků (n=41)
Statistické ukazatele

pHCaCl2

Aritmetický průměr
Maximum
Minimum
Medián

6,92
7,85
5,2
7,20

CaM3
(mg/kg)
5396
16300
1180
5250

CaH2O
(mg/kg)
192
333
21
207

Vztah mezi hodnotu pH půdy, obsahem vápníku
ve výluhu Mehlich 3 (CaM3), ve vodném výluhu
(CaH2O) a obsahem vápníku v rostlinách (Capl) byl
vyhodnocen v programu STATISTICA 12 a graficky
vyjádřen v programu Excel.

Výsledky a diskuse
Vztah mezi hodnotou pH a obsahem Ca v půdě
Statistické vyhodnocení výsledků mezi sledovanými charakteristikami ukázalo, že v regresní analýze
jsou patrné kladné korelace. V souboru sledovaných
dat byl potvrzen velmi těsný (R=0,69; p<0,01), statisticky průkazný vztah mezi hodnotou pH a obsahem Ca
v půdě (graf 1). Půdy s vysokým obsahem výměnného
Ca poutaného na půdní sorpční komplex (tj, půdy
sorpčně nasycené-saturované Ca) umožňují udržet
hodnotu pH nad 7,0. Tyto půdy také většinou obsahují
látky s pufrační schopností, především uhličitany (karbonáty), zejména uhličitan vápenatý, příp. hořečnatý
(CaCO3, MgCO3,). Pufrační schopnost mají také půdy
s vysokým obsahem stabilního humusu (černozemě,
luvizemě apod.), jelikož síla vazby vápníku na organické koloidy, zvláště huminové kyseliny, je poměrně
silná. Humusové látky také disociují ionty H+ při vyšších hodnotách pH. Naopak jílové minerály disociují
H+ při nižší hodnotě pH a tak mají větší „acidoidní“
charakter.
Půdy se slabým sorpčním komplexem, s nízkým
stupněm nasycení Ca vykazují zpravidla hodnoty pH
nižší než 5,5.
Graf 1: Vztah mezi obsahem přístupného
vápníku (CaM3) a hodnotou pHCaCl2

Graf 2: Vztah mezi obsahem vápníku v půdním roztoku (Ca H2O3) a obsahem přístupného vápníku (CaM3)

Vápník extrahovaný destilovanou vodou představuje většinu tzv. vodorozpustného vápníku, jehož
koncentrace v půdním roztoku je nejčastěji na úrovni
50-100 mg/L, avšak může kolísat od 5 až přes 1000 mg
Ca/L. Koncentrace vápníku v půdním roztoku, ve srovnání s jinými ionty, bývá nejvyšší. To však neznamená,
že je vždy nejlépe přijímaným kationtem. Příjem vápníku může být značně omezen v období snížené
transpirace (chlad) či při nízkém obsahu vody v půdě.
Příjem vápníku také může zpomalit vysoký obsah
kompetičních kationtů, jako je draslík (K+) nebo amonný iont (NH4+). Jejich zvýšený obsah se v půdě vyskytuje po aplikaci kejdy a digestátů/fugátů (K+ i NH4+),
případně minerálních hnojiv jako močovina a síran
amonný (NH4+) (Marschner, 2002). Uvedené podmínky významně působí i při pěstování ozimé řepky.
Vliv pH půdy a obsahu vápníku v půdě
na obsah Ca v rostlinách ozimé řepky

Koncentrace Ca v půdním roztoku je obvykle
dána rovnováhou s výměnným vápníkem. To potvrzují
i výsledky závislosti (R=0,74; p<0,01) mezi obsahem
CaM3 a CaH2O.(graf 2).
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Z našich výsledků vyplývá pouze slabá kladná
korelace mezi obsahem vápníku v půdě a obsahem
vápníku v rostlinách (Capl), a to u obsahu přístupného
(CaM3) – graf 3, i vodorozpustného (CaH2O), korelační
koeficient R=0,12; resp. 0,23. Doposud publikované
výsledky poukazují na možnou problematiku stanovení
obsahu vápníku v rostlinách ozimé řepky a využití
údajů pro diagnostiku jeho nedostatku, zejména
z důvodů jeho akumulace ve starších pletivech. Pro
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tyto účely by bylo vhodné využít jen vrcholových částí
rostlin. Využití analýz celých rostlin však více koresponduje s příjmem vápníku v průběhu vegetace do
období odběru.
Graf 3: Vztah mezi obsahem přístupného vápníku
v půdě (CaM3) a obsahem vápníku v rostlinách (Capl)

(p<0,05). Studie, které řeší vliv pH na růst ozimé řepky, příjem živin a výnos uvádějí jako kritickou hodnotu
pH půdy 5,8. Pokud jsou půdy kyselejší, zvyšuje se
koncentrace iontů hliníku (Al3+) v půdním roztoku,
čímž dochází k omezení růstu kořenů (zejména jemných kořenů, kterými je přijímána voda, a také i vápník). V promyvných půdách se zvyšuje riziko vyplavování vápníku z půdy. Na půdách s pH nižším než 5,8
pak prokazatelně klesá výnos (Lofton et al, 2010).
Graf 4: Vztah mezi hodnotou pHCaCl2
a obsahem vápníku v rostlinách (Capl)

Těsnější závislost (R=0,30, p<0,0552) byla stanovena mezi hodnotou pH půdy a obsahem vápníku
v rostlinách (Capl), zejména v oblasti pH 5,0-6,5. U půd
s hodnotou pH >7,0 je patrné, že obsah vápníku
v rostlinách má větší variabilitu naměřených hodnot
(graf 4). V celém souboru tak nebyla prokázána statistická závislost, ale v souboru pH 5,0-7,0 již byla

Závěr
Hodnotu výměnného pH půd (pHKCl) lze
využívat jako vhodné diagnostické kritérium při
pěstování ozimé řepky, a to zejména z důvodů
průkazné korelace s obsahem přístupného vápníku
v půdě a dobré korelace s obsahem vápníku

v rostlinách. Hodnota pH ovlivňuje další významné fyzikálně-chemické a biologické procesy
v půdách, které přímo či nepřímo působí na tvorbu výnosu ozimé řepky.
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VYUŽITÍ INHIBITORŮ NITRIFIKACE A UREÁZY
PŘI HNOJENÍ OZIMÉ ŘEPKY DUSÍKEM
Utilization of nitrification and urease inhibitors at nitrogen fertilizatin of winter oilseed rape

Pavel RŮŽEK, Helena KUSÁ, Radek VAVERA

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni
Summary: The effect of autumn and spring fertilization of oilseed rape by urea with nitrification and urease inhibitors on the yield of
seeds and their oil content was observed in the field trial at Lukavec site (potato production area, 620 m above sea, average annual air
temperature: 6.9 ° C, annual rainfall: 633 mm, cambisoil, loamy-sand) in 2017 and 2018. The results show that the course of weather
and the amount of precipitation after application of fertilizer significantly affect the effectiveness of urease and nitrification inhibitors at
urea fertilization. In the dry year 2018, a higher yield of seeds after urea fertilization with a urease inhibitor than with a nitrification one
was achieved. In the humid year 2017, the use of both inhibitors had a beneficial effect on the yields of the seeds. The positive effect of
urea with urease inhibitor (UREAstabil) applied at dose of 30 kg N/ha duiong the autumn growth of rape was found in both years.
Key words: rape, fertilization, UREAstabil
Souhrn: V polním pokusu s ozimou řepkou na stanovišti v Lukavci (bramborářská výrobní oblast, 620 m n. m., průměrná roční teplota
vzduchu: 6,9°C, roční úhrn srážek: 633 mm, kambizem, písčitohlinitá) byl zjišťován vliv podzimního a jarního přihnojení řepky močovinou s inhibitory nitrifikace a ureázy na výnos semen a jejich olejnatost. Z výsledků vyplývá, že na účinnost inhibitorů ureázy a nitrifikace
při hnojení močovinou má významný vliv průběh povětrnosti a množství srážek po aplikaci hnojiva. V suchém roce 2018 byl dosažen
vyšší výnos semen po hnojení močovinou s inhibitorem ureázy než s inhibitorem nitrifikace. Ve vlhčím roce 2017 mělo použití obou
inhibitorů příznivý vliv na dosažené výnosy semen. V obou letech se pozitivně projevilo přihnojení řepky v průběhu podzimního růstu
močovinou s inhibitorem ureázy (UREAstabil) v dávce 30 kg N/ha.
Klíčová slova: řepka, hnojení, UREAstabil

Úvod
Inhibitory nitrifikace a ureázy regulují přeměny
dusíku v půdě a cílem jejich použití je omezit ztráty
dusíku z aplikovaných hnojiv a zvýšit jeho využití
rostlinami. V současné době je vzhledem k připravované legislativě v zemích EU aktuální používání inhibitoru ureázy při hnojení močovinou, u které bude po roce
2020 zakázána její aplikace na povrch půdy bez inhibitoru, což souvisí s omezením emisí amoniaku
v zemědělství. Také časté přísušky v posledních letech
a předpokládané změny klimatu vyžadují nové postupy
v hnojení rostlin dusíkem, mezi které patří podzimní a
časné jarní hnojení řepky močovinou s inhibitorem
ureázy. Naopak inhibitory nitrifikace jsou používány
především na promyvných půdách ve vlhčích oblastech
a při nadbytku srážek a jejich cílem je omezit tvorbu
nitrátů v půdě a jejich ztráty vyplavením nebo denitrifikací. Dinnes et al. (2002) uvádí, že omezení procesu
nitrifikace přináší rostlinám větší možnost pro absorpci
NO3- a navíc, v oblastech s vyššími srážkami nebo při
systému zavlažování, je sníženo riziko vyplavení nitrátů do spodních vod. Na druhou stranu mohou inhibitory
nitrifikace způsobit zvyšování volatilizace amoniaku
(Zaman et al., 2008; Soares et al., 2012), pokud nejsou

spolu s hnojivy zapraveny do půdy bezprostředně po
jejich aplikaci (Trenkel, 1997; Subbarao et al., 2006).
Hlavní výhody inhibitorů ureázy spočívají ve
významné redukci ztrát amoniaku do atmosféry, zlepšení využitelnosti dusíku z amidické formy, redukci
poškození semen při klíčení a vzcházení a snížení potenciálu ohrožení životního prostředí nebezpečnými
plyny (Watson, 2005; Chen, 2008). Inhibitory ureázy
snižují aktivitu enzymu ureázy a tím zpomalují konverzi močoviny na NH4+, což ponechává více času povrchově aplikované močovině proniknout po srážkách
hlouběji do půdy ke kořenům rostlin. To vede
k vyššímu využití dusíku rostlinami a zároveň ke snížení pH a koncentrace NH4+ na povrchu půdy či v její
podpovrchové vrstvě (Watson, 2005).
Cílem práce je porovnat vliv různých povětrnostních podmínek na působení inhibitorů ureázy a
nitrifikace a ověřit nové postupy v hnojení ozimé řepky
močovinou s inhibitory v době, kdy jsou nižší teploty
vzduchu (delší účinnost inhibitorů) a větší pravděpodobnost, že se dusík z močoviny dostane po srážkách
včas ke kořenům rostlin.

Materiál a metody
Polní výživářský pokus s ozimou řepkou po
ozimém ječmeni byl založen na stanovišti v Lukavci u
Pacova (bramborářská výrobní oblast, 620 m n. m.,
průměrná roční teplota vzduchu: 6,9°C, roční úhrn
srážek: 633 mm, kambizem, písčitohlinitá). Ozimá
řepka (odrůda DK Exception) byla zaseta 24. 8. 2016 a
24. 8. 2017. Před setím bylo aplikováno 200 kg
NPK15-15-15. Testovaná minerální dusíkatá hnojiva
byla k ozimé řepce aplikována v celkové dávce 170 kg
Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

N/ha rozdělené na dvě dílčí dávky v průběhu jarní
vegetace, u jedné varianty byla část dávky (30 kg N/ha)
aplikována v průběhu podzimního růstu (Tab. 1). Byl
porovnáván vliv samotné močoviny (Mo), močoviny
s inhibitorem ureázy (NBPT: N-(n-butyl)triamid kyseliny thiofosforečné) – hnojivo UREAstabil (Us) a močoviny s inhibitorem nitrifikace (Dikyandiamid (DCD) +
1,2,4 triazol (TZ)) – hnojivo ALZON (Alz). Sklizeň
proběhla 1. 8. 2017 a 18. 7. 2018.
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Průběh povětrnosti jednotlivých ročníků ve
vztahu k dlouhodobému normálu znázorňují grafy 1
a 2. Sledován byl výnos semen (Graf 3), jejich olejnatost (Graf 4) a residuální obsah Nmin. v půdě po sklizni

(Graf 5). Výsledky byly hodnoceny metodou T-test
s hladinou významnosti P<0,05.

Tab. 1 Varianty hnojení ozimé řepky na stanovišti v Lukavci
Var.
Us p
Us
Alz
Mo

Podzimní aplikace 20.10.16;
16.10.17.
UREAstabil
30

Dávky kg N/ha aplikované v hnojivu
1.dávka
3.3.17; 29.3.18
UREAstabil
70
UREAstabil
100
ALZON
100
Močovina
100

2.dávka
28.3.17; 11.4.18
DASA
DASA
DASA
DASA

70
70
70
70

Výsledky a diskuse
Na dosažené výnosy a olejnatost semen měl významný vliv průběh povětrnosti v jarním období. Jaro
2018 bylo ve srovnání s jarem 2017 sušší s pozdějším a
velmi rychlým nástupem jarní vegetace a velmi teplými
měsíci duben a květen s podprůměrnými srážkami
(Grafy 1 a 2). V jarním období 2017 byly příznivější
podmínky pro růst rostlin a využití živin z aplikovaných hnojiv, což se projevilo vyššími výnosy semen a
jejich olejnatostí (Grafy 3 a 4).
V roce 2017 byly srážky po aplikaci 1. jarní (regenerační) dávky dusíku 5. den 11 mm a 6. den 13 mm,
což jsou optimální podmínky pro transport dosud nepřeměněné močoviny ke kořenům rostlin. Vzhledem
k tomu, že část močoviny mohla být šestý den již přeměněna na amonnou formu, která je v půdě málo pohyblivá, projevil se na počátku jarní vegetace příznivě
přídavek inhibitoru ureázy, který inhiboval rozklad
močoviny a tím ji udržel pohyblivou v půdě. Watson
(2005) uvádí, že inhibitory ureázy zpomalují konverzi
močoviny na NH4+, což ponechává více času povrchově aplikované močovině proniknout po srážkách hlouběji do půdy ke kořenům rostlin.
V roce 2017 na rozdíl od roku 2018 mohly nastat na tomto stanovišti příznivé podmínky také pro
aplikaci močoviny s inhibitorem nitrifikace, což potvrzují mimo jiné výnosové výsledky (Graf 3). Během
měsíce března a dubna 2017 činil úhrn srážek 170 mm
(27 mm v roce 2018) a za celou dobu vegetace rostlin
(od března do termínu 3 týdny před sklizní) 295 mm
(2018 =148 mm). Naopak během suchého jara 2018,

kdy mezi první a druhou dávkou dusíku spadlo jen
5,6 mm srážek, měla aplikace inhibitoru nitrifikace
negativní vliv na dosažený výnos semen. Převážná část
dusíku z močoviny zůstala v důsledku působení inhibitoru nitrifikace v amonné formě delší dobu na povrchu
půdy nebo v proschlé horní vrstvičce půdy a nebyla
přijímána rostlinami, což se kromě vyšších potenciálních ztrát amoniaku projevilo vyšším obsahem residuálního dusíku v půdě po sklizni řepky (Graf 5). Nasri et
al. (2000) zjišťovali množství volatilizace amoniaku při
aplikaci močoviny s inhibitorem ureázy (NBPT) a
inhibitorem nitrifikace (Didin). Ve dvouletém polním
pokusu zjistili, že srážky a zapojení porostu omezily
ztrátu amoniaku volatilizací ze 3 – 7 %, zatímco inhibitor ureázy významně snížil volatilizaci a redukoval tak
ztráty ze 42 – 55 %. Použitím inhibitoru ureázy společně s inhibitorem nitrifikace vzrostly ztráty amoniaku
v porovnání s použitím samotného inhibitoru NBPT.
Cantarella et al. (2018) uvádí, že po hnojení močovinou ošetřenou inhibitorem ureázy NBPT byly zjištěny
nižší ztráty NH3, a to v průměru o 53% ve srovnání se
samotnou močovinou. Z výnosového hlediska dosahoval přínos -0,8 – 10,2% v závislosti na pěstované plodině (nejvyšší 10,2% byl zjištěn u pšenice). Inhibitory
nitrifikace obvykle zvyšovaly emise amoniaku, což lze
částečně kompenzovat společnou aplikací obou inhibitorů. Relativně malý výnosový efekt inhibitoru ureázy
je způsoben především skutečností, že většina dusíku
odebraného rostlinami pochází z půdní zásoby. Dusík
uspořený díky inhibitoru ureázy se tak nemusí plně
projevit ve výnosu plodiny.

Závěr
Z dosažených výsledků a poznatků z literatury
vyplývá, že na účinnost inhibitorů ureázy a nitrifikace
při hnojení ozimé řepky močovinou má významný vliv
průběh povětrnostních podmínek a množství srážek po
aplikaci hnojiva. Vzhledem k pozvolnějšímu uvolňování N z hnojiv je možné aplikovat vyšší dávky dusíku
na začátku jarní vegetace rostlin, kdy inhibitory při
nižších teplotách působí delší dobu a jsou stabilnější
vláhové podmínky v půdě pro lepší využití N rostlinami. V roce 2017 s větším úhrnem srážek v jarním období měly oba inhibitory příznivý vliv na dosažené
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výnosy semen, ale rozdíly nebyly statisticky průkazné.
V suchém roce 2018 byl dosažen vyšší výnos semen po
hnojení močovinou s inhibitorem ureázy než s inhibitorem nitrifikace. Na výnosy semen v obou letech mělo
příznivý vliv přihnojení řepky v průběhu podzimního
růstu močovinou s inhibitorem ureázy (UREAstabil)
v dávce 30 kg N/ha, o kterou byla snížena regenerační
dávka N. V suchém roce 2018 byla zjištěna po podzimním hnojení také vyšší olejnatost semen. Použití
inhibitorů nitrifikace a ureázy v jarním období nemělo
v obou letech vliv na olejnatost semen.
Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

Graf 1: Měsíční průměrné teploty a úhrny srážek ve vztahu
k dlouhodobému normálu stanoviště (Lukavec 2016-17)

Graf 2: Měsíční průměrné teploty a úhrny srážek ve vztahu
k dlouhodobému normálu stanoviště (Lukavec 2017-18)

Graf 3: Výnos semen ozimé řepky (Lukavec 207 a 2018)

Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018
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Graf 4: Olejnatost semen ozimé řepky (Lukavec 2017 a 2018)

Graf 5: Residuální obsah Nmin. v půdě (0-0,3 m)
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VPLYV HNOJÍV S/BEZ INHIBÍTOROV NITRIFIKÁCIE NA VÝŠKU
ÚRODY SEMENA KAPUSTY REPKOVEJ PRAVEJ (BRASSICA NAPUS L.)
Effect of Fertilizers with/without Nitrification Inhibitors on Yield of Rapeseed (Brassica napus L.)

Mária VICIANOVÁ, Ladislav DUCSAY

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Summary: Monitoring the effect of application of fertilizers with and without nitrification inhibitors on yield of rapeseed was the main aim
of the experiment. The plot–scale experiment was based in experimental year 2017/2018 in terms of agricultural cooperative in Mojmí2
rovce. Hybrid Artoga was seeded. There was used the block method of experimental plot size of 600 m in triplicate, in this experiment.
It consisted of three treatments. The first treatment was unfertilized control. Treatments 2ENSIN and 3DASA were fertilized by single dose of
-1
-1
nitrogen and sulphur (160 kg.ha N and 80 kg.ha S) at growth stage BBCH 20. The fertilizer ENSIN (ANAS + nitrification inhibitors
dicyandiamide and 1,2,4 triazol) was applied at treatment 2ENSIN and treatment 3DASA was fertilized by ANAS without nitrification inhibi-1
tors. The highest average yield of rapeseed 4.27 t.ha was reached at treatment fertilized by fertilizer with nitrification inhibitors. Application of this fertilizer in monitored experimental warm year rich in precipitation statistically significant increased yield by 7.02 % in
comparison to treatment fertilized by ANAS fertilizer without nitrification inhibitors.
Keywords: oilseed rape nutrition, nitrification inhibitors, yield of rapeseed
Súhrn: Monitorovanie vplyvu aplikácie hnojív s a bez inhibítorov nitrifikácie na výšku úrody semena kapusty repkovej pravej (Brassica
napus L.) bolo hlavným cieľom poloprevádzkového pokusu založeného v pokusnom roku 2017/2018 v podmienkach poľnohospodár2
skeho družstva v Mojmírovciach. Vysiaty bol hybrid Artoga. Použitá bola bloková metóda s veľkosťou pokusnej parcely 600 m v troch
opakovaniach. Pokus pozostával z troch variantov. Prvý variant bol kontrolný, nehnojený. Varianty 2ENSIN a 3DASA boli hnojené jednora-1
-1
zovou dávkou dusíka a síry (160 kg.ha N a 80 kg.ha S) v rastovej fáze BBCH 20. Hnojivo ENSIN (DASA + inhibítory nitrifikácie dikyándiamid a 1,2,4 triazol) bolo aplikované na variant 2ENSIN a variant 3DASA bol hnojený hnojivom DASA bez inhibítorov nitrifikácie. Najvy-1
ššia priemerná úroda semena 4,27 t.ha bola dosiahnutá na variante hnojenom hnojivom bez inhibítorov nitrifikácie. Aplikácia tohto
hnojiva v sledovanom, relatívne teplom a na zrážky bohatom roku, štatisticky preukazne zvýšila úrodu o 7,02 % v porovnaní s variantom
hnojeným hnojivom DASA bez inhibítorov nitrifikácie.
Kľúčové slová: výživa kapusty repkovej pravej, inhibítory nitrifikácie, úroda semena kapusty repkovej pravej

Úvod
Dusík je životne dôležitým prvkom pre pestované
plodiny. Jeho nedostatok, ale aj nadbytok v pôde
a v rastline je škodlivý a jeho zásoba v pôde sa reguluje
hnojením a technológiou pestovania (Michalík, 2001).
Nesprávna aplikácia hnojiva, predovšetkým nevyužitý
dusík, má negatívny vplyv na životné prostredie. Významným zdrojom strát dusíka v pôde je nitrifikácia, ktorá
spôsobuje oxidáciu amoniaku na dusičnany. Stratégie pre
účinnejšie využitie dusíka v hnojivách predstavujú najmä
špecifické metódy hnojenia, používanie efektívnych aplikačných metód a aplikáciu zlepšených dusíkatých hnojív
obsahujúcich inhibítory (Ladha et al., 2005). Jedným

z takýchto hnojív je ENSIN, ktorý obsahuje inhibítory
nitrifikácie DCD a TZ. Významné postavenie vo výžive
kapusty repkovej pravej má aj síra. Síra, ako jeden z makroelementov, rovnako ako N, P, K má priamy a významný
vplyv na výšku úrody a kvalitu niektorých plodín. Síra má
značný potenciál zvýšiť kvalitu a kvantitu semien repky
(Egesel et al., 2009).
Cieľom pokusu bolo porovnanie vplyvu aplikácie
dusíkato-sírneho hnojiva s inhibítormi a bez inhibítorov
nitrifikácie na výšku úrody semena kapusty repkovej
pravej.

Materiál a metódy
Poľný, poloprevádzkový, výživárský pokus bol
založený 17.08.2017 v podmienkach PD Mojmírovce.
Použitá bola bloková metóda s veľkosťou pokusnej
parcely 600 m2 v troch opakovaniach. Vysiaty bol
hybrid Artoga. Výsevok predstavoval 0,45 milióna
klíčivých semien na 1 ha. Predplodinou bola pšenica
letná forma ozimná (Triticum aestivum L.). Mojmírovce ležia v nadmorskej výške 140 m.n.m. a patria do
kukuričnej výrobnej oblasti. Táto oblasť je veľmi teplá,
suchá s miernymi zimami. Priemerná ročná teplota je
11,9°C s ročným úhrnom zrážok 436,7 mm. Podrobnejšia charakteristika poveternostných podmienok je
uvedená v tabuľkách 1 a 2. Prevláda pôdny typ černozem hnedozemná na sprašiach (societas pedologica
slovaca, 2014). Agrochemický rozbor pôdy zo dňa
16.08.2018 je uvedený v tabuľke 3. Z tabuľky 3 vyplýva, že obsah Nan sa pohyboval v kategórii stredná zásoba, obsah fosforu bol nízky, obsah draslíka bol vysoký,
Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

obsah horčíka veľmi vysoký. Pôdna reakcia bola neutrálna. V poloprevádzkovom poľnom pokuse bol sledovaný vplyv aplikácie hnojiva s inhibítormi nitrifikácie na výšku úrody semena kapusty repkovej pravej
v porovnaní s hnojivom bez inhibítorov nitrifikácie.
Pokus pozostával z troch variantov hnojenia. Prvý
variant bol kontrolný, nehnojený. Variant 2ENSIN bol
hnojený jednorazovou, celkovou dávkou dusíka
160 kg.ha-1 vo forme hnojiva ENSIN, ktorý je zložený
z hnojiva DASA (dusičnan amónny + síran amónny;
26 % N a 13 % S) a inhibítorov nitrifikácie DCD a TZ
(dikyándiamid a 1,2,4 triazol). Variant 3DASA bol hnojený rovnakou, jednorazovou dávkou dusíka 160 kg.ha1
vo forme hnojiva DASA bez inhibítorov nitrifikácie.
Oba varianty boli hnojené v rastovej fáze BBCH 20
(tab. 4). Pôdne analýzy boli vykonané bežnými analytickými metódami. Zber sa uskutočnil kombajnom
Claas Lexion 770 dňa 28.06.2018.
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Tabuľka 1: Priemerné množstvo zrážok v pestovateľskom roku 2017/2018
(hodnotenie normality množstva mesačných zrážok v porovnaní s dlhodobým priemerom 1982–2013)
Mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Dlhodobý
priemer
(1982–2013)
32,9
29,2
31,9
36,9
60,5
59,0
55,3
48,7
46,1
35,9
45,4
42,3

2017
Zrážky
v mm
25,0
18,0
20,0
43,5
18,0
30,5
76,0
22,5
100,0
48,5
58,5
45,0

2018

Hodnotenie normality
Normálny
Normálny
Normálny
Normálny
veľmi suchý
Suchý
Vlhký
Suchý
veľmi vlhký
normálny
normálny
normálny

Zrážky
v mm
29,0
44,0
52,0
21,5
46,0
153,0
30,5
-

Hodnotenie normality
normálny
vlhký
vlhký
suchý
normálny
mimoriadne vlhký
suchý
-

Tabuľka 2: Priemerné mesačné teploty v pestovateľskom roku 2017/2018
(hodnotenie normality mesačných teplôt vzduchu v porovnaní s dlhodobým priemerom 1982–2013)
Mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Dlhodobý
priemer
(1982–2013)
-0,9
0,5
5,0
10,9
15,9
18,7
20,9
20,5
15,6
10,3
4,8
0,3

2017
Teplota
v ºC
-9,1
-0,3
3,5
4,5
11,4
16,0
16,1
17,2
11,3
10,1
5,4
1,1

2018

Hodnotenie normality
veľmi studený
normálny
normálny
mimoriadne studený
mimoriadne studený
mimoriadne studený
mimoriadne studený
mimoriadne studený
mimoriadne studený
normálny
Teplý
normálny

Teplota
v ºC
0,5
-0,4
4,0
10,7
13,1
14,9
16,2
-

Hodnotenie normality
normálny
normálny
normálny
normálny
veľmi studený
mimoriadne studený
mimoriadne studený
-

Tabuľka 3: Agrochemická charakteristika pôdy pred založením pokusu s kapustou repkovou pravou
v hĺbke 0 m–0,3 m v pokusnom roku 2017/2018 v podmienkach PD Mojmírovce zo dňa 16.08.2017
Druh rozboru pôdy
Nan – anorganický dusík = N-NH4+ a N-NO3N-NH4+ (kolorimetricky, Nesslerove činidlo)
N-NO3- (kolorimetricky, kyselina fenol 2,4 disulfónová)
P–prístupný (Mehlich III–kolorimetricky)
K–prístupný (Mehlich III–plameňová fotometria)
Mg–prístupný (Mehlich III–AAS)
Ca–prístupný (Mehlich III–plameňová fotometria)
S–v roztoku octanu amónneho
pH/KCl (0,2 mol.dm-3 KCl)
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Obsah živín v mg.kg-1 pôdy
2017/2018
10,6
2,8
7,8
47,5
330
416,5
4 850
2,5
6,9
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Tabuľka 4: Varianty hnojenia kapusty repkovej pravej (hybrid Artoga),
Mojmírovce, pestovateľský rok 2017/ 18
Variant

BBCH 20
N (kg.ha-1)
0
160
160

10
2ENSIN
3DASA

Úroveň hnojenia
BBCH 30
N (kg.ha-1)
0
0
0

Celková dávka N v kg.ha-1

BBCH 51
N (kg.ha-1)
0
0
0

0
160
160

Výsledky a diskusia
V pokuse s kapustou repkovou pravou v pokusnom roku 2017/2018 v podmienkach PD Mojmírovce
bola najvyššia priemerná úroda 4,27 t.ha-1 dosiahnutá
na variante s použitím hnojiva s inhibítormi nitrifikácie
2ENSIN. V porovnaní s nehnojeným, kontrolným variantom 10 a variantom 3DASA hnojeným rovnakým hnojivom s inhibítormi nitrifikácie to v relatívnom percentuálnom vyjadrení predstavuje štatisticky preukazný
nárast o 7,02 % a 73,57 %. Výsledky viacerých pokusov potvrdili preukazný pozitívny vplyv použitia hnojiva s inhibítormi nitrifikácie na výšku úrody pestovanej plodiny v porovnaní s rovnakým hnojivom bez
inhibítorov nitrifikácie (Rybárová et al., 2018; Cookson–Cornforth, 2002). Ložek–Slamka (2016) zistili
vysoko preukazný vplyv dusíkato-sírneho hnojiva

s inhibítormi nitrifikácie na výšku úrody. V porovnaní
s kontrolným variantom bola úroda na uvedenom variante o 21,8 % vyššia. Podobne Varényiová–Ducsay
(2016) zistili štatisticky vysoko preukazné zvýšenie
úrody semena kapusty repkovej pravej na variante
hnojenom hnojivom ENSIN o 44,20 % v porovnaní
s variantom, kde bol dusík a síra aplikovaný bez inhibítorov nitrifikácie. V niektorých ďalších pokusoch bol
zaznamenaný nulový, resp. nepreukazný vplyv inhibítorov nitrifikácie na výšku úrody pestovaných plodín
(Panáková et al., 2017) a to najmä v suchom roku (Varényiová–Ducsay, 2017). Macadam et al. (2003) dokonca zaznamenal toxický účinok aplikácie inhibítorov
nitrifikácie na pestované plodiny.

Tabuľka 5: Vplyv variantov hnojenia na výšku úrody kapusty repkovej pravej (hybrid Artoga)
v pokusnom roku 2017/2018 v podmienkach PD Mojmírovce
Úroda (t.ha-1)

Variant
10
2ENSIN
3DASA
LSD varianty

0,05
0,01

2017/2018
2,46 aA
4,27 cB
3,99 bB
0,25
0,46

Relatívne %
100,00
173,57
162,20
-

Rozdiely medzi variantmi sú štatisticky preukazné na hladine významnosti α= 0,05 (malé písmená) a α= 0,01 (veľké písmená)

Záver
V poloprevádzkovom poľnom pokuse založenom v pokusnom roku 2017/2018 v podmienkach PD Mojmírovce bol sledovaný vplyv aplikácie dusíkato-sírneho hnojiva s inhibítormi nitrifikácie na výšku úrody semena kapusty repkovej
pravej. Výška dosiahnutých úrod sa pohybovala
v rozpätí od 2,46 t.ha-1 do 4,27 t.ha-1, pričom
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najvyššia úroda bola dosiahnutá na variante
2ENSIN, kde bol dusík so sírou aplikovaný jednorazovo vo forme hnojiva s inhibítormi nitrifkácie.
V sledovanom období sa v daných podmienkach
potvrdil pozitívny preukazný vplyv hnojiva
s inhibítormi nitrifikácie na výšku úrody semena
kapusty repkovej pravej.
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VPLYV JEDNORAZOVEJ A DELENEJ DÁVKY DUSÍKA
NA VÝŠKU ÚRODY A RASTOVÉ PARAMETRE KOREŇA
KAPUSTY REPKOVEJ PRAVEJ (BRASSICA NAPUS L.)
Effect of Single and Divided Dose of Nitrogen on Yield and Root Growth Parameters
of Oilseed Rape (Brassica napus L.)

Mária VICIANOVÁ, Ladislav DUCSAY
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Summary: The main aim of experiment with oilseed rape (Brassica napus L.) was to monitor the effect of single and divided dose
of nitrogen on yield of seeds and other parameters (root diameter and root length). The plot-scale experiment was based
in experimental year 2013/2014 in terms of agricultural cooperative in Mojmírovce. Hybrid Artoga was seeded. There were three treat2
ments of fertilization and the block method of experimental plot size of 600 m tested in triplicate was used in this experiment. The first
-1
treatment was unfertilized control. Treatment 2del.160 was fertilized by divided dose of nitrogen 160 kg.ha and single dose of nitrogen
-1
-1
160 kg.ha was applied at treatment 3jedn.160. The lowest average yield 3.41 t.ha (at 12 % moisture) was found at unfertilized control
-1
treatment. Single dose of nitrogen increased the yield (5.04 t.ha ) statistically non-significant by 4.78 % compared to treatment fertilized
-1
by divided dose of nitrogen (4.81 t.ha ). The greatest average increase of root diameter (by 31.00 %) was recorded after the second
fertilization, between the second and the third sampling. The greatest average increase of root length (by 57.81 %) was found between
the first and the second sampling, after the first fertilization. The results of the experiment did not confirmed that roots of oilseed rape
are longer under conditions of nitrogen deficiency than under conditions of sufficient nitrogen. There is an assumption, that results can
be slightly effected by sulphur content and inhibitors of nitrification contained in ENSIN fertilizer.
Kexwords: single and divided dose of nitrogen, yield of rapeseed, root growth parameters
Súhrn: Hlavným cieľom pokusu s kapustou repkovou pravou (Brassica napus L.) bolo sledovať vplyv jednorazovej a delenej dávky
dusíka na výšku úrody a ďalšie vybrané parametre (priemer koreňa a dĺžka koreňa). Poloprevádzkový poľný pokus bol založený
v pokusnom roku 2013/2014 v podmienkach PD Mojmírovce. Vysiaty bol hybrid Artoga. Boli zostavené 3 varianty hnojenia a použitá
2
bola bloková metóda s veľkosťou pokusnej parcely 600 m v troch opakovaniach. Prvý variant bol kontrolný, nehnojený. Variant 2del.160
-1
-1
bol hnojený delenou dávkou dusíka 160 kg.ha a jednorazová dávka dusíka 160 kg.ha bola aplikovaná na variant 3jedn.160. Najnižšia
-1
priemerná úroda 3,41 t.ha (pri 12 %-nej vlhkosti) bola zistená na nehnojenom, kontrolnom variante. Jednorazová dávka dusíka spôso-1
-1
bila zvýšenie úrody (5,04 t.ha ) o 4,78 % v porovnaní s variantom hnojeným delenou dávkou dusíka (4,81 t.ha ). Najvyšší priemerný
nárast priemeru koreňa (o 31 %) bol zaznamenaný po druhom hnojení, medzi druhým a tretím odberom rastlín. Najvyšší priemerný
nárast dĺžky koreňov (by 57,81 %) bol zistený medzi prvým a druhým odberom rastlín, po prvom hnojení. Výsledky pokusu nepotvrdili,
že v podmienkach s nedostatkom dusíka sú korene rastlín kapusty repkovej pravej dlhšie ako v podmienkach s dostatočným množstvom dusíka. Je tu predpoklad, že výsledky pokusu môžu byť sčasti ovplyvnené obsahom síry a inhibítorov nitrifikácie v použitom
hnojive ENSIN.
Kľúčové slová: jednorazová a delená dávka dusíka, úroda semena kapusty repkovej pravej, rastové parametre koreňa

Úvod
Dusík je rozhodujúca živina pre kapustu repkovú pravú (Brassica napus L.) ako počas vegetatívnej,
tak i počas produkčnej fázy Schopnosť tvorby biomasy
závisí od dostupnosti dusíka, ktorá je rozhodujúcim
faktorom pre rastlinné tkanivá a produkciou biomasy
(Barłóg–Grzebisz, 2004). Lošák (2003) uvádza, že
rozdielna spotreba dusíka v priebehu vegetácie poukazuje na dôležitosť delených dávok. Dostupnosť dusíka
pre rastliny ďalej môže ovplyvňovať rast rastlín
a vývojové aspekty, ako je klíčenie semien, vývoj listov, kvetov a plodov (Stitt et al., 2002). Je možné konštatovať, že dávka a počet aplikácií dusíkatého hnojiva
je najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvňuje výšku
úrody (Kazemeini et al., 2010), ktorá je výsledkom
hustoty porastu, počtu šešúľ na rastline, počtu semien

v šešuli a ich hmotnosťou (Diepenbrock, 2000). Koreňový systém je veľmi dynamický orgán a má schopnosť prispôsobiť sa zmeneným podmienkam prostredia. Hoci rast koreňového systému do hĺbky je žiaduci,
viac ako 80 % koreňov (v závislosti od spôsobu
a hĺbky obrábania pôdy) sa nachádza vo vrchnej vrstve
pôdy v hĺbke 20 cm–30 cm. Tu je koncentrované najväčšie množstvo živín potrebných pre rast (Neuman–
Römheld, 2002; Nagel et al., 2009).
Cieľom pokusu bolo porovnať vplyv aplikácie
jednorazovej a delenej dávky dusíka na výšku úrody
semena , rastové parametre koreňa a počet šešúľ kapusty repkovej pravej.

Materiál a metódy
Poloprevádzkový poľný pokus bol založený
02.09.2013
v
Mojmírovciach
(48°09´53,4ʺS,
18°00´35,0ʺV). Použitá bola bloková metóda s veľkosťou pokusnej parcely 600 m2 v troch opakovaniach.
Vysiaty bol hybrid Artoga. Výsevok predstavoval 0,45
milióna klíčivých semien na 1 ha. Predplodina bola
Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

pšenica letná forma ozimná (Triticum aestivum L.).
Mojmírovce ležia v nadmorskej výške 140 m.n.m. a
patria do kukuričnej výrobnej oblasti. Táto oblasť je
veľmi teplá, suchá s miernymi zimami. Priemerná
ročná teplota je 11,9°C s ročným úhrnom zrážok
436,7 mm. Podrobnejšia charakteristika poveternost-

- 55 -

ných podmienok v sledovanom pokusnom roku je
uvedená v tabuľkách 1 a 2. Prevládajúci pôdny typ je
černozem hnedozemná na sprašiach (societas pedologica slovaca, 2014).

nanu amónneho s dolomitom (LAD, 27 % N).
V rastových fázach BBCH 30 a BBCH 51 bol aplikovaný dusičnan amónny s močovinou (DAM 390, 39
objem. % N). Variant 3jed.160 bol hnojený v rastovej fáze
BBCH 20 dusičnanom amónnym a síranom amónnym
s inhibítormi nitrifikácie (ENSIN, 26 % N). Jednotlivé
dávky živín sú uvedené v tabuľke 4. Pôdne analýzy
boli uskutočnené bežnými analytickými metódami.
Zber bol realizovaný kombajnom Lexion 770 dňa
25.06.2014. Dosiahnuté výsledky boli vyhodnotené
štatisticky a preukaznosť rozdielov medzi variantmi
LSD testom boli spracované v programe Statgraphics
Plus 5.1.

Agrochemický rozbor pôdy zo dňa 26.08.2013
je uvedený v tabuľke 3. V poloprevádzkovom poľnom
pokuse bol sledovaný vplyv jednorazovej a delenej
dávky dusíka na výšku úrody semena, priemer koreňa a
dĺžku koreňa kapusty repkovej pravej. Pokus pozostával z troch variantov hnojenia. Prvý variant 10 bol
kontrolný, nehnojený. Variant 2del.160 bol hnojený delenou dávkou dusíka 160 kg.ha-1. Prvá dávka dusíka bola
aplikovaná v rastovej fáze BBCH 20 vo forme dusič-

Tabuľka 1: Priemerné množstvo zrážok v pestovateľskom roku 2013/2014 (hodnotenie normality množstva mesačných zrážok v porovnaní s dlhodobým priemerom 1982–2013)
Mesiac

Dlhodobý priemer
(1982–2013)

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

32,9
29,2
31,9
36,9
60,5
59,0
55,3
48,7
46,1
35,9
45,4
42,3

Zrážky
v mm
67,3
70,1
71,0
45,5
104,2
21,5
0,0
56,5
59,5
31,4
89,5
8,5

2013
Hodnotenie
normality
veľmi vlhký
veľmi vlhký
veľmi vlhký
normálny
vlhký
veľmi suchý
mimoriadne suchý
normálny
normálny
normálny
veľmi vlhký
veľmi suchý

2014
Zrážky v mm
38,2
39,5
19,5
51,5
84,7
34,6
56,2
116,1
107,2
-

Hodnotenie
normality
normálny
normálny
normálny
vlhký
vlhký
suchý
normálny
mimoriadne vlhký
veľmi vlhký
-

Tabuľka 2: Priemerné mesačné teploty v pestovateľskom roku 2013/2014 (hodnotenie normality mesačných
teplôt vzduchu v porovnaní s dlhodobým priemerom 1982–2013)
Dlhodobý priemer
(1982–2013)
-0,9
0,5
5,0
10,9
15,9
18,7
20,9
20,5
15,6
10,3
4,8
0,3

Mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Teplota v ºC
-0,7
2,3
3,6
11,7
17,2
20,7
23,6
23,9
17,5
13,7
7,0
3,4

2013
Hodnotenie normality
normálny
normálny
normálny
normálny
normálny
teplý
mimoriadne teplý
mimoriadne teplý
teplý
mimoriadne teplý
veľmi teplý
veľmi teplý

Teplota v ºC
-0,5
2,5
3,6
7,6
11,2
14,2
17,2
16,2
12,8
-

2014
Hodnotenie normality
normálny
normálny
normálny
veľmi studený
mimoriadne studený
mimoriadne studený
mimoriadne studený
mimoriadne studený
veľmi studený
-

Tabuľka 4: Varianty hnojenia kapusty repkovej pravej (hybrid Artoga), Mojmírovce, pestovateľský rok
2013/2014
Variant
10
2del.160
3jedn.160

BBCH 20
N (kg.ha-1)
0
80
160

Úroveň hnojenia
BBCH 30
N (kg.ha-1)
0
50
0

BBCH 51
N (kg.ha-1)
0
30
0

Celková dávka N v kg.ha-1
0
160
160

BBCH - dekadické fenologické rastové fázy kapusty repkovej pravej
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Tabuľka 3: Agrochemická charakteristika pôdy pred založením pokusu s kapustou repkovou pravou
do hĺbky 0 m–0,3 m v pokusnom roku 2013/2014
Obsah živín v mg.kg-1 pôdy
2013/2014
11,4
4,8
6,6
17,5
165
393
5 450
2,5
6,65

Druh rozboru pôdy
Nan – anorganický dusík = N-NH4+ a N-NO3N – NH4+ (kolorimetricky, Nesslerove činidlo)
N-NO3- (kolorimetricky, kyselina fenol 2,4 disulfónová)
P – prístupný (Mehlich III – kolorimetricky)
K – prístupný (Mehlich III – plameňová fotometria)
Mg – prístupný (Mechlich III – AAS)
Ca – prístupný (Mehlich III – plameňová fotometria)
S – v roztoku octanu amónneho
pH/KCl (0,2 mol.dm-3 KCl)

Výsledky a diskusia
kou optimálnych, stabilných úrod je hnojenie dusíkom
rozdelené na tri dávky.

V pokusnom roku 2013/2014 v pokuse realizovanom v Mojmírovciach aplikácia dusíka vysoko preukazne zvýšila úrodu o 41,06 % a 47,80 % v porovnaní
s nehnojeným, kontrolným variantom (tab. 5). Na variante 3jedn.160 bola zaznamenaná najvyššia priemerná
úroda 5,04 t.ha-1, štatisticky nepreukazne vyššia o 4,78
% v porovnaní s variantom 2del.160, kde bola aplikovaná
delená dávka dusíka. Podobne, Slamka–Ložek (2015)
zistili na variante hnojenom jednorazovo hnojivom
ENSIN nepreukazné zvýšenie úrody o 3 % v porovnaní
s variantom, kde bola aplikovaná delená dávka dusíka.
Naopak, výsledky ďalších pokusov (Barłóg–Grzebisz,
2004; Boelce et al., 2006) dokazujú, že jedinou záru-

V pokusnom roku 2013/2014 v Mojmírovciach
boli sledované aj rastové parametre koreňa kapusty
repkovej pravej (priemer koreňa a dĺžka koreňa).
Z tabuľky 6 vyplýva, že v priemere najväčší priemer
koreňa a dĺžka koreňa bola počas jednotlivých odberov
zaznamenaná na variante 3jedn.160, kde bola aplikovaná
jednorazová dávka dusíka. V priemere najväčší nárast
sledovaných parametrov nastal po 1. hnojení realizovanom 03.03.2014. Naopak, Zhang et al. (2010) uvádza,
že v podmienkach s nízkou dostupnosťou dusíka, majú
rastliny kapusty repkovej pravej korene dlhšie a majú
viac bočných korienkov.

Tabuľka 5: Vplyv variantov hnojenia na výšku úrody kapusty repkovej pravej (hybrid Artoga)
v pokusnom roku 2013/2014 v podmienkach PD Mojmírovce
Úroda (t.ha-1)

Variant

2013/ 2014
3,41 aA
4,81 bB
5,04 bB
0,34
0,62

10
2del.160
3jedn.160
LSD varianty

0,05
0,01

Relatívne %
100,00
141,06
147,80
-

0

8,7

124,3

14,4

210,0
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III.odber
(29.3.2014)
priemer
dĺžka
koreňa
koreňa
(mm)
(mm)
13,2
150,0
18,5
223,4
15,64

234,0

III.hnojenie (2.4.2014)

10
2del.160
3jedn.16

II.odber
(14.3.2014)
priemer
dĺžka
koreňa
koreňa
(mm)
(mm)
10,0
142,5
12,1
197,0

II.hnojenie (21.3.2014)

Variant

I.odber
(19.2.2014)
priemer
dĺžka
koreňa
koreňa
(mm)
(mm)
8,2
106,3
8,7
115,6

I. hnojenie
(3.3.2014)

Tabuľka 6: Rastové parametre koreňa kapusty repkovej pravej (hybrid Artoga)
v pokusnom roku 2013/2014 v podmienkach PD Mojmírovce
IV.odber
(21.5.2014)
priemer
dĺžka
koreňa
koreňa
(mm)
(mm)
14,7
192,0
20,0
232,0
20,5

267,5
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Záver
V poloprevádzkovom pokuse založenom
v Mojmírovciach v pokusnom roku 2013/2014,
bol sledovaný vplyv jednorazovej a delenej dávky
dusíka na výšku úrody a vybrané parametre
(priemer koreňa, dĺžka koreňa) kapusty repkovej
pravej. Hoci jednorazová aplikácia dusíka spôsobila nárast vo výške úrody o 4,78 %, rozdiel je
štatisticky nepreukazný, z čoho vyplýva, že

v sledovanom roku počet dávok dusíka nemal
preukazný vplyv na výšku úrody.
Výsledky pokusu v pokusnom roku
2013/2014 nepotvrdili, že v podmienkach s nedostatkom dusíka sú korene rastlín kapusty repkovej
pravej dlhšie ako v podmienkach s dostatkom
dusíka.
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VPLYV FOLIÁRNEJ FORTIFIKÁCIE SELÉNOM
NA KVANTITU ÚRODY SEMENA REPKY OLEJNEJ
Effect of selenium foliar fortification on yield of seed of oilseed rape

Ladislav DUCSAY, Ladislav VARGA, Mária VICIANOVÁ, Marek PROVAZNÍK
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Summary: In small-plot field experiments the effect of foliar application of selenium (sodium selenite) at Se dose 50 g, 100 g and 150 g
per hectare on seed yield of oilseed rape (locality of Vigľaš-Pstruša) during experimental year 2017/2018 was investigated. Foliar spray
application of Se was applied at the growth stage onset of prolongation (30 BBCH). The average results showed that selenium applied
as selenate sodium at dose 50 g, 100 g and 150 g Se per hectare resulted in increase seed yield of oilseed rape by 14.0%, 61% or.
55% compared with control treatment without of selenium applied. This study provides additional evidence for a beneficial role for Se in
higher plants.
Keywords: oilseed rape, selenium, yield of seeds
Súhrn: V maloparcelovom poľnom pokuse (lokalita Vígľaš - Pstruša) sme v pestovateľskom roku 2017/2018 sledovali vplyv foliárnej
-1
aplikácie selénanu sodného (v dávkach selénu 50 g, 100 g a 150 g Se.ha ) na výšku úrodu semena repky olejnej. Foliárna aplikácia Se
sa realizovala na začiatku predlžovacieho rastu v rastovej fáze BBCH 30. V porovnaní s kontrolným variantom (bez aplikovaného selé-1
-1
-1
nu) foliárna aplikácia selénu v dávkach 50 g.ha ,100 g.ha a 150 g.ha vo forme selénanu sodného spôsobila štatisticky preukazný
nárast úrody semena repky olejnej o 14 %, 61 % resp. 55 %. Táto štúdia poskytuje ďalšie dôkazy o prospešnej úlohe Se vo vyšších
rastlinách.
Kľúčové slová: repka olejná, selén, úroda semena

Úvod
Selén je nevyhnutný stopový prvok pre ľudí, zvieratá a niektoré nižšie rastliny a jeho množstvá v svetových
potravinových systémoch sú značne nerovnomerné (Hegedüs et al., 2007, Lyons, 2010, Pilon-Smits et al., 2017).
Tento prvok vstupuje do potravového reťazca cez rastliny
a v dôsledku toho, je vysoko závislý na biologickej dostupnosti v pôde. Vyššie rastliny majú schopnosť akumulovať a transformovať selén do bioaktívnych zlúčenín,
čím sú dôležité pre ľudskú výživu, zdravie a pre výživu
hospodárskych zvierat. Vysoké, alebo naopak príliš nízke

koncentrácie Se v potrave, môžu byť letálne pre ľudí aj
zvieratá (Combs 2001). Za najefektívnejší spôsob zvyšovania obsahu selénu v rastlinách sa považuje šľachtenie
rastlín (genetická biofortifikácia) a obohacovanie hnojív
selénom (agronomická biofortifikácia) (Banuelos et al.,
2017).
Cieľom pokusu bolo sledovanie vplyvu foliárnej
aplikácie selénu vo forme selénanu sodného na kvantitu
dopestovanej produkcie semena repky olejnej.

Materiál a metódy
Maloparcelový poľný výživársky pokus sme zakladali v poslednej dekáde augusta v roku 2017 na
Výskumno-šľachtiteľskej stanici (VŠS) Vígľaš –
Pstruša. Vysievaná bola odroda kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.) ES Monaco. Pokus bol realizovaný na pôdnom type pseudoglej luvizemná. Pre založenie pokusu bola použitá bloková metóda s veľkosťou
pokusných parciel 10 m2 v štyroch opakovaniach. Výsevok predstavoval 0,5 milióna klíčivých semien na ha.
Výrobný typ je zemiakovo pšeničný (III-C2)
s nadmorskou výškou 375 m n.m. Pokusná lokalita je
charakterizovaná teplým, mierne vlhkým podnebím
s priemernou ročnou teplotou 7,8 °C a priemerným
ročným úhrnom atmosférických zrážok 666 mm.
V maloparcelovom poľnom pokuse bol sledovaný vplyv foliárne aplikovaných solí selénu na úrodu
semena kapusty repkovej pravej. Základné hnojenie sa
realizovalo pred sejbou vo forme 100 kg LAD (27 %
N), 100 kg 60 % KCl (60 % K2O) a 100 kg amofosu
(12 % N a 52 % P2O5). Uvedenými hnojivami sa aplikovalo 39 kg dusíka, 49,8 kg draslíka a 22,9 kg fosforu
na 1 ha. Regeneračné hnojenie sa realizovalo vo forme
hnojiva DASA (26/13) v dávke 80 kg N.ha-1. Selén sa
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aplikoval foliárne dávkami 50 g, 100 g a 150 g Se.ha-1
podľa jednotlivých variantov. Na hnojenie sa použili
roztoky selénanu sodného (Na2SeO4). Prihnojenie
selénom sa realizovalo ručne (rosičom značky STIHL).
Postrekovacia dávka roztokov bola 400 l.ha-1. Postrek
sa vykonal na začiatku predlžovacieho rastu vo fenologickej fáze BBCH 30. Schéma variantov hnojenia je
uvedená v tabuľke 1.
Tabuľka 1: Varianty hnojenia kapusty repkovej
pravej v pokusnom roku 2017/2018
Variant
1DASA
2DASA+Se50
3DASA+Se100
4DASA+Se150

Dávka Se (g.ha-1)
(BBCH 30)
0
50
100
150

Zber pokusov sa uskutočnil maloparcelovým
zberovým kombajnom. Po zbere sa sledoval vplyv
variantov hnojenia na úrodu semena. Dosiahnuté úrody
boli vyhodnotené štatisticky metódou analýzy rozptylu
a následne bola testovaná preukaznosť rozdielov medzi
variantmi LSD testom.
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Výsledky a diskusia
Z výsledkov mnohých pokusov vyplýva, že
úrody pestovaných plodín (napr. pšenica, kukurica) nie
sú dávkami selénu do 100 g na hektár výraznejšie
ovplyvňované (Broadley et al., 2010,, Ducsay a Ložek,
2006). V poslednom období pribúdajú dôkazy o tom,
že Se môže mať pozitívne účinky na rast, tvorbu úrody
a toleranciu rastlín voči stresu (Hartikainen a Xue
1999, Ríos et al. 2009). Fyziologické, biochemické a
molekulárne mechanizmy zodpovedné za stimuláciu
rastu a zvýšenie odolnosti neboli zatiaľ determinované.
Zvýšená antioxidačná kapacita a účinnejšie akumulácia
sacharidov (Turakainen et al., 2004), sú považované za
faktory ktoré prispievajú k lepšej výkonnosti rastlín.
V pokusnom roku 2017/2018 v podmienkach
Výskumno-šľachtiteľskej stanici (VŠS) Vígľaš – Pstruša sme na variante 2DASA+Se50, 3DASA+Se100 a 4DASA+Se150
s pridaním selénu vo forme selénanu zistili úrodu semena kapusty repkovej pravej 3,11 t.ha-1, 4,39 t.ha-1
resp. 4,21 t.ha-1 (tab. 2). V porovnaní s kontrolným
variantom 1DASA bez pridania selénu to v relatívnom
percentuálnom vyjadrení znamenalo nárast o 14 %,
61 % resp. 55 %. Seppänen et al. (2010) zistil, že vplyvom foliárnej aplikácie selénu v dávke 30 g.ha-1, keď

selén bol aplikovaný vo fáze listovej ružice približne
mesiac po sejbe vo forme seleničitanu sodného
(Na2SeO3) a selénanu sodného (Na2SeO4), nedošlo ku
preukaznej zmene vo výške dopestovanej úrody semena a obsahu oleja v semene kapusty repkovej pravej.
Na druhej strane Lyons et al., 2009 zistili, že
vplyvom aplikácie selénu došlo k nárastu úrody semien
Brassica rapa L. o 43 % v porovnaní v variantom bez
prídavku selénu.
Tabuľka 2: Vplyv variantov hnojenia na výšku
úrody semena (prepočítané na 15 % - nú vlhkosť)
kapusty repkovej pravej
Variant
1DASA
2DASA+Se50
3DASA+Se100
4DASA+Se150
LSD varianty
0,05

Úroda (t.ha-1)
2015/2016
Relatívne %
2,72a
100
3,11a
114
4,39b
161
4,21b
155
0,78
-

Rozdiely medzi variantmi sú štatisticky preukazné na hladine významnosti α= 0,05 (malé písmená)

Záver
V maloparcelovom poľnom pokuse založenom
v pestovateľskom roku 2017/2018 bol sledovaný vplyv
foliárnej aplikácie selénu vo forme selénanu na výšku
úrody semena kapusty repkovej pravej. V porovnaní
s kontrolným variantom, foliárna aplikácia selénu

v dávkach 50 g.ha-1 , 100 g.ha-1 a 150 g.ha-1 vo
forme selénanu spôsobila nárast úrody semena kapusty
repkovej pravej o 14 %, 61 % resp. 55 %. Táto štúdia
poskytuje ďalšie dôkazy o prospešnej úlohe Se vo
vyšších rastlinách.
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THE INFLUENCE OF BIOSTIMULATORS
ON WINTER OILSEED RAPE
Vliv biostimulátorů na ozimou řepku

Bogdan DUBIS1, Marek REICH2, Krzysztof J. JANKOWSKI1
1University

of Warmia and Mazury in Olsztyn; 2Agri Polska sp. z o. o., Poznań, Poland

Abstract: The influence of biostimulators applied in fall and spring on the yield components and yield of hybrid winter oilseed rape cv.
Kamilo was evaluated in a field experiment in 2014-2015. The analyzed biostimulators exerted a weak yield-forming effect in the
2014/2015 growing season. The ACC biostimulator, applied in fall at a dose of 1 l/ha, and the Alex biostimulator, applied in spring at a
dose of 0.5 l/ha, had the most beneficial influence on the yield of winter oilseed rape. The observed improvement in yield resulted from a
higher number of seeds per silique and higher 1000 seed weight.
Keywords: winter oilseed rape, seed yield, yield components, growth biostimulators
Souhrn: Vliv biostimulátorů, aplikovaných během podzimního a jarního období, na výnosotvorné prvky a výnos hybridní ozimé řepky
Kamilo byl testován v rámci polního pokusu v letech 2014-2015. Analyzované stimulátory měly ve vegetačním období 2014/2015 slabý
výnosotvorný účinek. Biostimulátor ACC, aplikovaný na podzim v dávce 1 l/ha, a biostimulátor Alex, aplikovaný na jaře v dávce 0,5 l/ha,
měly na výnos nejpříznivější vliv. Zlepšení výnosu bylo zapříčiněno především zvýšením počtu semen v šešuli a větší HTS.
Klíčová slova: ozimá řepka, výnos semen, výnosotvorné prvky, růstové biostimulátory

Introduction
The production of winter oilseed rape continues
to increase in the European Union and the world. The
high demand for winter oilseed rape can be attributed
to its growing significance in food and feed production
and energy generation (Bielski et al. 2014). Optimal
conditions for growth and development are key to
increasing winter oilseed rape yields. Researchers and
breeders continue to search for new solutions and
strategies to minimize the negative impact of stress
factors during the growing season and to improve the
yield and quality of crops (Słowiński and Jarosz 2008,
Kozak 2009). Biostimulators are widely used in agricultural production (Słowiński 2004). They stimulate
and accelerate metabolic processes in plants and in-

crease crops’ resistance to adverse environmental conditions and abiotic stressors (Hayat et al. 2012, Złotek
and Wójcik 2014). The Asahi SL biostimulator protected oilseed rape against the adverse consequences of
a water deficit in spring, increased the number of side
branches, improved 1000 seed weight, and increased
seed yield by 9-19% (Malarz et al. 2008). Selected
biostimulators do not exert a negative impact on the
environment or the quality of the end product (Zodape
et al. 2010, Kocira et al. 2016).
The aim of this study was to evaluate the influence of biostimulators applied in fall and spring on the
yield components and yield of winter oilseed rape.

Materials and Methods
A hybrid cultivar of winter oilseed rape, ES Kamilo, was grown in a field experiment in the Agricultural Experiment Station in Bałcyny in 2014/2015. The experiment was performed in 4 replications. The experimental factor
was the application method and the application date of the following biostimulators:
Treatment
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Name and dose of biostimulator
Control
ACC – 1 l/ha
Zinc chelate – 2 l/ha
ACC – 1 l/ha + Alex – 0,5 l/ha
ACC – 0.5 l/ha + Helicur 250 EW – 0.5 l/ha
ACC – 0.5 l/ha + Magnello 350 EC – 0.5 l/ha
Rooter – 1 l/ha
NP PGA – 0.75 l/ha
Alex - 0.5 l/ha

The experiment was established on Haplic Luvisol originating from boulder clay (IUSS Working
Group WRB 2006). The preceding crop was a mixture
of cereals and legumes grown for forage. Pre-sowing
fertilization was applied at 30 kg N/ha, 80 kg P2O5/ha
and 120 kg K2O/ha. In spring, winter oilseed rape was
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Date of application

BBCH 13-14
BBCH 13-14
BBCH 13-14
BBCH 13-14
BBCH 13-14
BBCH 13-14
BBCH 21
BBCH 21

fertilized with 100 kg N/ha during germination and
60 kg N/ha during bud formation. Foliar boron was
applied three times: in autumn in the 6 leaves unfolded
stage, in spring in the germination stage, and in the
green bud stage. In the green bud stage, boron was
applied as BorMnS fertilizer at 2 l/ha and Boronia Mo
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6 fertilizer at 1 l/ha. Winter oilseed rape was sown at
50 germinating seeds per 1 m2 in plots with an area of
15 m2. Weeds were controlled with two herbicide applications in fall: Butisan Star 416 SC at 3 l/ha and
Agil 100 EC at 0.5 l/ha. Two fungicide treatments were
applied in spring: Li 700 at 0.5 l/ha + Magnello 350 EC
at 0.8 l/ha + Topsin M 500 SC at 0.6 l/ha when rapeseed plants reached a height of 10-20 cm, and Galileo
250 SC at 0.5 l/ha + Impact 125 SC at 1 l/ha + Designer

at 0.125 l/ha in the full flowering stage. Pests were
controlled with three applications of the following
pesticides: Rapid 060 CS at 0.05 l/ha + Dursban
480 EC at 0.6 l/ha (30 BBCH), Avaunt 150 EC at 0.12
– 0.17 l/ha (52 BBCH) and Mospilan 20 SP at
0.12 kg/ha (65 BBCH). Biostimulators were applied in
accordance with the experimental design. Winter oilseed rape was harvested in two stages, at the optimal
stage of ripening for industrial processing.

Results and Discussion
was noted in control plants) (Table 1). In a study by
Matysiak et al. (2012), the number of siliques per plant
was not influenced by Kelpak SL and Asahi SL biostimulators. Budzyński et al. (2008) reported a higher
number of siliques per plant (6% increase) in plants
treated with the Asahi SL biostimulator in stages
BBCH 30 and 50.

The habitat and weather conditions in the
2014/2015 growing season contributed to favorable
plant habit before harvest (Table 1). Plant density was
optimal at 39-42 plants per 1 m2, and it supported the
formation of productive siliques (115-137 siliques per
plant) on 7 side branches. Biostimulators applied to
winter oilseed rape in fall or spring decreased the number of siliques per plant (the highest number of siliques

Table. 1. Yield components and seed yield of winter oilseed rape

BBCH 13-14
BBCH 13-14
BBCH 13-14
BBCH 13-14

Parameter
No. of plants before harvest
39
40
40
40

No. of siliques
per plant
137
124
122
123

No. of seeds
per silique
21.3
23.5
23.4
23.5

1000 seed
weight (g)
5.64
5.70
5.67
5.68

Seed yield
(t/ha)
5.84
5.97
5.87
5.86

BBCH 13-14

40

126

22.7

5.70

5.88

BBCH 13-14

41

123

23.2

5.67

5.89

BBCH 13-14
BBCH 21
BBCH 21

41
42
41

120
118
115

23.7
23.5
24.5

5.65
5.68
5.68

5.88
5.90
5.95

Application methods and application dates
Control
ACC
Zinc chelate
ACC + Alex
ACC + Helicur
250 EW
ACC + Magnello
350 EC
Rooter
Nutri-Phite PGA
Alex

The number of seeds per silique was relatively
low, and it ranged from 21.3 to 24.5. Biostimulators
applied both in fall and spring increased the number of
seeds per silique (Table 1). Similar results were noted
by Budzyński et al. (2008) in winter oilseed rape
treated with biostimulators. In a study by Matysiak et
al. (2012), the number of seeds per silique increased
under the influence of the Kelpak SL biostimulator
applied in fall and spring or in spring only, and the
Asahi SL biostimulator applied in spring, but only in a
year with a water deficit in early spring.
In the present study, 1000 seed weight was high
(5.64-5.70 g), and it was not influenced by the tested
biostimulators or their application dates. In the control
treatment (without biostimulators), 1000 seed weight
was only 1% lower than in the experimental treatments
(Table 1). A minor increase in the 1000 seed weight of
rapeseed treated with biostimulators was also reported
by Harasimowicz-Herman and Borowska (2006), and
by Kozak and Malarz (2007). The above correlation
was not observed by Matysiak et al. (2012).
In the current study, yield components significantly contributed to the yield of winter oilseed rape. In
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2015, seed yield was high at 5.89 t/ha on average despite a water deficit in early spring. None of the evaluated biostimulators, applied in fall (BBCH 13-14) or in
spring (BBCH 21), induced clear differences in the
yield of winter oilseed rape. The average yield-forming
effect of the analyzed biostimulators was estimated at
only 1% (60 kg/ha in absolute terms). The most effective biostimulators were ACC applied in fall (BBCH
13-14) and Alex applied in spring (BBCH 21), which
increased seed yields by 130 and 110 kg/ha, respectively, relative to control (Table 1). The absence of a
strong response of winter oilseed rape to the tested
products could point to low levels of environmental
stress in the 2014/2015 growing season. In a study by
Budzyński et al. (2008), the Asahi SL biostimulator
increased rapeseed yield by 220-400 kg/ha. Rapeseed
yield increased by 530-540 kg/ha under the influence
of effective microorganisms (EM) and the Asahi SL
biostimulator in a study by Jaskulski et al. (2012).
Matysiak et al. (2012) treated rapeseed plants with
Kelpak SL and Asahi SL biostimulators and reported
an increase in seed yield of 590 and 570 kg/ha, respectively.
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Conclusions
The evaluated biostimulators exerted a minor influence on seed yield in the 2014/2015
growing season. The highest increase in the yield
of winter oilseed rape was noted under the influence of the ACC biostimulator applied in fall at

1 l/ha and the Alex biostimulator applied in spring
at 0.5 l/ha.
The observed improvement in yield under
the influence of the tested biostimulators resulted
from a higher number of seeds per silique and
higher 1000 seed weight.
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REAKCE ŘEPKY OZIMÉ NA POUŽITÍ STIMULÁTORŮ
TS EVA, TS IMPULS, TS KVĚTA
Reaction of winter rape to the application TS EVA, TS Impuls and TS Květa stimulators

Waldemar HELIOS, Marcin KOZAK, Sylwia LEWANDOWSKA, Władysław MALARZ,
Magdalena SERAFIN-ANDRZEJEWSKA, Anna WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Summary: In the years 2017/2018 at the Research Station Pawlowice near Wroclaw, field and laboratory experiments were conducted
on the reaction of winter rapeseed under different TS stimulators. Weather conditions affected the evaluated morphological features of
plants. The experiment confirmed the positive effect of stimulator application on morphological features and seed yields in winter rapeseed.
Key words: winter rapeseed, stimulator, TS, yield
Souhrn: V letech 2017/2018 byl ve Výzkumném zemědělském ústavu Pawłowice nedaleko Wrocławi založen polní a laboratorní pokus
za účelem sledování reakcí výnosu řepky ozimé, na stimulátory TS Eva, TS Impuls, TS Květa. Povětrnostní podmínky ovlivnily zkoumané morfologické znaky. Pokus s řepkou ozimou prokázal pozitivní vliv aplikace stimulátorů na morfologické znaky a výnos semen řepky
ozimé.
Klíčová slova: řepka ozimá, stimulátor, TS, výnos

Úvod
Už nejméně deset let dochází u ozimé řepky
k rychlé změně pěstitelského systému. Je to spojeno s rostoucími nároky na ekonomiku plodiny, novými vstupy do
technologie a trendem klimatických změn.
Ze stimulátorů růstu se jako protistresové opatření
na jaře standardně používá Atonik Pro (0,2 l/ha). Cílem je
posílit po zimě oslabené rostliny a omezit opady poupat.
Nejúspěšnější bývá Atonik ve fázi počátku intenzivního
prodlužování. Přesný termín aplikace je ukončení stresu,
neboť stimulátory má smysl používat souběžně s vnějšími
podmínkami a růstem rostliny. Již několik let máme dobré
zkušenosti s českým výrobkem Sunagreen. Ten je nejlepší
aplikovat ve fázi žlutých poupat v dávce 0,5 l/ha, kdy
pozitivně působí na výnos a HTS. Dalšími vhodnými
stimulátory jsou Rexan (0,1 l/ha), Synergin (2 l/ha) a
Almiron (0,1 l/ha). Jako aktivátor při různých aplikacích
se nám osvědčil Greemax. Z novinek se zkouší brassinosteroidy, lignohumáty, Trisol a Lexin. (Bečka a kol.
2007)
TS EVA obsahuje aminokyseliny, výtažek z mořských řas, B, Mo, pro zlepšení příjmu souběžně dodávaného N. Fe v chelátové formě, Mg, Zn, Mn a Cu ve formě
síranů. Přípravek obsahuje adaptogení látky a látky se
smáčivým účinkem. TS Eva podporuje adaptaci rostlin a
omezuje negativní vlivy vnějšího prostředí, podporuje růst
rostlin i v nepříznivých vnějších podmínkách, podporuje
tvorbu bohaté kořenové soustavy i v období sucha, zlepšuje odolnost vůči chorobám a stresům, zvyšuje příjem
živin, výkon fotosyntézy a tvorbu chlorofylu, podporuje
růst rostlin i při přísušku. (http://www.avstimul.cz/ts-eva)

TS IMPULS obsahuje adaptogeny, směs syntetických auxinů podporující tvorbu kořenové soustavy, nasazování květů a tvorbu postranních větví, výtažek z mořských řas, aminokyseliny, huminové látky, stopové prvky
a látky se smáčivým účinkem. TS IMPULS podporuje růst
mladých rostlin, podporuje růst hlavního kořene a větvení
kořenové soustavy, podporuje tvorbu jemného kořenového vlášení, indukuje nasazování květů, pupenů a postranních větví, zvyšuje odolnost proti biotickým a abiotickým
stresům, zvyšuje odolnost vůči abiotickým stresům –
chladu, suchu, zasolení, zamokření, regeneruje porosty po
mechanickém, nebo chemickém poškození, podporuje
tvorbu chlorofylu, zvyšuje práh tolerance k chorobám,
aplikací do obilnin na konci odnožování odstraňuje neproduktivní odnože. (http://www.avstimul.cz/ts-impuls)
TS KVĚTA obsahuje aminokyseliny a NPK vázané na aminokyseliny, výtažek z mořských řas, adaptogenní a huminové látky, Mo, B a látky se smáčivým a lepivým účinkem. TS KVĚTA dále stimuluje kvetení a násadu plodů, zlepšuje množství a kvalitu pylu, zvyšuje HTS i
za nepříznivých podmínek, zlepšuje hospodaření s vodou,
pomáhá rostlině s adaptací na stresy a nepříznivé vnější
podmínky, zlepšuje využitelnost N a příjem K a P, zvyšuje práh odolnosti vůči patogenům a chorobám, podporuje
tvorbu zásobních látek a zvyšuje tvorbu účinných látek,
podporuje
rovnoměrné
kvetení
a
dozrávání.
(http://www.avstimul.cz/ts-kveta)
Cílem práce bylo zjistit vliv stimulátoru TS Eva,
Impuls a Květa na růst a výnos řepky ozimé.

Materiál a metody
V letech 2017/2018 byly ve Výzkumném zemědělském ústavu Pawłowice nedaleko Wrocławi založeny
polní pokusy za účelem sledování reakcí hybridní odrůdy
Garou F1 řepky ozimé na stimulátory: TS Eva, TS Impuls,
TS Květa. Jednofaktorový pokus byl založen na čtyřech
opakováních. Jednotlivé parcely byly rozděleny do
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4 pruhů, přičemž na každý z nich byla aplikována jina
sada přípravku. Pořadí stimulátorů bylo losováno a lišilo
se navzájem na jednotlivých parcelách. Na každé parcele
zůstal jeden pruh bez aplikace preparátu (kontrola).
Zkoumány byly následující varianty:
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Tabulka č. 1. Pokusné varianty v letech 2017/2018
Table 1. Treatment of experimental in 2017/2018
Pořa
dí

Varianta

Fáze

Datum

Treatment

Phase

Date

kontrola – control
TS Impuls – podzim
0,50 dm3∙ha-1
TS Impuls – podzim
0,50 dm3∙ha-1 + TS
Květa – butonizace
0,75 dm3∙ha-1
TS Eva – regenerace 0,50 dm3∙ha-1
+ TS Květa – butonizace 0,75
dm3∙ha-1

-

20.10.20
17
20.10.20
17+
14.04.20
18
16.03.20
18
+
14.04.20
18

Numb

1K
2
3

4

BBCH 17
BBCH 17
+
BBCH 50
BBCH 30
+
BBCH 50

Reakce půdy v 1M KCl byla slabě kyselá s následujícím obsahem živin: P – střední, K – střední, Mg –
vysoká (Tabulka č. 3). Řepka byla vysévána (23.08.2017)
v počtu 50 semen na 1 m2, s roztečí řádků 15 cm. Dávka

dusíku před setím byla 40 kgꞏha-1 N (močovina), fosforu
60 kgꞏha-1 P2O5 (trojitý superfosfát), draslíku 120 kgꞏha-1
K2O (draselná sůl). Dodatečně bylo dodáno 30 kg∙ha-1 síry
v přípravku WIGOR s 90% obsahem síry (22.08.2017).
V pokusu zasetá (23.08.2017) odrůda Garou F1
(RAPOOL) – HTS 4,50 g, klíčivost 97,0%. Výsevek:
50 semen na 1 m2 (doporučený šlechtitelem).
Porost řepky byl na jaře (13.03.2018) přihnojen
regenerační dávkou dusíku 90 kg∙ha-1 N (ledek amonný).
Po regenerační dávce následovalo přihnojení dusíkem ve
fázi butonizace (8.04.2018) 80 kg∙ha-1 N (močovina).
Před sklizní bylo na 10-ti rostlinách z každé parcelky sledováno: výška rostlin, výška k 1. plodné větvi,
počet větví 1. řádu a počet šešulí na rostlině. Kromě toho
byl u 20-ti šešulí pocházejících ze střední části terminálu
stanoven počet a hmotnost semen v šešuli a HTS. Pokus
byl sklizeny v plné zralosti (14.07.2018) pomocí parcelkového kombajnu. Chemické analýzy semen byly laboratorně stanoveny standardními metodami. Biometrické
znaky byly hodnoceny analýzou variance a byly hodnoceny na hladině významnosti α=0,05 %.

Výsledky
Setí řepky bylo v optimálnímu termínu
(23.08.2017) pro oblast Wrocław. Klíčení semen bylo
krátkodobé (12 dnů).
Tabulka č. 2. Počet rostlin po vzcházení (podzim) a
počet rostlin po přezimování (jaro)
Table 2. Number of plants after emergence and
before harvest
Počet vzeVarianta šlých rostlin
Number of
Treatmen
plant after
t
emergency
1K
2
3
4
NIR –
LSD (α =
0,05)

Počet rostlin před
sklizní

Ztráty během vegetačního
období

[1 m2]

Numer of
plants beefore
harvest [1 m2]

Losses during
the growing
season
[%]

49
48
49
50

43
44
45
45

12,2
8,3
8,2
10,0

n.r.

n.r.

-

1K - kontrola – control; n.r. – nevýznamný rozdíl

Počet vzcházejících rostlin / m2 byl vysoký a
pohyboval se mezi 48-50 (Tabulka č. 2). Podzimní
vegetace byla dlouhá – konec 12.12.2017, rostliny
velice dobře přezimovali. Na jaře se počet rostlin řepky
na 1 m2 snížil o 8,2-12,2%. Jaro bylo rychle – počátek
vegetace 13.03.2018. Pokus byl standardně herbicidně,
insekticidně a fungicidně plošně ošetřován. V květu
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řepky bylo provedeno fungicidní ošetření proti hlízence
obecné. Počasí se měnilo v období vegetace a bylo
podle teploty nadprůměrné. Rostliny trpěly suchem.
Semena se vyvinuly správně.
Aplikace stimulátoru TS Eva – regenerace
0,5 dm3∙ha-1 + TS Květa – butonizace 0,75 dm3∙ha-1
(varianta č. 4) měla maximální průkazný vliv na výšku
rostlin, a počet větví I. řádu (Tabulka č. 4). Počet šešulí
na rostlině oproti kontrole byl nejvyšší ve variantě 2
(Tabulka č. 4). Aplikace všech stimulátorů (varianta č.
2, č. 3, a č. 4) měla vliv na výšku rostlin, počet větví I.
řádu, počet šešulí na rostlině, hmotnost semen v šešuli,
HTS a výnos semen (Tabulka č. 4 a č. 5).
Výška rostlin před sklizní byla nejvyšší
(112 cm) ve variantě s použitím TS Eva – regenerace
0,50 dm3∙ha-1 + TS Květa – butonizace 0,75 dm3∙ha-1
(varianta č. 4).
U parametru počet šešulí na rostlině, hmotnost
semen v šešuli, HTS, a výnosu semen nejlépe dopadla
varianta č. 2 a č. 4 (Tabulka č. 4 a č. 5).
Obsah tuku v semenech pohyboval se v rozmezí
od 41,2 do 42,7%, a byl nejvyšší ve variantě č. 2. Bílkoviny celkem představovaly 19,8-20,6% (Tab. č. 5).
Biostimulace řepky ozimé zvýšila výnos semen,
oproti kontrole, o +3,8 % při použití TS IMPULS (varianta 2), a +3,0 % při použití TS EVA + TS KVĚTA
(varianta 4)) (Tabulka č. 5).
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Závěr





Ve vegetačním období 2017/2018 jaro a léto bylo
velmi suché!!!
Aplikace veškerých biostimulátorů serii TS pozitivně ovlivnila morfologické údaje řepky ozimé,
s výjimkou počtu rostlin před sklizní, výšky rostlin, výšky k 1. plodné větve a počtu semen v šešuli.
Ve vegetačním období 2017/2018 ve výnosu semen z 1 ha nejlépe dopadla aplikace na podzim TS
IMPULS – 0,5 dm3ꞏha-1, což bylo způsobené
velmi dlouhým přezimováním rostlin, a podporou




na jaře především počtu šešulí na rostlině a hmotností semen v šešuli.
Stejně dobrý vliv na výnos semen z 1 ha dávala
aplikace na TS EVA – regenerace 0,5 dm3ꞏha-1, +
TS KVĚTA – butonizace 0,75 dm3ꞏha-1.
Biostimulace řepky ozimé zvýšila výnos semen,
oproti kontrole, o +3,8 % při použití TS IMPULS
(varianta 2), a +3,0 % při použití TS EVA +
TS KVĚTA (varianta 4).
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Tabulka č. 3. Agrochemická charakteristika půdy 2017/2018 (mgꞏkg-1 půdy)
Table 3. Some chemical properties of soil 2017/2018 (mgꞏkg-1 soil)
Opakování

pH v 1 M KCl

Reduplication

I
II
III
IV

P
141
150
147
143

6,8
6,8
6,8
6,7

mgꞏkg-1
K
177
185
189
176

Mg
78,2
79,1
80,2
81,5

Reakce půdy v 1M KCl byla slabě kyselá s následujícím obsahem živin: P – střední, K – střední, Mg – vysoká.

Tabulka č. 4. Morfologické vlastnosti ozimé řepky před sklizní 2018
Table 4. Morphological features of winter rape before harvesting 2018
Výška rostlin

Varianta
Treatment

Height of plants
[cm]

1K
2
3
4
NIR – LSD (α = 0,05)

103
108
105
112
5

Výška
k 1. plodné
větvi
Height to the
lowest
branch [cm]

43
48
45
46
n.r.

Počet větví I.
řádu

Počet šešulí
na rostlině

Počet semen v
šešuli

Number of primary
branches

Number of
siliques
per plant

Number of seeds
per
silique

4,0
4,9
4,8
4,9
0,5

123
139
133
130
10

20,5
21,7
19,8
21,0
n.r.

1K - kontrola – control; n.r. – nevýznamný rozdíl

Tabulka č. 5. Prvky výnosu, výnos semen, obsah hrubého tuku a bílkovin celkem řepky ozimé 2018
Table 5. Yield components, seed yield, crude fat and total protein content of winter rape 2018
Hmotnost semen v
šešuli

Hmotnost 1000
semen (HTS)

Treatment

Weight of seeds in silique
[mg]

Weight of 1000
seeds [g]

1K
2
3
4
NIR – LSD
(α = 0,05)

111
119
112
123
6

Varianta

Bílkoviny
celkem

Výnos semen

Hrubý tuk

Seed yield
[tꞏha-1]

Crude fat
[%]

5,29
5,46
5,26
5,28

3,69
3,83
3,75
3,80

41,2
42,7
42,3
42,4

20,6
19,8
20,3
20,2

0,11

0,04

-

-

Total protein
[%]

1K - kontrola – control
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ÚČINNOSŤ BIOLOGICKÉHO A CHEMICKÉHO PRÍPRAVKU
V OCHRANE REPKY OLEJNEJ PROTI ŠKODCOM
V JARNOM OBDOBÍ
Efficiency of biological and chemical insecticides in the control of the pest on winter oilseed rape
in the spring

Ján TANCIK1, Daniela ČEMANOVÁ2, Peter HOZLÁR2, Katarína MATÚŠKOVÁ2
1ORGANIX

s.r.o. Nitra, 2NPPC, VURV, VŠS Vígľaš-Pstruša, Detva

Summary: During 2018 we are in a small-parcel experiment on winter oilseed rape at locality VŠS Vígľaš-Pstruša assess the impact of
biological and chemical preparation on crop and pests. We evaluated the biological efficiency of applied biological preparations Agriphyt
Final a chemical Nurelle D against rape stem weevils, Ceutorhynchus nap and cabbage stem weevils, Ceutorhynchus pallidactylus and
pollen beetle, Meligethes aeneus.
Keywords: Ceutorhynchus napi, Ceutorhynchus pallidactylus, Meligethes aeneus, winter oilseed rape, biological insecticide, efficiency
Súhrn: V roku 2018 sme v maloparcelkovom pokuse v porastoch repky olejnej na lokalite VŠS Vígľaš-Pstruša hodnotili vplyv biologického a chemického prípravku na škodcov a úrodu. Hodnotili sme biologickú účinnosť aplikovaných prípravkov, biologického Agriphyt
Final a chemického Nurelle D proti stonkovým krytonosom: krytonos repkový, Ceutorhynchus napi a krytonos štvorzubý, Ceutorhynchus
pallidactylus, (Curculionidae, Coleoptera) a blyskáčik repkový, Meligethes aeneus..
Kľúčové slová: krytonos repkový, krytonos štvorzubý, bliskáčik repkový, ozimná repka olejná, biologický insekticíd, účinnosť

Úvod
Vážny problém v pestovaní repky sú škodcovia
v jarnom období. Na jar sa vykonávajú obyčajne najmenej tri aplikácie insekticídmi. Výber insekticídov je
ohraničený a veľký počet aplikácií insekticídov
s podobným účinkom zapríčiňuje vytváranie rezistentných populácii jednotlivých škodcov na používané

insekticídy. Z toho dôvodu sa hľadajú iné prípravky,
ktoré by vznik rezistencie oddialili. Jedna z alternatív
je aj použitie biologických prípravkov. Cieľom tejto
práce je porovnať účinnosť chemického prípravku
s biologickým prípravkom.

Materiál a metódy
V roku 2018 sme v maloparcelkovom pokuse na
lokalite VŠS Vígľaš-Pstruša v poraste repky olejnej
hodnotili účinnosť biologického a chemického prípravku proti škodcom: stonkovým krytonosom (krytonos
repkový, Ceutorhynchus napi a krytonos štvorzubý,
Ceutorhynchus pallidactylus) a blyskáčik repkový
Meligethes aeneus. Predplodina bola pšenica. Odroda
pestovanej repky bola ES Monaco. Spracovanie pôdy
bolo konvenčné. Sejba bola vykonaná 23.08.2017
a zber 3.07.2018. Údaje o hnojení sú v tabuľke 1.
Charakteristiky použitých prípravkov sú v tabuľke 2.
Použité prípravky, ich koncentrácie a dátumy aplikácie
sa nachádzajú v tabuľke 3.

Tab. 2. Charakteristiky použitých prípravkov
v pokuse
Názov
prípravku

Druh
prípravku

Zloženie

Nurelle D

Chemický
insekticíd

Cypermethrin,
50 g.l-1 +
Chlorpyrifos,
500 g.l-1

Agriphyt
final

Hnojivo
s biologickou
aktivitou proti
škodcom

K2O – 5%, organické látky – 40 %

Tab. 1. Údaje o hnojení
Hnojenie
Pred
sejbou
Regeneračné
Produkčné
Kvalitatívne

Tab. 3. Ošetrovanie rastlín.

Čisté živiny
(kg.ha-1)
14N 10P
20K 4S

Hnojivo

Dátum

NPK
14-10-20

6.2.2018

81N

LAV

22.3.2018

54N

LAV

28.8.2017
18.9.2017
12.4.2018
12.4.2018
20.4.2018
20.4.2018

23.4.2018

27N

LAV

Dátum
21.8.2017
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Typ
ošetrenia
herbicíd
herbicíd
variant 2
variant 3
variant 2
variant 2

Prípravok

Dávka

Butisan Max
Fusilade Forte
Agriphyt Final
Nurelle D
Agriphyt Final
Nurelle D

2,0 l.ha-1
1,0 l.ha-1
1,8 l.ha-1
0,6 l.ha-1
2,1 l.ha-1
0,6 l.ha-1
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Hodnotenie napadnutia stoniek stonkovými krytonosmi bolo uskutočnené 9.5.2018 z kontrolného aj
ošetrených variantov (variant 1: kontrola, variant 2:
Agriphyt Final, variant 3: Nurelle D). Vyhodnocovalo
sa 40 rastlín z každého variantu (10 náhodne vybratých
rastlín z každého opakovania). Zaznamenávala sa dĺžka
chodieb v stonke a počet lariev v chodbách v stonke.
Napadnutie blyskáčikom repkovým bolo sledované
24.5.2018 na všetkých hodnotených variantoch. Zaznamenával sa počet chýbajúcich šešulí na rastline
z celkového počtu 40 rastlín na každý variant (10 náhodne vybratých rastlín z každého opakovania).

Zber rastlín na analýzu pozberových parametrov
bol uskutočnený 3.7.2018 z kontrolného aj ošetrených
variantov (variant 1: kontrola, variant 2: Agriphyt Final, variant 3: Nurelle D). Vyhodnocovala sa hmotnosť
semena po vyčistení (kg), následne boli vzorky z jednotlivých variantov odobraté na zisťovanie vlhkosti
semena (%) a na výpočet hmotnosti tisícich zŕn (g).
Zistené parametre sa prepočítali na 15% vlhkosť
a zaznamenala sa aj priemerná úroda semena zo všetkých 4 opakovaní z každého hodnoteného variantu.

Výsledky a diskusia
Výsledky hodnotenia napadnutia krytonosom
stonkovým uvádza tabuľka 4. Medzi neošetrenou kontrolou a ošetrenými variantmi boli zistené výrazné
rozdiely sledovaných parametrov. Pri variante 1: kontrola, bolo napadnutie krytonosom stonkovým zaznamenané takmer na každej rastline, pričom priemerný
počet lariev na jednu rastlinu bolo 1 kus a priemerná
dĺžka chodby v stonke zapríčinená larvami stonkových
krytonosov bola 3,85 cm. Na variante 2, kde bol použitý biologický prípravok Agriphyt Final bolo zistené
priemerne 0,15 lariev na rastlinu, čo znamená že účinnosť tohto prípravku z hľadiska zníženia počtu lariev
bola 85 %. Priemerná dĺžka chodby v stonke zapríčinená larvami stonkových krytonosov bola 0,52 cm, čo
znamená že účinnosť prípravku bola 86,5 %. Na variante 3, kde bol použitý chemický prípravok Nurelle
D, bol zaznamenaný nulový výskyt lariev stonkových
krytonosov. Účinnosť chemického prípravku Nurelle D
bola 100 % aj z hľadiska zníženia počtu lariev a tým aj
z hľadiska zníženia dĺžky chodieb.
Tab. 4. Priemerný počet lariev stonkových krytonosov na 1 rastlinu a priemerná dĺžka chodby v stonke
zapríčinené larvami stonkových krytonosov

Počet lariev/1
rastlinu (ks)
Účinnosť (%)
Priemerná dĺžka
chodby (cm)
Účinnosť (%)
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Kontrola

Agriphyt
Final

Nurelle
D

1,0

0,15

0

85

100

0,52

0

86,5

100

3,85

Výsledky hodnotenia napadnutia blyskáčikom
repkovým uvádza tabuľka 5. Z výsledkov vyplýva, že
pri variante 1, neošetrená kontrola, bol priemerný počet
chýbajúcich šešúľ na jednej rastline zničených imágami blyskáčika repkového 82,48. Na variante 2, kde bol
aplikovaný biologický prípravok Agriphyt Final bol
priemerný počet chýbajúcich šešúľ na jednej rastline
zničených imágami blyskáčika repkového 47,6 kusov.
To znamená že účinnosť tohto prípravku dosahovala
42,3 %. Pri variante 3, kde bol aplikovaný chemický
prípravok Nurelle D, priemerný počet chýbajúcich
šešúľ na jednej rastline zničených imágami blyskáčika
repkového bol 35,58 kusov, čo znamená, že účinnosť
tohto prípravku dosahovala 56,9 %.
Tab. 5. Priemerný počet chýbajúcich šešulí na
1 rastline zapríčinený imágami blyskáčika repkového

Priemerný počet
chýbajúcich šešulí
na jednej rastline
(ks)

Účinnosť (%)

Kontrola

Agriphyt
Final

Nurelle
D

82,48

47,6

35,58

42,3

56,9

Výsledky hodnotenia hmotnosti semena sú uvedené v tabuľke 6. Ošetrenie rastlín v daných pokusných
podmienkach bolo zdrojom výrazných prírastkov úrody
semena, ktorá sa pohybovala v rozpätí 2,885-3,35 t/ha,
s maximom na variante ošetrenom prípravkom Nurelle
D (3,50 t/ha). V priemere za všetky 4 opakovania bola
však úroda najvyššia na variante ošetrenom prípravkom Agriphyt Final (3,35 t/ha) a najnižšia na kontrolnom variante (2,885 t/ha), ktorý bol bez aplikácie.
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Tab. 6. Úroda a namerané parametre zberaných produktov
Pč.

ORGANIX

1.

Kontrola
bez aplikácie

Op.

I.
II.
III.
IV.
2. Agriphyt Final I.
II.
III.
IV.
3.
Nurelle D
I.
II.
III.
IV.

Hmotnosť /
kg /
3,1
2,9
2,4
3,1
3,3
3,1
3,4
3,4
3,5
3,4
3,1
3,1

Vlhkosť
/%/
7,7
7,7
7,7
7,7
8
8
8
8
8
8
8
8

Podobne vysoké napadnutie rastlín stonkovými
krytonosmi (100 %) sme zaznamenali v podobných
pokusoch v repke pestovanej v ekologickom systéme
hospodárenia aj predchádzajúcom roku (Tancik, Bokor,
2017; Tancik et al., 2016). Priemerná dĺžka chodieb na
neošetrenej kontrole bola v roku 2017 (30,9 cm) oveľa
väčšia ako v roku 2016 (len 21,7 cm). V našom pokuse
v roku 2018 v repke pestovanej v konvenčnej sústave
sme zaznamenali na neošetrenej kontrole oveľa menšiu
dĺžku chodieb (3,85 cm), skoro až o desaťkrát kratšie
chodby, ako v rokoch 2016 a 2017 v ekologickom
systéme pestovania. V pokuse v roku 2016 na variante
kde boli vykonané dve aplikácie biologických príprav-

Prepoč.na vlhkosť 8% / kg /
parcelka
3,11
2,91
2,41
3,11
3,30
3,10
3,40
3,40
3,50
3,40
3,10
3,10

Priemerná úroda
t/ha
2,885

HTZ
(g)
4

3,35

4

3,275

4

kov (NeemAzal a Spruzit flüssig) priemerná dĺžka
chodieb dosahovala 14,8 cm, kým v pokuse v roku
2017 na ploche ošetrenej iba jedným postrekom (NeemAzal TS + Prev-B2 + Fetigrain Foliar) bola priemerná dĺžka chodieb 23,1 cm. Účinnosť biologických
prípravkov v roku 2016 dosahovala 31,8 %, kým
v roku 2017 bola nižšia a dosahovala 25,5 %. V našich
pokusoch v roku 2018 sme v konvenčnej sústave dosiahli oveľa vyššiu účinnosť až 86,5 % na ploche kde
bol použitý biologický prípravok Agriphyt Final
a 100% účinnosť na ploche kde bol použitý chemický
prípravok Nurelle D.
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DRUHOVÉ SLOŽENÍ POPULACE BLÝSKÁČKŮ V POROSTECH
ŘEPKY NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH ČR V LETECH 2011-2012
The species spectrum of the pollen beetles population in oilseed rape crops on selected localities
in 2011-2012

Eva HRUDOVÁ1, Marek SEIDENGLANZ2, Pavel KOLAŘÍK3, Jiří HAVEL4
1Mendelova

univerzita v Brně; 2Agritec Plant research, 3 Zemědělský výzkum spol. s r.o., 4OSEVA vývoj a výzkum

Summary: The pollen beetle Brassicogethes syn. Meligethes aeneus Fabricius, 1787) is important pest of the oilseed rape. There are
also others pollen beetle species of genus Brassicogethes, Boragogethes, Cychramus, Fabogethes, Genistogethes, Meligethes a Sagittogethes present in the oil rape crops. But only the species of genus Brassicogethes are associated with plants of Brassicaceae family
through their larval development. The others use the plants (especially the oilseed rape) only as a source of pollen and they apparently
do not induced damages on generative organs in closed buds.
Key words: Brassicogethes, Nitidulidae species
Souhrn: Blýskáček řepkový (Brassicogethes syn. Meligethes aeneus Fabricius, 1787) je významným škůdcem řepky olejky. V porostech se kromě něj vyskytují i další druhy blýskáčků z rodů Brassicogethes, Boragogethes, Cychramus, Fabogethes, Genistogethes,
Meligethes a Sagittogethes. Avšak jen druhy rodu Brassicogethes jsou svým larválním vývojem vázány na brukvovité rostliny, pro
ostatní je řepka pravděpodobně jen zdrojem pylu a na poškození generativních orgánů v uzavřených poupatech se zřejmě nepodílejí.
Klíčová slova: Brassicogethes, druhy čel. Nitidulidae,

Úvod
Blýskáček řepkový (Brassicogethes syn. Meligethes aeneus Fabricius, 1787) je v Evropě považován
za hlavního škůdce řepky a brukve řepáku (B. rapa)
(Reddy, 2017), dalším blízce příbuzným druhem, který
se zřejmě podílí na škodách jak v Evropě, tak v Severní
Americe je B. viridescens. Druhovému složení
blýskáčků je věnována relativně malá pozornost, spíš
okrajově se jím zabývali v Maďarsku Marczali & Keszthelyi (2003), v Chorvatsku pak Gotlin Čuljak &
Juran (2014). Ve Spojeném království patří výše zmíněné druhy k nejčastěji se vyskytujícím (Osborne,
1957; Ouvrard et al., 2016); také ve Švédsku považují

za významné tyto dva druhy (Billqvist & Ekbom,
2001). V Estonsku B. viridescens dosahuje poněkud
větší početnosti na ozimé řepce než v ostatních částech
Evropy (Veromann et al., 2006).
Ani v České republice není druhovému složení
blýskáčků v porostech řepky věnována příliš velká
pozornost. Stejně jako v ostatních evropských zemích
se zde v řepkových porostech běžně vyskytuje několik
druhů blýskáčků (Hrudová et al., 2016) (Tóth et al.,
2011, Tóth et al., 2013).

Materiál a metody
Dospělci blýskáčků, kteří byli využití pro druhovou determinaci a ekologické analýzy, byli získáváni
při polních sběrech prováděných za účelem testování
úrovní jejich rezistence k insekticidům. Sběry probíhaly na různých lokalitách v České republice v rámci
řešení projektů MZe NAZV QH81218 – Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým
krytonoscům založených na přesnějším monitoringu
jejich výskytu a chování v porostu a testování
(sub)populací blýskáčka řepkového na rezistenci proti
pyrethroidům a NAZV QJ1230077 Testování citlivosti
vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům v letech 2008-2016. Vlastní testování probíhalo
dle metodik International Resistance Action Committee
(IRAC) pro lambda-cyhalothrin, No. 011 (IRAC,
2009), pro BISCAYA 240 OD No. 021 (IRAC, 2011),
pro chlorpyrifos No. 025 (IRAC, 2014) a pro indoxacarb No. 027 (IRAC, 2012). Sběry jedinců, které prošly
testy na rezistenci, byly řádně označeny (lokalita, da-
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tum sběru, růstová fáze plodiny) a uchováni až do
určení zastoupených druhů v 70% alkoholu. V tomto
příspěvku jsou představeny výsledky rozborů sběrů
z let 2011 až 2012.
Dále byly zjišťovány ekologické charakteristiky. Základním indexem vypočítávaným pro každou
lokalitu je index dominance (D), který vyjadřuje procentické zastoupení druhu v zoocenóze a slouží
k rozdělení přítomných druhů do pěti tříd Tischlerovy
škály: eudominantní druhy – zastoupení ˃ 10,1 % podílu jedinců; dominantní druhy – 5,1-10 % podílu jedinců, subdominantní druhy – 2,1-5 % podílu jedinců;
recedentní druhy – 1,1-2 % podílu jedinců a subrecedentní druhy – do 1 % podílu jedinců (Losos, 1984).
Ke zjištění faunistické podobnosti srovnávaných zoocenóz, na nichž byly uskutečňovány odběry vzorků
populací blýskáčků, byl použit Jaccardův index.
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Výsledky a diskuse
V roce 2011 bylo determinováno celkem 3 348
jedinců blýskáčků. Zastoupení jednotlivých druhů
blýskáčků v celkovém vzorku v roce 2011 ilustruje
graf 1. Eudominantními druhy dle Tischlerovy klasifikace byly na všech lokalitách Brassicogethes aeneus,
B. subaeneus, na lokalitách Bratrušín a Pěnčice také B.
viridescens. Dominantními druhy byly B. viridescens
na lokalitách Mořice, Dambořice, Bystřice nad Pernštejnem a Popovice u Rajhradu; B. coracinus na lokalitách Bratrušín, Dambořice, Popovice u Rajhradu; Fabogethes nigrescens na lokalitách Bratrušín a Popovice

u Rajhradu, Meligethes atratus na lokalitě Žabčice a
Lamiogethes atramentarius na lokalitě Dambořice.
Z porovnání hodnot Jaccardova indexu vypočítaných
pro jednotlivé lokality, je zřejmé, že druhovým složením jsou si nejpodobnější lokality Slavkov u Brna a
Popovice u Rajhradu (0,9), Slavkov u Brna a Pěnčice
(0,8), Zvole a Mořice (0,875), Zvole a Dambořice
(0,8), Zvole a Bystřice nad Pernštejnem (0,889), Žabčice a Bystřice nad Pernštejnem (0,8). Nejnižší hodnota
Jaccardova indexu vypočítaného pro sledované lokality
je 0 pro lokality Bratrušín a Žabčice.

Graf 1 Procentické zastoupení jednotlivých druhů blýskáčků v celkovém vzorku v roce 2011.

Graf 2 Procentické zastoupení jednotlivých druhů blýskáčků v celkovém vzorku v roce 2012.
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V roce 2012 bylo determinováno celkem 5 441
jedinců. Zastoupení jednotlivých druhů blýskáčků ve
sběrech v roce 2012 znázorňuje graf 2. Eudominantními druhy dle Tischlerovy klasifikace byly na všech
sledovaných lokalitách Brassicogethes aeneus a
B. subaeneus, na lokalitách Krhov a Rozsochy také
B. coracinus, Popovice u Rajhradu a Kojetín Cychramus luteus, na lokalitách Vedrovice a Němčice Meligethes atratus. Dominantními druhy zastoupenými ve
sběrech 5,1-10 % byly na lokalitách Vranovice, Rozsíčka, Rozsochy a Kojetín B. viridescens; B. coracinus
na lokalitách Vranovice, Radvanice, Bučovice, Rozsíčka, Němčice; Boragogethes symphyti na lokalitě Kojetín; Fabogethes nigrescens na lokalitě Rozsochy a
Cychramus luteus na lokalitách Vranovice-Kelčice a
Radvanice. Z porovnání hodnot Jaccardova indexu
vypočítaných pro jednotlivé lokality je zřejmé, že druhovým složením se shodují lokality s hodnotou indexu 1 a to: Vranovice-Kelčice s lokalitami Popovice
u Rajhradu, Bučovice a Rozsochy, dále Popovice
u Rajhradu s lokalitami Bučovice a Rozsochy a lokality
Bučovice a Rozsochy. Nejnižší hodnota Jaccardova
indexu je 0,5 , a to pro lokality Vedrovice a Kojetín.
Podobné složení populace a druhové zastoupení
blýskáčků je zaznamenáváno i v dalších zemích Evropy. Gotlin Čuljak & Juran (2014) v jednoletém sběru
z Chorvatska uvádějí přítomnost Brassicogethes aeneus, B. viridescens, B. coracinus, Clypeogethes lepidii a
Fabogethes nigrescens; eudominantním druhem byl
B. aeneus. Juhel et al. (2017) zjistili v odebraných

vzorcích čítajících celkem 3 657 brouků 99% podíl
B. aeneus. Jak uvádí Spaar et al. (2013) je blýskáček
řepkový (B. aeneus) nejčastějším druhem, následují
B. viridescens a B. coracinus a Fabogethes nigrescens.
Ojediněle byly podle tohoto autora přítomny druhy
B. coeruleovirens, Meligethes atratus, Lamiogethes
bidens, Sagittogethes maurus, Meligethes flavimanus a
Lamiogethes pedicularius. Jak uvádějí Ouvrard et al.
(2016) byl blýskáček řepkový v jejich vzorcích zastoupen 95 %.
Hlavním důvodem přítomnosti druhů blýskáčků
vázaných svým vývojem na jiné než brukvovité rostliny v polích řepky, hořčice či máku, je zřejmě dostatek
pylu jako potravy pro brouky.
Z hlediska ochrany řepky proti blýskáčkům je
zřejmě možné tyto druhy pominout a nadále pracovat
v praktické ochraně při signalizaci ošetření s blýskáčky
přítomnými na řepce jako s „jedním druhem“, přestože
se jedná skupinu druhů náležejících i k jiným rodům
než Brassicogethes. Je tu však minimálně jeden praktický důvod, který souvisí s ochranou porostů proti
blýskáčkům, proč se o jejich druhové zastoupení
v porostech řepky zajímat a znát ho. Tento důvod souvisí s rezistencí. Vyšší podíl druhů méně vázaných na
řepku ve sběrech imag určených pro testování citlivosti
k insekticidům může výrazně ovlivnit výsledky těchto
testů, a tím i praktické kroky vedoucí k jejich kontrole
v porostech, neboť může dojít k podhodnocení úrovní
rezistence.

Graf 3 Procentický podíl rodu Brassicogethes, z toho druhu B. aeneus a druhů dalších rodů
ve sběrech v letech 2011 a 2012
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JE U SOUSEDŮ LÉPE? SROVNÁNÍ DOSTUPNOSTI PŘÍPRAVKŮ
PRO OCHRANU ŘEPKY OLEJKY
Are our neighbours in better situation?
Comparison of availability of products for oilseed rape protection

Ewa MATYJASZCZYK
Instytut Ochrony Roślin Poznań
Abstract: The paper presents data regarding availability of products for oilseed rape chemical protection in Czech Republic, Germany,
Lithuania, Poland and Slovakia in 2017. In spite of similar climatic conditions there are significant differences between analysed countries. There seems to be no clear dependence among the number of registered products and the size of the member state or the crop
growing area. In spite of the fact that among the analyzed Member States, Germany has the biggest and Slovakia has the lowest area
of oilseed rape, the highest number of fungicides and herbicides for oilseed rape protection is registered in Czech Republic, while in
Poland the highest number of insecticides. Regardless of product group, the lowest availability is in Lithuania.
Key words: plant protection products; availability; fungicides; herbicides; insecticides; oilseed rape; registration
Souhrn: Článek uvádí data týkající se dostupnosti přípravků pro ochranu řepky v České republice, Německu, Polsku, Litvě a na Slovensku v roce 2017. Přes obdobné klimatické podmínky se ukazují výrazné rodíly mezi sledovanými zeměmi. Není žádného vztahu
mezi počtem registrovaných přípravků a velikostí země nebo plochou pěstování. Přesto, že ze sledované skupiny zemí má Německo
největší a Slovensko nejmenší plochu pěstování řepky, nejvíce fungicidů a herbicidů pro ochranu řepky je registrováno v České republice a nejvíce insekticidů v Polsku. Bez ohledu na skupinu přípravků je jejich nejnižší dostupnost v Litvě.
Klíčová slova: přípravky na ochranu rostlin, dostupnost, fungicidy, herbicidy, insekticidy, řepka, registrace

Současně platné předpisy v EU kladou důraz na bezpečnost potravin1,2) a životního prostředí, omezením zbytečného použití agrochemikálií3,4). Jedním z cílů v EU současně platných předpisů týkajících se ochrany rostlin je také zlepšení
konkurenceschopnosti.5) Důraz EU na zlepšení
konkurenceschopnosti je logický: jestliže si zemědělci z různých zemí konkurují na společném
trhu, pak by měli mít podobný přístup k výrobním
prostředkům, včetně přípravků na ochranu rostlin.
Zatím jsem se často setkala s názory, jak
polských zemědělců, tak poradců, že v jiných
zemích je lepší dostupnost přípravků na ochranu
rostlin než na polském trhu. Rozhodla jsem se to
prověřit. Zanalyzovala jsem dostupnost přípravků
na ochranu rostlin u všech sousedů Polska patřící
do EU, tedy v České republice, Německu, na Slovensku a v Litvě. Vybrala jsem dvě plodiny, které
zaprvé vyžadují intezivní chemickou ochranu a
zadruhé jsou chemicky ošetřovány proti všem
skupinam škodlivých organismů: brambory a řepku.
Myslím, že výsledky mého výzkumu budou
zajímavé také pro české zemědělce. Souhrnné
výsledky výzkumu byly publikovány v angličtině.6) Nyní představuji pouze výsledky výzkumu
týkajících se možností ochrany řepky.
Výsledky analýzy dostupnosti přípravků na
ochranu rostlin v jednotlivých zemích jsem uvedla
v tabulkách. Rozšířené názory o různé dostupnosti
přípravků jsou skutečné. Nejvíce přípravků na
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ochranu rostlin je zaregistrována v České republice, kde je několikanásobně menší plocha pěstování než v Polsku a Německu. Německo je zemí,
v které se pěstuje nejvíce řepky ze sledované skupiny zemí a počet přípravků registrovaných pro
jeho pěstování je zde více než dvakrát menší než
České republice. Nejméně přípravků je registrováno v Litvě, která má plochu řepky větší než
Slovensko. Překvapivě počet registrovaných přípravků není pouze velmi různý, ale také není
v souvislosti s plochou pěstování. V Polsku je
nejvíce dostupných insekticidů, v České republice
nejvíce fungicidů i herbicidů. Nejmenší počet
přípravků z každé skupiny byl zjištěn v Litvě.
Současně nejvyšší plocha pěstování řepky je
v Německu a nejnižší na Slovensku.
Samotný počet registrovaných přípravků
samozřejmě neposkytuje úplný obraz různorodosti
na trhu vzhledem k časté registraci těch samých
přípravků pod různými obchodními názvy. Proto
jsem rovněž zanalyzovala dostupnost účinných
látek a mechanizmů účinku.
Ve skupině fungicidů máme nejlepší dostupnost v České republice a nejhorší v Litvě
(tab. 1). Počet mechanizmů účinku účinných látek
v jednotlivých zemích bylo následující: 10 (CZ),
9 (PL), 8 (DE, SK), 4 (LT). Celkem 25 dostupných účinných látek fungicidů, téměř 36%, představují látky ze skupiny triazolů, do kterých patří:
flutriafol, cyproconazole, tetraconazole, propiconazole, triadimenol, difenoconazole, metconazole,
tebuconazole, prothioconazole. Poslední čtyři
Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

látky jsou používané ve všech sledovaných zemích. Kromě triazolů jsou ve všech sledovaných
zemích používány také látky z dalších skupin,
jako jsou: azoxystrobin, boskalid, dimoxystrobin,
fluopyram, iprodione, picoxystrobin. Látky registrované ve všech zemích představují okolo 40%
látek uvedených v tabulce 1. Zbylé jsou používané
pouze v některých zemích, část z nich pouze
v jedné, jsou to: Bacillus subtilis (CZ), dimethomorf (DE), flutriafol (PL), carboxin (CZ), propiconazole (CZ), triadimenol (DE).
Dostupnost účinných látek herbicidů představuje tabulka 2. V Německu, Polsku, České
republice i na Slovensku jsme měli stejný nebo
podobný počet dostupných účinných látek. Počet
mechanizmů účinku byl následující: 9 (Německo,
Polsko), 8 (Česká republika, Slovensko). Rozdíly
v počtu registrovaných přípravků jsou podstatně
větší. Nejméně účinných látek o 7-mi různých
mechanizmech účinku zaznamenáváme v Litvě.
Nejčastěji registrovanými herbicidními látkami,
jak v Polsku, tak v sousedních zemích, které představují okolo 70% z množství dostupných látek,
jsou: aminopyralid, chizalofop-P etyl, chizalofopP tefuryl, clomazone, clopyralid, cycloxydim,
diquat, dimetachlor, glyphosate, clethodym, metazachlor, napropamid, propachizafop, picloram,
dimethenamid-P, chinmerak. Zbylé látky jsou
registrované pro ochranu řepky v jednotlivých
zemích.
Rozborem dostupnosti herbicidů zjišťujeme, že z 25 celkem zaregistrovaných plevelohubných látek 20% představují látky ze skupiny odvozené od kyseliny aryl-fenoxypropionové (chizalofop-P etyl, chizalofop-P tefuryl, propachizafop,
fluazyfop-P butyl, haloxyfop-P). Dalších 20%
představují látky ze skupiny chloracetamidů (dimetachlor,
metazachlor,
pethoxamid,
Smetolachlor, dimethenamid-P). Většina z nich,
s výjimkou fluazyfopu-P butyl, haloxyfopu-P,
pethoxamidu a S-metolachloru, je registrovaná ve
všech sledovaných zemích.
Mezi insekticidy pro ochranu řepky je nejvíce dostupných účinných látek i jejich chemických skupin v České republice a nejméně v Litvě.
Přes početní rozdíly v dostupnosti přípravků, po-
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čet mechanizmů účinku insekticidních látek ve
sledovaných zemích není velký: 5 (PL, CZ),
4 (DE, LT, SK). V praxi to může znamenat omezení možnosti střídání chemických přípravků i
případné problémy se vznikem odolnosti, zejména
blýskáčka řepkového. Tato nepříznivá situace
jestě více podtrhuhje skutečnost, že z 19 celkem
dostupných insekticidních látek pro ochranu řepky
jsou z více než poloviny pyretroidy. Kromě pyretroidů se ve všech pěti zemích používá: acetamiprid, indoxacarb a thiacloprid. Dohromady představují látky používané ve všech pěti zemích přibližně polovinu látek uvedených v tabulce 3.
Analýzou možností biologické ochrany
řepky je patrné, že použitelná je pouze ochrana
proti chorobám a to pouze v jednotlivých zemích.
Dostupné jsou dvě houby: Coniothyrium minitans
(DE, PL, CZ, SK), Pythium oligandrum (PL, CZ,
SK) a jedna bakterie Bacillus subtilis (CZ).
K ochraně proti škůdcům a zaplevelení nejsou
v žádné ze sledovaných zemí dostupné biologické
přípravky.
Analýza dostupnosti přípravků pro ochranu
řepky potvrzuje rozšířený názor, že dostupnost
přípravků na ochranu rostlin se velmi liší v jednotlivých zemích našeho regionu. Nejvíce přípravků
pro ochranu řepky je registrovaných v České republice. Pokud posoudíme jednotlivé skupiny
samostatně, pak nejvíce obchodních názvů insekticidů pro řepku je v Polsku. Avšak pokud porovnáme dostupné účinné látky a jejich mechanizmy
účinku, pak mají ve skupinách fungicidů a insekticidů největší výběr zemědělci v České republice.
Pokud jde o herbicidy, pak v Německu, Polsku,
České republice i na Slovensku, je počet dostupných účinných látek velmi podobný. Pouze část
dostupných účinných látek (40% fungicidů, okolo
70% herbicidů, okolo 50% insekticidů) je používaná ve všech pěti sledovaých zemích. V každé
skupině přípravků jsou látky registrované pouze
v jednotlivé zemi. Je s podivem proč jsou rozdíly
v zemích s obdobnými podmínkami pěstování až
tak velké. Je však možné vyvodit optimistický
závěr, že zvýšení dostupnosti a různorodosti přípravků pro ochranu řepky v každé ze sledovaných
zemí je relativně jednoduché.
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Tabulka 1. Fungicidy v ochraně řepky v Čechách, Německu, Polsku, Slovensku a Litvě (data roku 2017)
Účinné látky
azoxystrobin
Bacillus subtilis
boskalid
Coniothyrium minitans
difenconazole
dimethomorf
fluopyram
flutriafol
iprodione
metconazole
picoxystrobin
prochloraz
prothioconazole
Pythium oligandrum
tebuconazole
thiophanate-methyl
tiram
azoxystrobin + cyproconazole
azoxystrobin+ tebuconazole
azoxystrobin + isopyrazam
boskalid + dimoxystrobin
boskalid + metkconazole
carboxin + tiram
chlorothalonil + tetraconazole
cyprokonazol+ picoxystrobin
difenoconazole + *paklobutrazol
fluopyram + prothioconazole
metconazole + *mepiquat
propiconazole + prochloraz
tebuconazole + difenconazole
tebuconazole + prochloraz
tebuconazole + prothioconazole
tebuconazole + triadimenol
thiophanate-metyl+ iprodion
thiophanate- metyl+ tetraconazole

Německo
17
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
-

Polsko
17
1
6
1
1
1
3
11
1
30
4
1
1
2
1
2
3
1
2
1
1
2
3
3
1
3

Počet přípravků
ČR
23
1
2
2
3
11
8
1
2
53
1
4
2
1
7
1
1
1
1
2
1
2
26
1
10
1
1

Litva
3
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1

Slovensko
1
1
2
1
1
-

1
2
-

1
5
1
1

2
2
1
26
1
3
2
1
2
1
1
1
1
2

*účinná látka s působením na regulaci růstu a vývoj rostlin
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Tabulka 2. Herbicidy v ochraně řepky v Čechách, Německu, Polsku, Slovensku a Litvě (data roku 2017)
Účinné látky
bifenox
chizalofop-p-etyl
chizalofop-p-tefuryl
clomazone
clopyralid
cycloxydim
diquat
dimetachlor
etametsulfuron-metyl
fluazyfop-P-butyl
glyphosate
haloxyfop-P
clethodym
metazachlor
napropamid
pendimetalin
pethoxamid
propachizafop
propyzamide
S-metolachlor
aminopyralid + propyzamide
aminopyralid + clopyralid + picloram
aminopyralid + metazachlor + picloram
clomazone + dimetachlor + napropamid
clomazone + metazachlor + napropamid
clomazone + metazachlor
clopyralid + picloram
dimethachlor + clomazone
dimethenamid-P + metazachlor + chinmerak
dimethenamid-P + metazachlor + clomazone
dimethenamid-P + chinomerak
dimethenamid-P + metazachlor
imazamox + chinmerak
imazamox + metazachlor
imazamox + metazachlor + chinmerak
metazachlor + chinmerak
napropamid + clomazone
pethoxamid + clomazone

Německo
2
6
1
9
4
1
8
2
2
76
1
1
3
1
2
2
1
8
1
1
1
2
1
1
2

Polsko
1
19
2
17
12
1
11
1
3
2
57
2
2
23
1
4
3
6
5
2
1
3
6
2
1

-

-

1
1
1
3
1

1
3
2
1
3
3
1
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Počet přípravků
ČR
15
3
35
6
2
25
1
1
5
92
1
4
18
2
5
14
9
7
1
1
2
12
1
4

Litva
1
4
1
1
1
1
2
1
22
1
3
1
1
1
2
1
1
1

Slovensko
8
2
5
6
2
5
1
1
29
1
1
12
2
1
1
10
1
1
3
1
1
1
3
1

-

1

-

1
2
1
1
1
22
1
2

1
3
-

1
1
1
5
1
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Tabulka 3. Insekticidy v ochraně řepky v Čechách, Německu, Polsku, Slovensku a Litvě (data roku 2017)
Účinné látky
acetamiprid
alfa-cypermethrin
beta-cyfluthrin
cypermethrin
deltamethrin
esfenvalerat
etofenprox
fosmet
gamma-cyhalothrin
chloropyrifos
chlorpyrifos -metyl
indoxacarb
lambda- cyhalothrin
malation
pymetrozine
pirimicarb
tau-fluvalinat
thiacloprid
zeta-cypermetrin
acetamiprid + lambda-cyhalothrin
beta-cyfluthrin+ chlorpyrifos
cypermethrin + chlorpyrifos
cypermethrin + chlorpyrifos -metyl
deltamethrin + thiacloprid

Německo
2
1
1
3
3
2
1
3
1
12
1
1
1
2
-

Polsko
12
13
4
6
12
1
1
1
21
2
18
1
1
2
2
6
1
1
5
1
1

Počet přípravků
ČR
8
4
2
4
9
1
2
2
4
2
1
12
1
1
7
1
12
8
9
1
3

Litva
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1

Slovensko
4
5
2
5
8
1
1
2
5
2
1
4
1
1
1
4
3
1
1
1
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ZDRAVÝ KOŘENOVÝ SYSTÉM: ZÁKLAD PRO ODOLNOST STRESU
A VYSOKÉ VÝNOSY OZIMÉ ŘEPKY
A Healthy Root System: The Garantee for Stress Resistance and High Yields
in Winter Oilseed Rape

Wolfgang RÖHL
Summary: Recent literature serves evidence about the interaction of plant and environment that explains the poor yield in oilseed rape
harvested in Mecklenburg-Werstern Pomerania in 2018. During the wet periode in autumn 2017 and spring 2018 rapseed seedlings
formed an only weak root system. Neveretheless after the long lasting drougth occured the roots were able to enter deeper layers of soil
and to take up water and nutrients from them. The result: As the yield showes oilseed rape was able to survive in a better manner than
cereals did.
Key words: Root System, Oilseed Rape
Souhrn: Na základě literárních pramenů článek sumarizuje možná vysvětlení, proč došlo k podprůměrným výnosům ozimé řepky ve
spolkové zemi Mecklenburg-Vorpommern ze sklizně 2018. Vysvětlení je dáno také na základě měnícího se vztahu mezi rostlinou a
životním prostředím. Díky vlhkému podzimu 2017 a vlhkému konci zimy a předjaří 2018 došlo k podoptimálnímu vývinu kořenového
systému řepky. Toto období bylo následováno náhlým přechodem „ze zimy do léta“ a sledovali jsme dlouhé období sucha od dubna až
do srpna. Jak konečné výnosy řepky ukázaly, došlo k výraznému jejich poklesu, kořenový systém byl omezený s nedostatečnou funkcí
pro zásobování celé rostliny živinami, obdobný stav byl i u obilnin, i když ne tak kritický.
Klíčová slova: kořenový systém, ozimá řepka

Foto: Landtag Mecklenburg-Vorpommern (foto zemský sněm spolkové země Mecklenburg-Vorpommern)

Tisková konference Zemědělského svazu Mecklenburg-Vorpommern 19.7.2018: z leva doprava předseda Detlef Kurreck, Thorsten Harder (Zemědělská
společnost Neubukow)
Z motta „Zemědělci ve spolkové zemi Mecklenburg-Vorpommern orají s láskou“ se v roce 2018
stává „Zemědělci ve spolkové zemi MecklenburgVorpommern trpí“
V úvodu pro další diskusi a rozbor situace je
možné využít fakta ze statistiky ministerstva. Ministerstvo zemědělství a životního prostředí ve spolkové
zemi Mecklenburg-Vorpommern deklaruje značné
ztráty u ozimé řepky, vyčísleny jsou na pokles výnosu
o 28 % (7). Navíc dle slov zástupců Zemědělského
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svazu jsou pěstitelům stále odebírány nástroje, kterými
by se podařilo extrémní výkyvy počasí alespoň částečně redukovat (3). Jako příklad lze uvést možnosti
v použití neonikotinoidů na běžné zemědělské ploše.
Ty byly 27.4.2018 s výjimkou použití ve sklenících na
volné ploše zakázány ze strany EU – nařízení sekce pro
rostlinnou a živočišnou výrobu, potraviny a krmiva.
Budoucí ochrana proti larvám květilky zelné (Delia
radicum), rostliny pak nesou symptomy poškození
nádorovitostí kořenů brukvovitých (Plasmodiophora
brassicae), je pak možná pouze pomocí agrotechnických zásahů vyjma použití přípravků na ochranu rostlin. K tomuto tématu již byl publikován článek „Zákaz
neonikotinoidů pro moření osiva: Počátek konce pěstování cukrovky v Německu“ (8). Svého času dospěli
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autoři k závěru, že deprese výnosu ozimé řepky ve
sklizni 2017 v Německu byla do značné míry způsobena zákazem použití neonikotinoidů pro moření osiva.
Škody na kořenech způsobené larvami květilky zelné
vedly již na podzim ke ztrátám rostlin, rostliny na počátku roku 2017 a v předjaří byly slabé s větší náchylností ke stresovým faktorům. V období sucha pak byla
velmi špatná osvojovací schopnost rostlin pro živiny a
vodu.

V úvodu své habilitační práce (5) Hoffmann
(1969) uvádí, že základem pro zdárný růst rostliny je
zdravý a bohatý kořenový systém, došel k tomu při
porovnávání významnosti jednotlivých faktorů, ovlivňujících finální výnos. Na základě tohoto si pak můžeme položit otázku, do jaké míry ovlivnil stav kořenů
řepky ozimé její výnos, a zejména pak pokles výnosu,
ve sklizni 2018.

Výsledky a diskuse
Bečka a kol. (2004) sledovali ve 3 obdobích během vegetace zejména podzimní růst a vývoj ozimé
řepky, a to v závislosti na pěstitelské intenzitě (varianta
1 vysoká intenzita, varianta 2 standard, varianta 3 nízká
intenzita) a typu odrůd (liniové odrůdy, hybridy,
GMO). Analýza byla provedena, sledovala se délka
kořenů a síla kořenového krčku. Průkazné byly rozdíly
mezi délkou kořenů, u varianty 1 byla délka 13,1 cm, u
varianty 2 pak 12,7 cm a u nízké intenzity na variantě 3
pouze 10,6 cm. Obdobný obraz se ukázal u síly kořenového krčku jako ukazatele vitality rostlin. Varianta 1
docílila průměru 4,9 mm, varianta 2 pouze 3,6 mm a u
varianty 3 pak bylo nejméně 3,4 mm. Rozdíly mezi
variantami byly průkazné i u síly kořenového krčku. Je
třeba zmínit i zpracování půdy na jednotlivých pokusných variantách, u intenzity se oralo na 20 – 22 cm, u
standardu pouze na 18 – 20 cm a u nízké intenzity se
jednalo pouze o povrchové zpracování půdy do 15 cm.
Další faktor, který je třeba zmínit, je půdní vlhkost, kdy
v suchých ročnících pokusu 1999 a 2000 byla délka
kořenů od 10,8 do 16,8 cm a ve vlhkém ročníku 2001
pouze 8,8 cm. U jednotlivých typů odrůd byly rozdíly v
délce kořenů minimální a statisticky neprůkazné (4).
Schneider a kol. (2018) zjistili, že pro správné
klíčení a růst kořenů řepky je potřeba dostatečné provzdušnění půdy (s dostatečným množstvím pórů vyplněných vzduchem). Toto je možné docílit vysokou
aktivitou žížal v půdě nebo intenzívním zpracováním
půdy orbou. Problémem ale může pak být zejména
velký odstup mezi orbou a setím, zejména pak setí do
suchého seťového lůžka v suchých ročnících, to je pak
příčinou pomalého vývoje kořenů i rostlin v raných
růstových fázích. (9)
White a kol. (2015) došli k závěrům, že ve Velké Británii je možné vysvětlit stagnaci výnosů ozimé
řepky od 90. let díky nedostatku srážek v průběhu
letních měsíců, které vedlo k nedostatečnému vývoji
kořenů. V literatuře se udává, že kořen ozimé řepky
dosahuje hloubky až 1,8 m a střední kořenění vyjádřené v délce kořenů na kubický centimetr půdy (Root
Length Density = RLD) je v povrchové vrstvě 0 – 20
cm okolo 8 cm/cm3 a ve spodních vrstvách profilu od
60 do 180 cm pak již jen 0,35 cm/cm3. RLD je důležitý
parametr, který se mění v závislosti na dostupnosti
vody pro rostliny. V pokusech měřili také celkovou
délku kořenů, která v průměru činila 26,7 km/m2. Přitom v povrchové vrstvě do 50 cm bylo lokalizováno od
61 % do 96 % kořenů, střední hodnota RLD ležela
mezi 2,66 cm/cm3 (0 až 20 cm, ornice) a 1,69 cm/cm3
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(v hloubce 20 až 40 cm). S rostoucí hloubkou v půdním
profilu RLD klesalo, a to na 0,68 cm/cm3 (40 až 60
cm), 0,63 cm/cm3 (60 až 80 cm) a podobně 0,55
cm/cm3 (80 až 100 cm). Autoři dospěli k závěrům, že
moderní odrůdy řepky nedostatečně hluboko koření,
aby byly schopny si osvojit a extrahovat vodu z celého
půdního profilu (Balke a kol., cit. in 12). Vede to pak k
poklesu výnosů. (12)
Další nástroj pro dobrý vývoj kořenů je dostatečné zásobení živinami, jak uvádí Bauer (2011). Jako
pozitivní se ukazuje hnojení zejména dusíkem a fosforem v kombinaci se sírou. Pomocí hnojení pod patu je
možné ovlivnit růst kořenů ozimé řepky, které se dostávají do spodnějších vrstev půdy. (2)
Dle Schrödera (2013) je rozhodujících každých
5 mm délky kořenů pro dobrou osvojovací schopnost
rostlin pro živiny. Ozimá řepka si snaží najít symbiózu
podobně jako hlízkové bakterie u bobovitých nebo
mykorrhiza u lesních porostů. Řepka je schopna využít
živiny pouze, pokud jsou nedaleko kořenového systému, pro fosfor platí vzdálenost do 4 mm do kořenů a
pro draslík do 10 mm. Často se rostlina dostává pak do
stresu a projevují se nedostatky ve výživě, zejména pak
při nedostatku mikroelementu bóru. (10)
Příprava seťového lůžka a zásobení živinami
jsou rozhodující faktory pro to, aby řepka dosáhla v
průběhu podzimního růstu optimálního vývoje. Z pohledu fytopatologie jsou vitální rostliny se zdravým
kořenovým systémem klíčem k vysokým výnosům.
Hledaly se cesty, jak napomoci dobrému podzimnímu
růstu ozimé řepky. Možné jsou časné výsevy, které ale
trpí tlakem mšic a květilky, mšice jsou navíc přenašečem viróz. Zkoušely se i vyšší výsevky, které dokáží
pak eliminovat ztráty rostlin v průběhu podzimu a zimy
vlivem larev květilky. Důležitá je také dobrá účinnost
insekticidní ochrany, a to zejména proti květilce. (6)
Při analýze příčin nízkých výnosů ve sklizni
2018 v porovnání s dlouhodobým průměrem (viz tab.
1) jsme došli k závěrům, že vliv ročníku/počasí byl
rozhodující. Rok 2017/2018 byl jedním z nejextrémnějších pěstitelských ročníků. Po létě 2017 bohatém na
dešťové srážky přišel nejvlhčí podzim v historii, vedlo
to k tomu, že časové okno pro zpracování půdy, přípravu pro setí a založení porostu bylo velmi malé. (1)
Následoval špatný start rostlin řepky ozimé, které rostly v podstatě v „hydrokultuře“, i následující měsíce,
zejména prosinec a leden byly nadprůměrné u srážek i
u teplot. Na konci února a v březnu se razantně ochla-
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dilo na -20°C, ale rostliny díky sněhové pokrývce přežily, takto to trvalo až do začátku dubna 2018 a od
konce tohoto měsíce již panovaly pouze letní teploty,

stabilně nad 20°C následované tropickými teplotami a
extrémním suchem. Takto to vydrželo bohužel až do
sklizně. (1)

Tab. 1: Průběžné výsledky výnosů řepky ozimé v porovnání s obilovinami
(zdroj: Statistický úřad spolkové země Mecklenburg-Vorpommern, srpen 2018)
výnos (q/ha)
Plodina
Obiloviny

Dlouhodobý průměr
2012 až 2017
74,9
0,723

2017

56,7

62,2

72,4

První průběžné výsledky
2018
54,2

0,871
37,3
0,789

Výnos 2018
relativně k
Výnos ozimé řepky relativně k obilovinám

2016

0,956

Výnos 2018 relativně k
Ozimá řepka

1991

28,1

26,7

0,749
29,7
29,4

1,05
1,10
0,498

Tabulka č. 1 ukazuje jasný pokles výnosů v porovnání s víceletým průměrem, je zde porovnána i
řepka s obilovinami. Je vidět pokles výnosů řepky i v
roce 2016 a 2017 v porovnání s víceletým průměrem.
Rozdíly mezi výnosy řepky ozimé a výnosy obilovin,
které v roce 2018 propadly výrazněji než řepka, lze
vysvětlit pomocí výsledků Whita a kol. (12), kdy díky
hlubším kořenům řepka lépe přestála kritické období
sucha v porovnání s obilovinami. U řepky byla lepší
osvojovací schopnost pro vodu a živiny během celé
vegetace.
Ještě nedávná euforie dosahovat stabilně 5 t/ha a
více ozimé řepky se postupně rozplynula. Proti tomu

0,487

0,429

0,99
0,410

0,542

obiloviny postupně stouply výnosem z původních 6
t/ha na počátku 90. let na současných průměrných ve
více letech 7,5 t/ha. V nepříznivých letech výnosy
řepky nedosahují ani 3 t/ha, což je dosti alarmující pro
klasickou spolkovou řepkařskou zemi MecklenburgVorpommern. Proti tomu průměrné výnosy v Rumunsku za období 2012 až 2016 činily 2,5 t/ha a výnos v
roce 2016 dokonce 3,3 t/ha (11). Vyznaný vliv na pokles výnosů ozimé řepky má i její koncentrace v osevních postupech, její podíl na pěstování se stále zvyšuje,
množí se půdní patogeny a řepka se šíří i mimo klasické oblasti pro její pěstování. Tato témata se budou
muset řešit v budoucnu pro její udržitelné pěstování.

Foto: Zemský sněm Mecklenburg-Vorpommern

Začátek sklizně řepky ve společnosti Hellbach u Neubukow, okres Rostock, 19.7.2018
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Věnováno památce prof. em. Dr. habil Günther Hoffmann,
jehož práce se věnovaly studiu kořenových systémů jako základní hodnoty rostlinné výroby, zemřel 2.3.2018, čest jeho památce
Gewidmet dem Andenken an Prof. em. Dr. habil Günther Hoffmann,
dessen Arbeiten Wurzelsystemen bleibenden Wert besitzen und der am 2. März 2018 verstorben ist
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VLIV OŠETŘENÍ NA VADY KOŘENŮ A VÝNOS ŘEPKY OZIMÉ
U ODRŮDY FACTOR KWS
Influence of treatment on root defects and yield of winter rape, Factor KWS variety

Perla KUCHTOVÁ, David BEČKA, Matěj SATRANSKÝ, Pavel CIHLÁŘ, Lucie BEČKOVÁ, Jan VAŠÁK,
Žaneta HLÍDKOVÁ
Česká zemědělská univerzita v Praze
Abstract: Decrease and stagnation of canola yields leads to search for operations in order to redeem the situation. Attention is focused
basically on the root system, it´s boost, revitalization and health improvement. In the years 20016/17 and 2017/18, the experiments
were carried out on the research institute in Červený Újezd, to detect the influence of chosen preparatives (Topsin-M 500 SC, Contans
WG, Rooter, N-lime, N-Lock, Polyversum, Prometheus CZ, Amistar Xtra a Dithane) on the yields and root system in the canola hybrid
cultivar Factor KWS. The root length, root-collar thickness, weight of roots and their shape were examined and incidence of pathological
changes in root flesh of particular plants was evaluated. In 2017, the best yields were observed in treatment with N-lime (4,82 t/ha),
followed by treatment with Prometheus (4,79 t/ha) and N-lock (4,72 t/ha). The worst results were achieved in treatment with Topsin
application (4,50 t/ha). In 2018, treatments with spring application of Rooter and Dithane gave the best yields (5,69 and 5,57 t/ha),
followed by Topsin M 500SC double application (5,53 t/ha) and Amistar Xtra autumn application (5,45 t/ha). The worst yields were noted
in treatments with autumn application of Dithane (4,99 t/ha), N-lime (5,01 t/ha) and Rooter (5,07 t/ha). The fourth worst treatment was
Polyversum with spring application (5,11 t/ha). The relations among the yields and the observed parameters of roots in particular treatments can´t be easily analyzed. It´s essential to repeat the experiments and involve analyzes of soil characteristics together with assignment of the indicators for root health status.
Key words: winterrape, Factor KWS, root system, yield, treatment, preparation, Topsin-M 500 SC, Contans WG, Rooter, N-lime,
N-Lock, Polyversum, Prometheus CZ, Amistar Xtra, Dithane
Souhrn: Pokles a stagnace výnosů řepky vede k hledání způsobů, jak tento stav napravit. Pozornost se soustředí především na kořenový systém, jeho posílení a zlepšení zdravotního stavu. V letech 2016/17 a 2017/18 byly založeny pokusy na výzkumné stanici v
Červeném Újezdu. Sledován byl vliv přípravků Topsin - M 500 SC, Contans WG, Rooter, N-vápno, N-Lock, Polyversum, Prometheus
CZ, Amistar Xtra a Dithane na výnos a kořenový systém hybridu Factor KWS. Sledována byla délka kořenů, tloušťka kořenového krčku,
hmotnost kořenů a tvar kořenů. Byl hodnocen výskyt patologických změn v dužině kořenů jednotlivých rostlin. V roce 2017 byla nejlepší
varianta s jarní aplikací N-vápna (4,82 t/ha), následovaná variantami Prometheus (4,79 t/ha) a N-lock (4,72 t/ha). Nejhorší výsledek byl
v roce 2017 dosažen u varianty s aplikací přípravku Topsin (4,50 t/ha). V roce 2018 se nejlépe se osvědčily varianty s jarní aplikací
přípravků Rooter (5,69 t/ha) a Dithane (5,57 t/ha), následoval Topsin (5,53 t/ha) s aplikací na podzim i na jaře a Amistar Xtra s podzimní
aplikací (5,45 t/ha). Nejhorší výnos byl zaznamenán u variant s podzimní aplikací přípravků: Dithane (4,99 t/ha), N-vápno (5,01 t/ha) a
Rooter (5,07 t/ha). Čtvrtou nejhorší variantou bylo Polyversum s jarní aplikací (5,11 t/ha). Vztahy mezi sledovanými parametry kořenů a
výkony jednotlivých variant nelze jednoduše vyhodnotit. Pokusy je nutné opakovat a rozšířit o sledování půdních vlastností a stanovení
indikátorů zdravotního stavu kořenů.
Klíčová slova: řepka ozimá, Factor KWS, kořenový systém, výnos, ošetření, přípravek, Topsin-M 500 SC, Contans WG, Rooter,
N-vápno, N-Lock, Polyversum, Prometheus CZ, Amistar Xtra, Dithane

Úvod
Ve srovnání s ostatními zeměmi je u nás
v posledních letech pozorována spíše stagnace až pokles výnosů semen u pěstovaných řepek a tento jev
zahrnuje ČR i její sousedy. Na druhé straně někdy
svými výsledky v této oblasti překvapí země, u nichž
tradice pěstování řepky není dlouhá (Vašák, 2018, ústní
sdělení).
Základním předpokladem tvorby výnosu je především mohutný kořenový systém, schopný efektivně
využít živiny dostupné v půdním profilu. Kořeny řepky
vykazují typickou stavbu tvaru obráceného kužele,
u něhož objem půdy v kontaktu s kořeny klesá s hloubkou. Řepka se vyznačuje relativně mohutnými kořeny
(Weiss 1983), u nichž kořenové vlášení (Hammac et
al., 2011) zvyšuje povrch kořenů a tím potenciál získat
živiny z půdy. Zjištěná hloubka, do níž zasahuje kořenový systém ozimých a jarních řepek, bývá uváděna
cca 160 respektive 100 cm (Johnston et al., 2002).
Johnston a kol. (2002) však také uvádí, že do větších
hloubek pronikající kořenový systém bývá reakcí na
nedostatek vody. Autoři (Thomas et. al, 2002) ve svých
pokusech konstatovali, že ozimost řepky i forma výži-
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vy ovlivnily délku kořenů (hlavních i postranních),
které u ozimých odrůd dorůstaly větších délek. Kromě
získávání živin dodává kořenový systém kořenů rostlinám stabilitu (Goodman et al., 2001). Minerální výživa
a její využití jsou podle Thomas et. al (2016) řízeny
mnoha znaky vázanými na morfologii kořenů, výměnu
iontů, sekvestraci a alokaci.
Podle Harkera et al (2015) souvisí vysoké výnosy řepky s chladnějšími lokalitami a s odpovídajícím
souhrnem srážkových událostí. Výskyt plevelů podle
téhož autora přímo neovlivňuje velikost výnosů, nižší
výskyt napadení stonků patogenem Phoma a krytonoscem kořenovým však s vyššími výnosy spojeny
jsou, zejména v případech, kdy zvýšíme diverzitu
v rámci osevního postupu. Dlouhodobá produkce řepek
je podle Harkera (2015) spojená právě s rostoucím
počtem druhů v osevním postupu.
Díky změnám ve struktuře osevních postupů,
v technologii zpracování půdy a v neposlední řadě
zřejmě i v důsledku klimatických změn se v porostech
řepek v posledních letech častěji setkáváme s atypickým formováním kořenů, s jejich morfologickými
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změnami, které jsou zřejmě reakcí na výše zmíněné
faktory. Většina zásahů vedená snahou o zlepšení výživného i zdravotního stavu řepek je určena ošetřování
porostu samotného, nadzemní biomasy rostlin (Bečka,
2018, ústní sdělení).

k významné redukci a výpadkům v porostu. Vedle
zvětšení kůlového kořenu dochází také k lepšímu rozvoji kořenového vlášení. Regenerace řepek s mohutnějším kořenovým systémem trvá kratší dobu a rostliny
tak mohou rychleji zahájit jarní růst. Péče o kořenový
systém byla dosud zanedbávána, ale v současnosti jsou
hledány možnosti a způsoby jeho posílení s cílem udržet dobrý zdravotní stav porostu.

Podle Orta (2009) napomáhá kořenový systém
řepek, ukotvení v půdě a odpovídající šířka kořenového
krčku dobrému přezimování, když díky silným kořenům porosty tolik netrpí vytahováním rostlin vedoucím

Metodika
Pokusy byly zakládány na pozemcích pokusné
stanice v Červeném Újezdě na podzim roku 2016 a
2017. Užita byla pokusná odrůda Factor KWS (pylově
fertilní hybrid OGU/INRA) s odolností vůči chorobám
báze stonků Phoma i nadprůměrnou tolerancí
k chorobám kořenů Verticillium. V rámci pokusu byly
v roce 2017/18 použity následující přípravky:
 Topsin-M 500 SC – systémový fungicid
s kurativní a protektivní účinností
 Contans WG – biologický přípravek s obsahem
spor parazitické houby Coniothyrium minitans
 Rooter – pomocný rostlinný přípravek obsahující
13 % P (P2O5), 5 % K (K2O) a biologicky aktivní
filtrát z mořských řas Ascophyllum nodosum
 N-vápno – víceúčelové pozvolně působící granulované dusíkato-vápenaté hnojivo určené především k dezinfekci půdy před výsadbou
 N-Lock – přípravek omezující ztráty proplavováním do spodních vod či nitrifikací a napomáhající
uchování přijatelné formy dusíku po delší dobu
v kořenových soustavách plodin
 Polyversum – mikrobiální fungicidní přípravek na
ochranu rostlin ve formě smáčitelného prášku proti
houbovým chorobám napadajícím především ko-






řeny, kořenové krčky či paty stébel; účinný organismus je Pythium oligandrum
Prometheus CZ – domácí biologický přípravek,
aktivně chránící porosty řepky (Brassica napus)
před houbovými chorobami napadajícími rostliny
z půdy a zvyšující pH půdy, na bázi bakterií rodu
Pseudomonas v tekutém médiu
Amistar Xtra – širokospektrální fungicid obsahující dvě známé a praxí prověřené účinné látky: azoxystrobin (200 g/l) a cyproconazole (80 g/l).
Dithane – širokospektrální kontaktní fungicid
s účinnou látkou mancozeb

Pokusné varianty jsou uvedeny v tabulce 1. Varianty byly realizovány ve 4 opakováních. V pokusech
byla prováděna agrobiologická kontrola. Ke sledování
a vyhodnocení parametrů kořenového systému bylo ve
třech termínech odebíráno 10 rostlin z každého opakování. Pro účely tohoto článku byly vybrány výsledky
z 18. 6. 2018 a údaje o výnosech jednotlivých variant
stanovené po mechanizované sklizni a posklizňovém
rozboru.

Tab. 1 Pokusné varianty, Červený Újezd 2017-18.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Varianta
Kontrola
Contans WG
Dusíkaté vápno
Topsin
Polyversum
Prometheus
Dithane
Amistar Xtra
N-lock
Rooter

Dávka
2 kg/ha
46 kg N/ha
1,4 l/ha
200 g/ha
1 l/ha
2 kg/ha
1 l/ha
4 l/ha
1 l/ha

Termín aplikace
9. 10. 2017
22. 8. 2017
9. 10. 2017
9. 10. 2017
9. 10. 2017
9. 10. 2017
9. 10. 2017
9. 10. 2017
9. 10. 2017
9. 10. 2017

Sledována byla délka kůlového kořene (případně nejdelšího z kořenů), tloušťka kořenového krčku,
hmotnost kořenů a tvar kořenů. Pro tvar kořenů byly
zvoleny tři kategorie: kůlový kořen, kůlový kořen
s výrazným větvením, rozvětvené kořeny bez kůlového
kořene.
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Varianta
Kontrola
Dusíkaté vápno
Topsin
Polyversum
Prometheus
Dithane
Amistar Xtra
N-lock
Rooter
2 x Topsin
2x Rooter

Dávka
50 kg N/ha
1,4 l/ha
200 g/ha
1 l/ha
2 kg/ha
1 l/ha
4 l/ha
1 l/ha
1,4 l/ha
1 l/ha

Termín aplikace
11. 4. 2018
11. 4. 2018
11. 4. 2018
11. 4. 2018
11. 4. 2018
11. 4. 2018
11. 4. 2018
11. 4. 2018
11. 4. 2018
9. 10. 2017, 11. 4. 2018
9. 10. 2017, 11. 4. 2018

Kořeny byly rozřezány a byl hodnocen výskyt
patologických změn: dutiny v kořenech, barevné změny (skvrny v dužině kořenů) a výskyt kanálku
v kořenech jednotlivých rostlin. U některých rostlin se
vyskytovalo více těchto hodnocených charakteristik.
V tabulce 2 je uvedena pokusná agrotechnika
aplikovaná u všech variant.
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Tab. 2 Agrotechnika pokusu
Opatření
Sklizeň předplodiny (ozimá pšenice) – sláma rozdrcena
Seťová „čerstvá“ orba (22 cm)
Předseťová příprava (kompaktor)
Výsev, bezezbytkový secí stroj: 50 klíčivých semen na 1 m2
hloubka: 1,5-2 cm, meziřádková vzdálenost: 12,5 cm
Herbicid Circuit (2,5 l/ha)
Moluskocid Vanish Slug Pellets
Rodenticid Stutox lokálně do děr (opakováno dle potřeby)
Graminicid Targa 10EC (0,5 l/ha) + insekticid Nurelle D (0,6 l/ha)
Rodenticid Stutox – dle potřeby, lokálně do děr
1a. dávka dusíku (40 kg N/ha) v DASA
1b. dávka dusíku (50 kg N/ha) v LAD
2. dávka dusíku (60 kg N/ha) v LAD
Insekticid Proteus (0,7 l/ha)
3. dávka dusíku (30 kg N/ha) v LAD
Sklizeň (maloparcelkový kombajn Wintersteiger)

Termín
1. 8. 2017
21. 8. 2017
22. 8. 2017
22. 8. 2017
25. 8. 2017
28. 8. 2017
28. 8. 2017
5. 9. 2017
září 2017 – březen 2018
19. 2. 2018
15. 3. 2018
23. 3. 2018
17. 4. 2018
20. 4. 2018
14. 7. 2018

Výsledky a diskuse
Výnosově byla u hybridu Factor KWS v roce 2018
nejlepší variantou ta, u které byl použit Rooter na jaře
(5,69 t/ha, tab. 3). Podzimní použití téhož přípravku však
znamenalo pokles výnosu o bezmála 11 % (5,07 t/ha).
Podobnou dynamiku lze pozorovat i u přípravku Dithane,
když jarní použití vedlo k výnosu 5,57 t/ha proti podzimní
aplikaci, u které byl zaznamenán nejnižší výnos (4,99
t/ha). Vyšší výnos (5,45 t/ha) byl zaznamenán u podzimní
aplikace Amistaru ve srovnání s jarní variantou téhož
přípravku (5,30 t/ha), rozdíl však není nijak mimořádný.
Dále jsme zaznamenali i rozdíl mezi jarním a podzimním
použitím přípravku Polyversum, kdy podzimní aplikace

zaznamenala ve srovnání s jarní přírůstek výnosu o 0,22
t/ha (5,33 versus 5,11 t/ha).

Výnosy a vybrané parametry kořenů
Při vyhodnocení výsledků uvedených v tabulce 3.
lze konstatovat, že ošetření přípravkem Contans WG
v době setí se pozitivně promítlo do délky kořene (101,4
%, tab. 3), kořenový krček korespondoval s průměrem
všech variant a hmotnost kořene byla podprůměrná, když
dosahovala 92,2 % celkového průměru všech variant.
Výnos byl o 1,3 % vyšší než celkový průměr.

Tab. 3 Vliv ošetření na kořeny a výnos odrůdy Factor KWS. Červený Újezd 2017/18.
Varianta

Název přípravku / termín aplikace1

2.
3.
12.
4.
13.
20.
5.
14.
6.
15.
7.
16.
8.
17.
9.
18.
10.
19.
21.
Průměr

Contans WG / s
N-vápno / p
N-vápno / j
Topsin / p
Topsin / j
Topsin / p+j
Polyversum / p
Polyversum / j
Prometheus / p
Prometheus / j
Dithane / p
Dithane / j
Amistar Xtra/ p
Amistar Xtra/ j
N-lock / p
N-lock / j
Rooter / p
Rooter / j
Rooter / p+j
Všechny varianty

1
2

Délka kořene
(cm) (%)2
19,30 101,4
18,20 95,6
17,95 94,3
19,48 102,3
18,45 96,9
17,86 93,9
17,85 93,8
19,10 100,4
25,16 132,2
19,11 100,4
19,06 100,2
18,65 98,0
19,36 101,7
18,65 98,0
18,94 99,5
18,55 97,5
20,05 105,4
17,13 90,0
18,75 98,5
19,03 100,0

Kořenový krček
(mm)
(%)2
21,98
100,4
21,05
96,2
22,30
101,9
22,95
104,9
21,08
96,3
20,93
95,6
23,00
105,1
22,20
101,5
23,30
106,5
20,68
94,5
21,90
100,1
23,35
106,7
22,83
104,3
19,78
90,4
20,00
91,4
21,93
100,2
24,58
112,3
20,85
95,3
21,09
96,4
21,88
100,0

Hmotnost kořene
(g)
(%)2
38,90
92,2
44,32
105,1
44,20
104,8
43,83
103,9
36,95
87,6
45,25
107,3
38,77
91,9
42,01
99,6
45,10
106,9
39,84
94,4
39,68
94,1
44,82
106,2
38,82
92,0
38,47
91,2
34,40
81,6
46,15
109,4
58,41
138,5
39,91
94,6
41,66
98,8
42,18
100,0

Výnos
(t/ha) (%)2
5,355 101,3
5,006 94,7
5,299 100,3
5,339 101,0
5,317 100,6
5,534 104,7
5,332 100,9
5,114 96,8
5,139 97,2
5,271 99,7
4,989 94,4
5,567 105,3
5,451 103,2
5,296 100,2
5,285 100,0
5,215 98,7
5,073 96,0
5,689 107,7
5,137 97,2
5,29 100,0

s (setí) - 22. 8. 2017, p (podzim) - 9. 10. 2017, j (jaro) - 11. 4. 2018
% jsou přepočítána na průměr všech variant s vyřazením kontrol (1, 11)
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Aplikace N-vápna na podzim vykazuje podprůměrné hodnoty, pokud jde o délku kořene (95,6 %, tab.
3), stejně jako u kořenového krčku (96,2 %), vyznačuje
se nicméně nárůstem biomasy kořenů, a to o 5 % nad
průměrem (105,1 %). Výnos je u tohoto přípravku pouhých 94,7 % v porovnání s celkovým průměrem. Nvápno na jaře neovlivnilo pozitivně délku kořene
(94,3 %), naopak pozitivně ovlivnilo tloušťku kořenového krčku (101,9 %) a hmotnost podzemní biomasy
(104,8 %). Výnos byl u této varianty průměrný
(100,3 %).
Dvojí užití Topsinu na podzim a na jaře sice mělo
za následek kratší kořeny (93,9 %) a slabší kořenový
krček (95,6 %), na druhou stranu byl však zaznamenán
vyšší přírůstek hmoty kořenů (107,3 %) i vyšší výnos
(104,7 %).
Podzimní aplikace Topsinu pozitivně ovlivnila
délku kořenů (102,3 %), tloušťku kořenového krčku
(104,9 %) a biomasu kořenů (103,9 %). U výnosu zaznamenala tato aplikace 1 % přírůstek (tab. 3). Jarní
použití Topsinu vykázalo podprůměrnou délku kořenů
(96,9 %), jakož i tloušťku kořenového krčku (96,3 %),
včetně mimořádně nízké hmotností podzemní biomasy
(87,6 %, druhá nejnižší). Výnos byl dosažen pouze průměrný – 100,6 % na průměr všech variant (tab. 3).
Podzimní aplikace přípravku Polyversum negativně ovlivnila délku kořenů (93,8 %) i jejich hmotnost
(91,9 %), kořenový krček hodnocených rostlin však byl
silnější (105,1 %). Výnos byl u této varianty pouze průměrný (100,9 %). Polyversum aplikovaný na jaře znamenal mírný přírůstek v délce kořenů (100,4 %) i silnější
kořenový krček (101,5 %), hmotnost kořenové biomasy
byla podprůměrná (99,6 %), stejně jako výnos (96,8 %,
tab. 3).
Rostliny s podzimní aplikací přípravku Prometheus se vyznačují nejdelšími kořeny (132 % proti průměru všech variant), silnějšími kořenovými krčky (106,5
%) i hmotností podzemní biomasy (106,9 %), vyznačovaly se však slabším výnosem (97,2 %). Prometheus
použitý na jaře neovlivnil délku kořenů (100,4 %), kořenové krčky (94,5 %) i hmotnost biomasy (94,4 %) byly
pod průměrem. Výnos byl zaznamenán nižší než průměrný výnos všech variant (99,7 %, tab. 3).
Použití přípravku Dithane na podzim neovlivnilo
mimořádně ani délku kořenů (100,2 %) ani tloušťku
kořenového krčku (100,1 %). Podprůměrný byl výsledek
u kořenové biomasy (94,1 %) i u výnosu (94,4 %).
U jarní aplikace tohoto přípravku sice délka kořenů
dosahuje pouze 98 % na průměr všech, nadprůměrné
však byly kořenové krčky (106,7 %), hmotnost kořenů
(106,2 %) i výnos (105,3 %, tab. 3).
Podzimní Amistar Xtra znamená nadprůměr
u délky kořenů (101,7 %) a tloušťky kořenového krčku
(104,3 %), stejně jako u výnosu (103,2 %), podprůměrná
byla hmotnost kořenů (92,0 %). Jarní aplikace se projevila průměrným výnosem (100,2 %), podprůměrem stran
délky kořenů (98,0 %) a tloušťky kořenového krčku
(90,4 %) i hmotnosti kořenů (91,2 %, tab. 3).
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N-lock použitý na podzim byl průměrný ve výnosu (100,0 %), podprůměrný stran délky kořenů
(99,5 %), tloušťky kořenového krčku (91,4 %) i hmotnosti kořenů (81,6 %). Jarní aplikace N-lock byla výnosově podprůměrná (98,7 %), podobně i u délky kořenů
(97,5 %), průměrná u kořenových krčků (100,2 %) a
nadprůměrná u hmotnosti kořenů (109,4 %, tab. 3).
Dvojí použití přípravku Rooter, na podzim i na
jaře, se vyznačovalo podprůměrnými hodnotami všech
čtyř hodnocených parametrů (tab. 3), délky kořenů
(98,5 %), tloušťky kořenových krčků (96,4 %), hmotnosti kořenů (98,8 %) i výnosu (97,2 %). Podzimní
aplikace Rooter pozitivně ovlivnila délku kořenů
(105,4 %), tloušťku kořenového krčku (112,3 %) i
hmotnost kořenového systému (138,5 %), výnosově vak
byla podprůměrná (96,0 %). Jarní Rooter navýšil výnos
(107,7 %), délka kořenů však byla podprůměrná
(90,0 %), stejně jako délka kořenového krčku (95,3 %) a
hmotnost kořenů (94,6 %).

Tvar kořenů a patologické změny
dužiny
V rámci pokusu byl hodnocen i tvar kořenů
(graf 1). Řepka je charakteristická kůlovitým kořenem
s postranními kořeny. Graf 1 ilustruje zaznamenané
změny v morfologické stavbě a rozdíly mezi jednotlivými pokusnými variantami.
Hodnotíme-li výsledky v souvislostech, pak si
nelze nepovšimnout, že u variant vyznačujících se
typickým „řepkovým“ kořenem v procentním poměru
60 + vůči zbylým dvěma kategoriím nebyly zaznamenány nijak převratné výkony, pokud jde o výnosy (tab.
3): Amistar na jaře (5,296 t/ha), Polyversum na jaře
(5,114 t/ha), podzimní Dithane (4,989 t/ha) a Polyversum (5,139 t/ha), jarní Prometheus (5,271 t/ha) a jarní
Topsin (5,317), zatímco jedna z variant na druhé straně
spektra (Rooter jaro) dosáhla výnosu nejvyššího
(5,689 t/ha). A aby to bylo ještě komplikovanější, druhého nejvyššího výnosu semen dosáhla varianta s jarní
aplikací Dithane (5,567 t/ha) s poměrem v procentech
55 +. Vztah mezi tvarem kořenů a výnosem je nejednoznačný a obtížně hodnotitelný. Ve hře je příliš mnoho faktorů a schopnost efektivně poutat a využít živiny
odolává snahám o jednoduché vysvětlení a řešení.
Podobně je tomu i u dalších parametrů, které
byly na kořenech hodnoceny (graf 2). Kořeny některých variant vykazovaly více změn než jiné. Hodnocen
byl výskyt dutin v kořenech, kanálků a výskyt skvrn
v dužině kořenů. Nejvýkonnější varianta (Rooter na
jaře) vykazovala výskyt skvrn na kořenech u téměř
70 % hodnocených rostlin s dutinkou u 30 % (graf 2).
Výsledky Dithane jarní a Dithane podzimní zaujaly
v grafu 2 svorně místo vedle sebe. Varianty se od sebe
lišily pouze cca 15 % rostlin s výskytem skvrn v dužině
v neprospěch podzimní aplikace Dithane, zatímco
výnosově se lišily zcela diametrálně (5,567 :
4,989 t/ha) ve prospěch jarní aplikace. Ani tato souvislost není jednoduše vysvětlitelná.
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Graf 1. Vliv ošetření na tvar kořenů.

Graf 2. Vliv ošetření na patologické změny kořenů
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Pilotní ročník 2017
a výsledky roku 2018, výnosy

Výsledky jsou obtížně interpretovatelné, například varianta s užitím dusíkatého vápna byla v roce
2017 nejlepší (4,82 t/ha), zatímco v roce 2018 byla
s 5,15 t/ha druhou nejhorší. Podobně i přípravek Prometheus, jehož užití v roce 2017 znamenalo druhý
nejlepší výnos (4,79 t/ha), v roce 2018 výnos mimořádně neovlivnil (5,21 t/ha).

Porovnáním výsledků pilotního pokusu z roku
2017 s užitím látek zlepšujících zdravotní stav rostlin a
jejich schopnost odolávat nepříznivým vnějším vlivům
prostřednictvím posílení kořenového systému s výsledky roku 2018 (graf 3) lze dojít k závěru, že ročník 2018
byl zřejmě obecně příznivější pro tvorbu výnosu řepky.
V roce 2018 bylo v průměru pokusných variant (realizovaných v obou letech) dosaženo výnosu vyššího
o 12,7%.

Rozdíly mezi jednotlivými variantami však nebyly statisticky průkazné ani v jednom z pokusných
ročníků. Sluší se dodat, že v roce 2018 v průměru
všech variant v závislosti na termínu použití přípravku
vycházejí lépe varianty s jarní aplikací (o 2,5 %).

Graf 3. Porovnání výnosů 2017 a 2018. Červený Újezd.
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Závěr a doporučení
Z hlediska výnosu semen se v roce 2018
osvědčily varianty s jarní aplikací přípravku Rooter (5,69 t/ha) a Dithane (5,57 t/ha). Třetí nejlepší
v pořadí byla varianta Topsin (5,53 t/ha) s aplikací
na podzim i na jaře, následovaná Amistarem
s podzimní aplikací (5,45 t/ha). Nejhorší výnos
byl zjištěn u varianty Dithane (4,99 t/ha) s podzimní aplikací, následované podzimními aplikacemi N-vápna (5,01 t/ha) a přípravku Rooter
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(5,07 t/ha). Čtvrtou nejhorší variantou bylo Polyversum užité na jaře (5,11 t/ha).
Pouze s obtížemi lze hodnotit vzájemné
vztahy mezi sledovanými parametry kořenů a
výkony jednotlivých variant. Sledování je v budoucnu nutno rozšířit o půdní charakteristiky.
Doporučení: Pilotní výsledky ze dvou sezón jsou pouhým základem pro další testování
přípravků v kombinaci se sledováním vlastností
půdy a průběhu ročníku.
Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018
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ZDRAVOTNÝ STAV KOREŇOV REPKY OZIMNEJ V ROKU 2018
Health status of winter rapeseed roots in 2018

Peter BOKOR1, David BEČKA2, Jan VAŠÁK2, Ján TANCIK3
1Slovenská

poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Česká zemědělská univerzita v Praze; 3Organix s.r.o. Nitra

Summary: The health status of winter rape roots we evaluated at locality Hul (District Nové Zámky) in 2018. The number of infected
root with disease symptoms was the lowest in the spring, after overwintering (about 30%), and gradually increasing. The number of
damaged roots during the ripening of plants was up to 85%. We isolated pathogenic fungi Macrophomina phaseolina, Phoma lingam,
Fusarium spp. and Alternaria spp. from the damaged roots.
Keywords: rapeseed root disease, Verticillium wilt, Black leg Diseases
Súhrn: V roku 2018 sme na lokalite Hul (okres Nové Zámky) hodnotili zdravotný stav koreňov repky ozimnej. Počet koreňov so symptómami chorôb bol najnižší na jar, po prezimovaní (okolo 30 %) a postupne sa zvyšoval. Pri dozrievaní bolo poškodených až 85 %
koreňov. Z infikovaných pletív koreňov repky sme vyizolovali patogénne huby Macrophomina phaseolina, Phoma lingam, Fusarium spp.
a Alternaria spp.
Kľúčové slová: choroby koreňov repky ozimnej, verticiliové vädnutie, fómová hniloba

Úvod
Choroby koreňov repky ozimnej spôsobujú
hlavne pôdne huby, ktoré výrazne ovplyvňujú vývoj
koreňov rastlín počas celej vegetačnej doby. Najmä
druhy z rodov Fusarium, Pythium a Rhizoctonia solani
patria medzi najdôležitejšie patogénne organizmy spôsobujúce koreňové hniloby. K najškodlivejším patria
zmiešané infekcie koreňov, primárne korene infikuje
huba Rhizoctonia solani a sekundárne infekcie spôsobuje Fusarium spp. (Woods et al., 2000). Aj patogén
Phoma lingam môže spôsobiť hnilobu koreňov repky a
infikuje ich hlavne cez mechanické poškodenie (Sosnowski et al., 2001). Poškodenia spôsobené rôznymi

škodcami koreňov, hlavne kvetárkou kapustovou (Delia radicum) umožňujú prenikanie rôznych patogénov
spôsobujúcich fómovú hnilobu (Phoma lingam), mokrú hnilobu (Erwinia carotovora), hnilobu koreňov
(Fusarium spp.) (McDonald and Sears, 1992 Griffiths,
1986a; 1986b) i verticíliové vädnutie repky (Verticillium longisporum) (Keunecke, 2009).
Cieľom našich pozorovaní bolo zhodnotiť zdravotný stav koreňov repky ozimnej a zistiť patogénne
organizmy, ktoré môžu poškodzovať korene rastlín.

Materiál a metódy
Vykopané korene sme umyli, vizuálne zhodnotili ich zdravotný stav a poškodenie koreňov. Následne
sme korene pozdĺžne prerezali a zistili poškodenie
centrálnej časti koreňa a napadnutie patogénmi.
Z napadnutých pletív koreňa a koreňového krčka sme

odobrali vzorky, ktoré sme povrchovo vysterilizovali
a naložili na zemiakovo-dextrózový agar (PDA)
v Petriho miskách. Na základe mikroskopických symptómov sme urobili diagnostikáciu jednotlivých
chorôb.

Výsledky a diskusia
Prvýkrát sme odobrali korene na jar 9. 4. 2018.
Väčšina koreňov, po prerezaní, bola zdravá, bez viditeľných symptómov chorôb. Celkovo sme prezreli
260 koreňov, z ktorých bolo 157 zdravých, bez symptómov. V ďalších termínoch (24. 4. 2018, 9. 5. 2018
a 24. 5. 2018) sme prezreli 90 koreňov (Tabuľka 1).
V týchto termínoch boli rastliny zelené, stonky a listy
bez viditeľných symptómov chorôb. Len v termíne
24. 5. 2018 sme na piatich rastlinách zistili symptómy
bielej hniloby, keď rastliny začínali vädnúť a na koreňovom krčku sme pozorovali hnedé, mäkké škvrny. Na
priereze koreňov sme pozorovali nasledovné symptómy: A - svetlá, bledožltá prasklina na koreňovom
krčku (pravdepodobne následkom intenzívneho rastu);
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B - hnedá prasklina a hnednutie okolitých pletív koreňa; C - sivo sfarbené cievne zväzky a pletivo v okolí
cievnych zväzkov lokalizované v strednej alebo
v spodnej časti koreňa; D - prasklina v hornej časti
koreňa a na koreňovom krčku; E - hnednutie a hniloba
koreňového krčka. Z infikovaných pletív koreňov repky sme vyizolovali mycélium patogénov Macrophomina phaseolina, Phoma spp., Fusarium spp.
a Verticillium spp.
Výrazne horší zdravotný stav koreňov sme pozorovali ku koncu vegetačnej doby (2.7.2018). Približne polovica rastlín bola zelená, mala zelené stonky
a listy. Ostatné rastliny boli suché. V tomto termíne
sme na 28 % rastlín zaznamenali symptómy verticílioSborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

vého vädnutia a na 0,33 % bielu hnilobu repky. Len
15 % koreňov bolo zdravých, ostatné boli výrazne
poškodené. Koreňové krčky rastlín boli väčšinou
zhnednuté, zničené, suché a korene boli čierne, so
stmavnutými cievnymi zväzkami.
Z poškodených koreňových krčkov sme najčastejšie vyizolovali druh Phoma lingam, ale aj huby Al-

ternaria spp. a Fusarium spp. Z koreňov boli vyizolované patogénne organizmy: Macrophomina phaseolina, Phoma lingam, Fusarium spp. a Alternaria spp.
Z vnútorných pletív koreňov a poškodených cievnych
zväzkov sme vyizolovali druhy húb: Phoma lingam,
Verticillium spp., Fusarium spp., Alternaria spp.
i Trichoderma spp.

Tabuľka 1 Poškodenia koreňov repky ozimnej na lokalite Hul v roku 2018.
Dátum odberu

Počet
rastlín

Zdravé
korene

9.4.2018
24.4.2018
9.5.2018
24.5.2018
2.7.2018

260
90
90
90
100

177
65
60
45
15

Poškodené
korene
ks
%
83
31,9
25
27,8
30
33,3
45*
50,0
85**
85,0

Vizuálne symptómy poškodenia koreňa
B
C
D
E
%
ks
%
ks
%
ks % ks
%
10,4 0
0,0 21 8,1 11 4,2 24 9,2
17 18,9 2
2,2
3 3,3 3
3,3
11 12,2 4
4,4
6 6,7 9
10
5
5,6
4
4,4
5 5,6 28 31,1
60 60,0 66 66,0

A
ks
27
-

Symptómy pozorované na koreňoch: A - svetlá, bledožltá prasklina na koreňovom krčku; B - hnedá prasklina a hnednutie okolitých pletív koreňa; C - sivo sfarbené cievne zväzky a pletivo v okolí cievnych zväzkov lokalizované v strednej alebo v spodnej časti koreňa; D - prasklina
v hornej časti koreňa a na koreňovom krčku; E - hnednutie a hniloba koreňového krčka.
* - 5 x SS na stonke
** - 2 x SS na stonke

Záver
Zdravotný stav koreňov repky ozimnej nie je
sledovaný pravidelne a často ako je to v prípade nadzemných častí rastlín. Preto väčšinou choroby koreňov
unikajú pozornosti pestovateľov. Zdravotný stav koreňov sa výrazne zhoršuje počas vegetačnej doby
a v období dozrievania je väčšina koreňov poškodená
rôznymi patogénmi (Macrophomina phaseolina, Pho-

ma lingam, Fusarium spp. a Alternaria spp.). Aj keď
nadzemná časť rastlín je zdravá na koreňoch sú často
viditeľné rôzne poškodenia i symptómy chorôb. Veľmi
často sú poškodené korene popraskané, hnednú, majú
sivo sfarbené cievne zväzky i pletivo okolo nich. Pred
zberom sú vrchné časti koreňa a koreňové krčky väčšiny rastlín zhnednuté, zničené, suché alebo zahnívajú.
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VÝSKYT BIELEJ HNILOBY A VERTICÍLIOVÉHO VÄDNUTIA
REPKY OZIMNEJ V POLOPREVÁDZKOVÝCH POKUSOCH
V ROKU 2018 NA SLOVENSKU
Occurrence of Sclerotinia stem rot and Verticillium wilt of winter rapeseed
under semi-practice experiments during 2018 in Slovakia

Peter BOKOR1, David BEČKA2
1Slovenská

poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2Česká zemědělská univerzita v Praze

Summary: At the end of season 2018 we monitored occurrence of Sclerotinia stem rot and Verticillium wild, and differences in infestation between rapeseed cultivars under semi-practice experiments at localities Hul (district Nové Zámky) and Liptovský Mikuláš in Slovakia. Verticillium wilt was dominant rape diseases especially at locality Liptovský Mikuáš and the average number of infected plants was
71.15%. The Sclerotinia stem rot incidence was low in 2018. More plants with Sclerotinia rot symptoms were recorded at locality Hul, on
average 2.04 %. The cultivars ES Cesario, Vapiano, PT 225, ES Momento and ES Vito were infected at least from all.
Keywords: rapeseed disease, Sclerotinia stem rot, Sclerotinia sclerotiorum, Verticillium wilt, Verticillium longisporum, cultivars resistance
Súhrn: V roku 2018 sme na lokalitách Hul (okres Nové Zámky) a Liptovský Mikuláš sledovali výskyt bielej hniloby a verticíliového repky
ozimnej a rozdiely v napadnutí medzi jednotlivými odrodami v poloprevádzkových pokusoch. Na oboch lokalitách bol zaznamenaný
vysoký výskyt verticíliového vädnutia rastlín. Na lokalite Liptovský Mikuláš bol priemerný výskyt tohto ochorenia až 71,15 %. Výskyt
bielej hniloby v porastoch repky ozimnej bol nízky. Viac rastlín so symptómami bielej hniloby bolo zaznamenaných na lokalite Hul,
v priemere 2,04 %. K odrodám s najnižším výskytom chorôb pestovaných v roku 2018 v poloprevádzkových pokusoch na Slovensku
patrili ES Cesario, Vapiano, PT 225, ES Momento a ES Vito
Kľúčové slová: choroby repky ozimnej, biela hniloba, Sclerotinia sclerotiorum, verticiliové vädnutie, Verticillium longisporum, rezistencia
odrôd

Úvod
Verticíliové vädnutie rastlín a biela hniloba patria k najrozšírenejším a najdôležitejším hubovým
chorobám v porastoch repky ozimnej v podmienkach
Slovenska (Bokor et al. 2013, 2014, 2015; Bokor and
Bečka, 2016a, 2017). Najškodlivejším prejavom spomínaných chorôb je núdzové dozrievanie a vädnutie
rastlín (Nyvall, 1979), čo sa môže v konečnom dôsledku prejaviť stratami až 50 – 70 % na úrode semena
repky (Bolton et. al., 2006; Dunker et al., 2006). Výskyt bielej hniloby v porastoch repky výrazne
ovplyvňuje priebeh počasia, najmä vyššie úhrny zrážok
(Koch and Tiedemann, 2005) a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu (Boland and Hall, 1988). Najmä
v rokoch s vyššími zrážkami je možné očakávať vyšší
výskyt bielej hniloby v porastoch repky (Bečka et al.,
2012). O škodlivosti verticíliového vädnutia repky
rozhoduje hlavne vplyv vonkajších faktorov na rozvoj
choroby (Eastburn and Paul, 2007). Vyššia úroveň
infekcie rastlín repky bola zistená pri vyššej priemernej

teplote vzduchu i pôdy (Siebold and Tiedemann, 2013)
a vyššie riziko infekcie rastlín patogénom Verticillium
longisporum hrozí najmä pri skorých sejbách (Kreye et
al., 2006). Významnú úlohu vo výskyte verticíliového
vädnutia zohrávajú poveternostné podmienky a v priebehu miernych zím dokáže patogén výraznejšie poškodiť rastliny repky a spôsobiť väčšie škody (Evans et al.,
2009).
Mnohí autori pozorovali rozdiely medzi odrodami repky ozimnej v náchylnosti k napadnutiu patogénom Verticillium longisporum (Gladders, 2009;
Gladers et al., 2011; Burlacu (Arsene) et al. 2012).
Cieľom našich pozorovaní v roku 2018 bolo
zhodnotiť zdravotný stav porastov repky ozimnej
v poloprevádzkových pokusoch a zistiť rozdiely
v odolnosti jednotlivých odrôd repky ozimnej, pestovaných na Slovensku, k patogénom spôsobujúcim bielu
hnilobu a verticíliové vädnutie rastlín.

Materiál a metódy
V poloprevádzkových pokusoch založených na
lokalitách Hul (okres Nové Zámky) a Liptovský Mikuláš sme v roku 2018 hodnotili výskyt rastlín so symptómami bielej hniloby a verticíliového vädnutia ku
koncu vegetačnej doby v porastoch repky ozimnej.
V poloprevádzkových pokusoch bolo na týchto lokalitách vysiatych 26 odrôd ozimnej repky, ktoré predstavovali jednotlivé varianty. V období kvitnutia bola časť
variantov fungicídne ošetrená prípravkom s účinnými
látkami dimoxystrobin a boscalid resp. fluopyram
a prothioconazole, kvôli sledovaniu vplyvu fungicíd-
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neho ošetrenia na výskyt chorôb. Zdravotný stav rastlín
v porastoch repky ozimnej sme vykonali vo fungicídne
ošetrených i kontrolných, neošetrených variantoch.
Jednotlivé políčka boli veľké 0,1 - 0,2 ha a predstavovali varianty. V každom variante sme vo fáze dozrievania zhodnotili 3 x 100 rastlín. Presná diagnostikácia
jednotlivých chorôb bola urobená na základe makroskopických symptómov a potvrdená v laboratórnych
podmienkach. Štatistické zhodnotenie výsledkov bolo
urobené pomocou programu STATGRAPHICS.
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Výsledky a diskusia
Štatistické zhodnotenie výskytu bielej hniloby a
verticíliového vädnutia rastlín, ako aj odolnosti odrôd
repky ozimnej voči patogénom Sclerotinia sclerotiorum a Verticilium longisporum na lokalitách Hul
a Liptovský Mikuláš v roku 2018 sú uvedené v tabuľkách 1 a 2.
Kvôli veľmi nízkemu výskytu bielej hniloby na
lokalite L. Mikuláš (v priemere len 0,12 %) a slabému
výskytu ochorenia na lokalite Hul (2,04 %) boli zistené
Tabuľka 1: Priemerný výskyt bielej hniloby (%)na
lokalitách Hul a L. Mikuláš v roku 2018
Odroda

Počet

Regate
ES Cesario
Shrek
ES Rytmo
PT 225
ES Vito
ES Momento
SY Harnas
Vapiano
SY Florida
Alicante
Silver
Mazari CS
Miranda
Dalton
Lexer
Umberto KWS
PT 264
Arazzo
ES Imperio
LG Architect
Pantheon
Memori CS
ES Eldorado
PT 269
Hamour

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Priemerná LSD test homogehodnota
nity
0,51
a
0,51
a
0,51
a
0,51
a
0,51
a
0,51
a
0,51
a
0,76
ab
0,76
ab
0,76
ab
1,01
abc
1,01
abc
1,01
abc
1,01
abc
1,01
abc
1,01
abc
1,26
abc
1,26
abc
1,26
abc
1,52
abc
1,52
abc
1,52
abc
1,77
abc
1,77
abc
2,02
bc
2,27
c

abc - medzi hodnotami označenými rovnakým písmenom nie sú preukázané rozdiely pri hladine významnosti 95 % (LSD test)

rozdiely v napadnutí patogénom S. sclerotiorum (Tabuľka 1) medzi odrodami repky ozimnej štatisticky
nepreukazné - P = 0,1840 (Tabuľka 3). V priemere
najnižší výskyt bielej hniloby (0,51 %) na oboch sledovaných lokalitách bol zistený pri odrodách Regate,
ES Cesario, Shrek, ES Rytmo, PT 225, ES Vito a
ES Momento. Najvyšší výskyt bielej hniloby sme zistili pri odrodách PT 269 (2,02 %) a Hamour (2,27 %).

Tabuľka 2: Priemerný výskyt verticíliového vädnutia
rastlín (%)na lokalitách Hul a L. Mikuláš v roku 2018
Odroda

Počet

ES Cesario
Vapiano
PT 225
ES Momento
ES Vito
Arazzo
Umberto KWS
PT 269
Regate
ES Imperio
Miranda
Lexer
ES Eldorado
Silver
Memori CS
Alicante
ES Rytmo
Dalton
SY Florida
Shrek
SY Harnas
Mazari CS
Hamour
Pantheon
LG Architect
PT 264

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Priemerná LSD test homogenihodnota
ty
42,17
a
43,97
ab
45,77
abc
46,34
abcd
47,21
abcd
48,59
abcde
50,23
abcdef
50,64
abcdef
51,25
abcdefg
51,92
abcdefgh
52,04
abcdefgh
54,56
abcdefgh
55,06
abcdefgh
55,83
abcdefgh
56,14
abcdefgh
57,13
abcdefgh
57,15
abcdefgh
57,23
abcdefgh
58,01
bcdefgh
58,77
bcdefgh
59,90
cdefgh
61,28
defgh
63,41
efgh
63,91
fgh
65,99
gh
66,71
h

abcdefgh - medzi hodnotami označenými rovnakým písmenom nie sú preukázané rozdiely pri hladine významnosti 99 % (HSD test)

Tabuľka 3: Analýza variancie pre hodnotenie výskytu bielej hniloby
na 26 odrodách repky ozimnej, dvoch sledovaných lokalitách
ošetrenom a neošetrenom variante.
Source
A:odroda
B:lokalita
C:ošetrenie
RESIDUAL
Total (Corrected)

Sum of quares
78,88
288,462
2,37826
709,008
1078,73

Df
25
1
1
284
311

Medzi jednotlivými lokalitami boli zistené štatisticky preukazné rozdiely (Tabuľka 4). Na lokalite
Hul bol výskyt bielej hniloby v priemere 2,04 % a na
lokalite L. Mikuláš len 0,12 %. Podobne nízky výskyt
bielej hniloby na lokalite Hul bol zaznamenaný aj
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Mean Square
3,1552
288,462
2,37826
2,49651

F-ratio
1,26
115,55
0,95

P-value
0,1840
0,0000
0,3299

v roku 2017, kedy bolo v priemere napadnutých 2,67 %
rastlín. Naopak v L. Mikuláši bolo v roku 2017 oveľa
vyšší výskyt bielej hniloby, až 19,50 %, čo bol najvyšší
výskyt bielej hniloby zistený na lokalite L. Mikuláš za
posledných 5 rokov (Bokor and Bečka, 2017).
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Tabuľka 4: Priemerný výskyt bielej hniloby
rastlín repky (%) v roku 2017
Lokalita

Počet

L. Mikuláš
Hul

156
156

Priemerná
hodnota
0,12
2,04

Tukeyov test
homogenity HSD
a
b

ab - medzi hodnotami označenými rovnakým písmenom nie sú
preukázané rozdiely pri hladine významnosti 95 % (LSD test)

Nízky výskyt bielej hniloby v tomto roku
ovplyvnili najmä mimoriadne až extrémne teplotne
nadnormálne počasie v apríli a v máji na celom Slovensku a minimálne množstvo zrážok v týchto mesiacoch. V apríli padlo na západnom Slovensku 21 mm
zrážok, čo predstavuje 44 % normálu (N), a v máji
51 mm (76 % N). V L. Mikuláši padlo v apríli 26 mm

(58 % N) a v máji 40 mm (62 % N). V porovnaní
s rokom 2017 boli úhrny zrážok najmä v oblasti Liptova výrazne nižšie (Bokor and Bečka, 2017). V roku
2017 padlo v apríli v Liptovskom Mikuláši 112 mm
zrážok (249 % N) a v máji 58 mm zrážok (89 % N).
Rozdiely v napadnutí rastlín repky ozimnej patogénom V. longisporum medzi jednotlivými odrodami
(Tabuľka 2) boli štatisticky preukazné (Tabuľka 5).
V priemere najnižší výskyt verticíliového vädnutia bol
zistený pri odrodách ES Cesario (42,17 %), Vapiano
(43,97 %), PT 225 (45,77 %), ES Momento (46,34 %)
a ES Vito (47,21 %). Najvyšší výskyt tohto ochorenia
sme zistili pri odrodách Hamour (63,41 %), Pantheon
(63,91 %), LG Architect (65,99 %) a PT 264 (66,71 %)
(Tabuľka 2).

Tabuľka 5: Analýza variancie pre hodnotenie výskytu verticíliového vädnutia rastlín na 26 odrodách repky
ozimnej, dvoch sledovaných lokalitách (Hul a L. Mikuláš), ošetrenom a neošetrenom variante.
Source
A: odroda
B: lokalita
C:ošetrenie
RESIDUAL
Total (Corrected)

Sum of quares
13563,3
84825,9
9691,8
22413,3
130494,

Df
25
1
1
284
311

Vysoký výskyt ochorenia sme zaznamenali
hlavne na lokalite L. Mikuláš, kde bolo v priemere
napadnutých až 71,15 % rastlín. Priemerné napadnutie
na lokalite Hul bolo 38,17 %. Rozdiely v napadnutí
medzi lokalitami boli štatisticky preukazné (Tab. 6).
V roku 2017 bol výskyt verticíliového vädnutia
na lokalite L. Mikuláš 35,76 % (Bokor and Bečka,
2017), ale vysoké napadnutie rastlín patogénom
V. longisporum bol na Liptove zaznamenaný v rokoch
2016 - 79,63 % (Bokor and Bečka, 2016b) a 2014 82,68 % (Bokor et al., 2014). Na lokalite Hul bolo
v roku 2017 napadnutých 43,70 % rastlín (Bokor and
Bečka, 2017) podobne ako v roku 2015 – 47 % (Bokor
et al., 2015). Len v roku 2016 bol na tejto lokalite zaznamenaný nízky výskyt verticíliového vädnutia, len
12,24 % (Bokor and Bečka, 2016b). K dôležitým faktorom, ktoré ovplyvňujú výskyt tohto ochorenia patria
najmä poveternostné podmienky v priebehu zimy
a nedostatok vody keď sú rastliny stresované suchom.
Tab. 6: Priemerný výskyt verticíliového vädnutia
rastlín repky (%) v roku 2017
Lokalita

Počet

Hul
156
L. Mikuláš 156

Priemerná Tukeyov test homohodnota
genity HSD
38,17
A
71,15
B

Mean Square
542,531
84825,9
9691,8
78,9199

F-ratio
6,87
1074,83
122,81

P-value
0,0000
0,0000
0,0000

boli výrazne ovplyvnené slabým prirodzeným výskytom bielej hniloby v poľných podmienkach čo spôsobilo hlavne extrémne teplé počasie v období kvitnutia
repky. Toto ošetrenie je však veľmi efektívne čo bolo
možné dokumentovať hlavne v roku 2017, keď na
lokalite L. Mikuláš aplikácia fungicídu znížila počet
napadnutých rastlín z 26,53 % (v neošetrenom variante) na 12,47 % (Bokor and Bečka, 2017). Podobné
výsledky boli zistené aj v predchádzajúcich rokoch
(Bokor et al. 2014; Bokor and Bečka, 2016a).
Tab. 7: Priemerný výskyt bielej hniloby rastlín
repky ozimnej (%) vo fungicídne ošetrených
a neošetrených variantoch v roku 2017
Variant

Počet

Ošetrené
156
Neošetrené 156

Priemerná
hodnota
0,99
1,17

Tukeyov test homogenity HSD
a
a

ab - medzi hodnotami označenými rovnakým písmenom nie sú
preukázané rozdiely pri hladine významnosti 99 % (LSD test)

Tab. 8: Priemerný výskyt verticíliového vädnutia
rastlín repky (%) vo fungicídne ošetrených
a neošetrených variantoch v roku 2017
a biologická účinnosť fungicídu
Variant

Počet

Priemerná Tukeyov test homohodnota
genity HSD
49,09
a
60,23
b

ab - medzi hodnotami označenými rovnakým písmenom nie sú
preukázané rozdiely pri hladine významnosti 99 % (HSD test)

Ošetrené
156
Neošetrené 156

Pri porovnaní výskytu rastlín so symptómami
bielej hniloby v kontrolných - neošetrených a fungicídne ošetrených variantoch neboli zistené preukazné
rozdiely (Tabuľka 7). Vo variantoch fungicídne ošetrených bolo zistené priemerné napadnutie patogénom
S. sclerotiorum 0,99 % a vo variantoch neošetrených
bolo priemerne napadnutých 1,17 % rastlín. Výsledky

ab - medzi hodnotami označenými rovnakým písmenom nie sú
preukázané rozdiely pri hladine významnosti 99 % (HSD test)
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Pri porovnaní výskytu rastlín so symptómami
verticíliového vädnutia rastlín v kontrolných a fungicídne ošetrených variantoch boli zistené preukazné
rozdiely (Tabuľka 8). Výskyt verticíliového vädnutia
rastlín bol nižší (49,09 %) vo fungicídne ošetrených
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variantoch, v porovnaní s neošetrenými (60,23 %).
Fungicídna účinnosť (FÚ) použitého prípravku v tomto
roku dosiahla 18,49 %. Podobná FÚ (22 %) bola ziste-

ná aj v roku 2017 (Bokor and Bečka, 2017). V predchádzajúcich rokoch bola fungicídna účinnosť vyššia
a dosahovala aj 40 - 60 % (Bokor et al. 2014, 2013).

Záver
Zdravotný stav porastov repky ozimnej
v poloprevádzkových pokusoch na Slovensku v roku
2018 bol dobrý. Nadpriemerne vysoké teploty a podnormálne zrážky v období kvitnutia zamedzili rozšíreniu bielej hniloby, ktorá sa v porastoch ozimnej repky
vyskytovala len zriedka. Naopak nedostatok zrážok a
deficit vlahy podporil rozšírenie vertíciliového vädnutia rastlín, najmä v severných oblastiach Slovenska.

Aplikácia fungicídov v období kvitnutia proti bielej
hnilobe nemala opodstatnenie v dôsledku nízkeho
výskytu tohto ochorenia, ale tieto ošetrenia znížili
výskyt verticíliového vädnutia rastlín. Z odrôd pestovaných v poloprevádzkových pokusoch na Slovensku
v roku 2018 medzi najodolnejšie patrili hybridy
ES Cesario, Vapiano, PT 225, ES Momento a ES Vito.
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MÁK V ROCE 2018
POPPY IN 2018

Václav LOHR
Český modrý mák z.s.
Abstract: The Czech Republic became the World leading producer of Food Poppy seed. In this year the Czech poppy industry nevertheless faces a serious crisis, as a consequence of drought, which affected an extensive part of the Central Europe. Lower sowing
areas together with adversity of the weather resulted in a decrease of the production to one of the lowest levels in last twenty years and
at the same time in increase of the prices of Poppy seed on the European market.
Key words: Poppy seed, production, climate changes, drought, export, import, price
Souhrn: Česká republika se po roce 2000 stala největším světovým producentem potravinářského máku ve světě. V letošním roce však
odvětví máku v ČR čelí vážné krizi, vyvolané důsledky sucha, které postihlo značnou část střední Evropy. Nižší osevní plochy společně
s nepřízní počasí mají za následek snížení produkce na jednu z nejnižších úrovní za posledních dvacet let a zároveň i zvýšení cenové
úrovně makového semene na evropském trhu.
Klíčová slova: makové semeno, produkce, klimatické změny, sucho, vývoz, dovoz, cena

Úvod
Mák setý je plodina, která si v posledních třech
dekádách vydobyla své místo na českých polích i
v obchodě zemědělskými komoditami. Bohužel, jak se
ukázalo zvláště v letošním roce, je zároveň i plodinou
velmi zranitelnou. Celosvětové změny klimatu, které se
ve střední Evropě v posledních letech projevují
dlouhotrvajícími suchy, mají za následek pokles
výnosů na jednu z nejnižších úrovní za posledních sto
let. Podle (zatím posledních) odhadů Českého
statistického úřadu, provedených k 15. září 2018, bylo
v českých zemích sklizeno v průměru 520 kg
makového semene z hektaru, ovšem tento odhad stále
ještě není konečný. Podobně nízké a dokonce ještě
nižší výnosy máku byly sice zaznamenány i
v minulosti, v době existence Československa i České
republiky, nikdy však neměly takový dopad na naše
zemědělce, jaký mají a budou mít v probíhajícím
sklizňovém roce. Nižší než letošní výnos byl
zaznamenán například v suchém roce 1947, poté se čas
od času nízké výnosy (pod 500 kg z hektaru)
opakovaly. Například v roce 1957 bylo dosaženo
průměrného výnosu pouze 450 kg z hektaru.
V šedesátých a sedmdesátých letech se produkce máku
a hektarové výnosy stabilizovaly na úrovni kolem
700 kg makového semene z hektaru, s výjimkou dvou
let, kdy výnosy klesly na extrémně nízkou úroveň –
v roce 1976 (240 kg/ha) a 1981 (370 kg/ha).
V posledních dvaceti letech byly zaznamenány
průměrné výnosy pod půl tuny v letech 2000 a 2010 –
v obou případech to bylo 460 kg máku z hektaru.
Z uvedených čísel by se zdálo, že nízká sklizeň,
případně extrémní sucho nejsou nic nového pod
sluncem, kdyby ovšem letošní průběh klimatu nebyl
doprovázen dalšími jevy, které svědčí o tom, že
s problémem sucha se budeme potýkat i nadále a
možná, že nastanou i horší časy. Jde o to, že zásoby
vláhy v půdě klesají pod dlouhodobý průměr již
několik let a letos se dostaly na minimální úroveň.
Sucho navíc zasahuje plošně obrovské oblasti a pokud
jde o naši republiku, týká se prakticky celého jejího
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území. Jen pro ilustraci – z více než 1100 katastrálních
území v České republice, kde se pěstuje mák, pouze
dvě byla postižena postižena mírně, ostatní pak byla
postižena středně silně až značně. Mák se tak stal
jednou z nejvíce postižených plodin, vedle např.
chmele.
Tab. 1. Mák ČR - sklizeň 1990 až 2018
Sklizeň
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

plochy v ha
9 029
9 263
11 794
8 814
28 726
34 308
14 271
16 641
27 881
45 462
29 871
33 235
29 637
38 147
27 611
44 613
57 785
56 914
69 793
53 623
51 103
31 495
18 363
20 250
27 020
32 650
35 543
32 586
26 608

prům. výnos
1,13
0,87
0,67
0,78
0,57
0,73
0,68
0,57
0,74
0,63
0,46
0,64
0,57
0,51
0,90
0,82
0,55
0,58
0,71
0,61
0,46
0,85
0,70
0,70
0,91
0,82
0,80
0,62
0,52

celk. prod.(t)
10 164
8 054
7 878
6 890
16 471
25 053
9 654
9 515
20 524
28 509
13 607
21 294
16 918
19 544
24 821
36 418
31 591
33 101
49 428
32 692
23 690
26 918
12 814
14 100
24 588
26 891
28 574
20 048
13 778

Pramen: Český statistický úřad, Praha 2018
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Nízká sklizeň a nedostatek zboží se odrazily na
cenách makového semene. Již v září 2018 dosáhly
vývozní ceny v průměru téměř CZK 80,-/kg fco
hranice a v následujícím měsíci dále stoupaly. Koncem

října a začátkem listopadu se výkupní ceny pohybovaly
mezi CZK 90,- a 95,-/kg EXW.

Vývoz a dovoz máku
Makové semeno se v České republice pěstuje
jednak pro vývoz, který dlouhodobě tvoří téměř přesně
85% produkce, zbytek, ročně v průměru kolem
4500 tun, je určen pro tuzemský trh. Ve srovnání
s předchozími roky se vývoz makového semene
z České republiky v uplynulém sklizňovém roce snížil.
Oproti desetiletému průměru předchozích let bylo
podle oficiálních statistik vyvezeno 20 228 tun
makového semene, tj. přibližně 75% obvyklého
množství. Důvodem mohou být relativně vysoké ceny
ve sklizňovém roce 2017 – 2018 ve srovnání
s předchozími roky. Celkem byl od září 2016 do srpna
2018 český mák vyvezen do 32 zemí světa (včetně
osiva), přičemž největšími odběrateli máku zůstávají
tradiční obchodní partneři – Rusko, Rakousko, Polsko.

Vývozy do většiny zemí poklesly, nejvýrazněji do
Nizozemska, na Ukrajinu, dále i do Kazachstánu a
Rumunska a dalších států. Většinu vývozu tvořil český
modrý mák, semeno bílého máku, které se na celkové
produkce máku v ČR podílí zhruba 3-4%, směřovalo
téměř výhradně do Indie. Hlavními odběrateli českého
máku i nadále zůstávají země EU, následované
východoevropskými
zeměmi.
Podíl
ostatních
odběratelských zemí je nízký, s výjimkou středně
velkých odběratelů Kazachstánu a Indie, kteří z ČR
dovážejí několik set tun máku ročně.
Podíl největšich odběratelů českého máku a
porovnání celkových vývozů za poslední roky
znázorňuje tab. 2.

Tab. 2. CZ: VÝVOZ MAKOVÉHO SEMENE SKL. 2017, ZÁŘÍ 2017 - SRPEN 2018
NÁZEV ZEMĚ
Rakousko
Německo
Nizozemsko
Polsko
Ruská federace
Slovensko
Ostatní
Celkem 2017 - 2018
2016 - 2017
2015 - 2016
2014 - 2015
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
2009 - 2010
2008 - 2009
2007 - 2008
Průměr skl. 2007-2016

NETTO (KG)
3 828 479
1 861 999
850 456
2 428 342
6 023 600
1 442 431
3 797 735
20 233 042
27 285 660
24 430 894
28 059 127
19 978 274
19 923 754
30 753 763
22 971 357
30 676 422
33 822 499
28 939 910
26 684 166

STAT. HODNOTA CZK (tis.)
190 196
89 998
46 016
128 002
347 647
85 652
213 660
1 101 171
961 375
1 068 020
1 388 624
1 246 552
830 665
827 005
773 988
682 169
1 159 459
2 009 700
1 094 756

PRŮM. CENA CZK/KG
49,68
48,33
54,11
52,71
57,71
59,38
56,00
54,42
35,23
44,03
49,56
63,37
42,04
26,41
33,43
22,26
34,74
70,43
41,03

Pramen: ČSÚ Praha, 2018

Dovoz makového semene se po roční přestávce
opět zvedl nad 4 tisíce tun. Za povšimnutí stojí
skutečnost, že makové semeno, dovážené ze zemí,
které pěstují technické (farmaceutické) máky, je
výrazně levnější, než mák, který se z České republiky
vyváží. Nepochybně se tyto máky do ČR nedováží
proto, aby obohatily tuzemský trh, byť se část do české
prodejní sítě zřejmě dostává. Dovozy farmaceutických
máků jsou jedním z dlouhotrvajících problémů celého
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odvětví, protože jejich kvalita poškozuje dobré jméno
českého potravinářského máku na zahraničních trzích
stejně jako na trhu tuzemském. Zvláště ve sklizňových
letech, jako je právě to, které nyní prožíváme, kdy
poklesla produkce máku v ČR a mnozí odběratelé se
mohou
obrátit
na
konkurenční
dodavatele.
Z perspektivního hlediska pak Česká republika ztrácí
trhy.
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Tab. 3. CZ: VÝVOZ MAKOVÉHO SEMENE SKL. 2017, ZÁŘÍ 2017 - SRPEN 2018
NÁZEV ZEMĚ
Rakousko
Německo
Nizozemsko
Polsko
Ruská federace
Slovensko
Ostatní
Celkem 2017 - 2018
2016 - 2017
2015 - 2016
2014 - 2015
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
2009 - 2010
2008 - 2009
2007 - 2008
Průměr skl. 2007-2016

NETTO (KG)
3 828 479
1 861 999
850 456
2 428 342
6 023 600
1 442 431
3 797 735
20 233 042
27 285 660
24 430 894
28 059 127
19 978 274
19 923 754
30 753 763
22 971 357
30 676 422
33 822 499
28 939 910
26 684 166

STAT. HODNOTA CZK (tis.)
190 196
89 998
46 016
128 002
347 647
85 652
213 660
1 101 171
961 375
1 068 020
1 388 624
1 246 552
830 665
827 005
773 988
682 169
1 159 459
2 009 700
1 094 756

PRŮM. CENA CZK/KG
49,68
48,33
54,11
52,71
57,71
59,38
56,00
54,42
35,23
44,03
49,56
63,37
42,04
26,41
33,43
22,26
34,74
70,43
41,03

Pramen: ČSÚ Praha, 2018

Sklizeň 2018
Jak bylo řečeno, sklizeň 2018 dopadla pro mák
velmi špatně. Jsou sice pěstitelé, kteří zaznamenali na
své poměry víceméně průměrnou sklizeň, řada pěstitelů
však musela mák zaorat, poté kdy kvůli nedostatku
vláhy špatně vzešel. Dalším problémem letošní sklizně
byla invaze škůdců, zvláště krytonosce kořenového,
který zlikvidoval značné plochy porostů, dříve než
mladé rostlinky měly čas se rozvinout. V některých
případech byly osevy nahrazeny jinými plodinami,
jindy pěstitelé zaseli mák znovu. Často se ukázalo, že
to byla chyba – později setý mák doplatil na nedostatek
vláhy více než mák zasetý v obvyklém termínu. Dá se
předpokládat, že z původně zasetých (podle oficiálních

údajů) 26 608 hektarů bylo několik tisíc hektarů
zaoráno, případně necháno ladem. Po třech letech (skl.
2014/15 – 2016/17), kdy byly zaznamenány poměrně
slušné výnosy u máku (mezi 800 a 900 kg/ha) nastaly
opět roky hubené. Už minulá sklizeň nebyla dobrá. Na
rozdíl od dřívějších let, kdy byla celková produkce
máku rovněž na nízké úrovni, ať už z důvodu nízkých
výnosů (2002, 2003, 2010) nebo kvůli snížení osevních
ploch (2012, 2013), letošní situace je ztížena tím, že
zásoby makového semene z přechozích sklizní jsou
minimální. Navíc – ani situace v dalších produkčních
zemích není ideální, sklizeň nevyšla např. v Maďarsku
a proti očekávání ani v Turecku.

Závěrem
V minulosti jsme mnohokrát konstatovali, že
k tomu, aby se mák stal skutečně prosperující plodinou,
potřebuje především stabilizovaný trh. Výkyvy
v produkci a následně výkyvy v cenách žádné
komoditě nesvědčí. Po období vysokých cen, kdy se od
obchodovaného zboží odvracejí spotřebitelé, obvykle
nastává období nadprodukce a cenový pokles. Pak zase
přestává být daná komodita zajímavá pro pěstitele.
Dalším faktorem, který může ovlivnit úspěšnost
máku na trzích v budoucnu, je i kvalita zboží. Český
mák je znám jako kvalitní výrobek, nicméně je třeba

tuto skutečnost zdůraznit i po formální stránce. Český
modrý mák, z.s. se snaží prosadit chráněné zeměpisné
označení pro český modrý mák v rámci Evropské unie
(obdoba Českého piva, Českého kmínu). Tento krok by
měl přispět k popularizaci našeho máku u nás i
v zahraničí. Kromě toho spolek ve spolupráci s Agrární
komorou a Potravinářskou komorou připravuje další
kroky v tomto směru – ať už jde cechovní normu pro
mák, propagaci máku na českém i zahraničních trzích a
podobně.
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KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA MÁKU VE VZTAHU
K PRODUKTIVITĚ POROSTU V ROCE 2018
Poppy seed germination and vigor in relation to canopy productivity in 2018

Hana HONSOVÁ, Pavel CIHLÁŘ

Česká zemědělská univerzita v Praze
Summary: In laboratory experiments with poppy seeds, seed germination and vitality were monitored. Comparable seed samples had a
high germination of 95 to 97%. In stress, the differences in seed quality deepened. Seeds with the same germination reached different
vitality. Comparable samples of poppy seeds showed smaller differences in germination, but greater differences in emergence under
stress conditions. In field trials based on the Research station Červený Újezd poppy seed were worse developed due to the deficiency
of moisture. Under stress conditions, the vitality of poppy seed has been influenced by field emergency. High vitality has also positively
impacted on seed yield. High vitality has also positively impacted on seed yield.
Key words: poppy, seed, germination, vigor, field emergence, number of poppies, yield
Souhrn: V laboratorních pokusech s osivem máku byla sledována klíčivost a vitalita osiva. Porovnávané vzorky osiva měly vysokou
klíčivost od 95 do 97 %. Ve stresových podmínkách se rozdíly v kvalitě osiva prohlubovaly. Osivo se stejnou klíčivostí dosahovalo různé
vitality. Mezi porovnávanými vzorky osiva máku byly zjištěny menší rozdíly v klíčivosti, ale větší rozdíly při vzcházení ve stresových
podmínkách. V polních pokusech založených na Výzkumné stanici Červený Újezd osivo máku díky nedostatku vláhy hůře vzcházelo.
Ve stresových podmínkách se projevil vliv vitality osiva máku na polní vzcházivost. Vysoká vitalita se kladně odrazila i na výnosu semen.
Klíčová slova: mák, osivo, klíčivost, vitalita, polní vzcházivost, počet makovic, výnos

Úvod
Kvalita osiva je jedním z nejdůležitějších faktorů
ovlivňujících tvorbu výnosu. Jde o souhrn vlastností a
ukazatelů zařazených pod pojem jednak semenářská hodnota a jednak biologická hodnota. Semenářská hodnota se
nejčastěji vyjadřuje pomocí klíčivosti, čistoty a hmotnosti
tisíce semen.

Biologická hodnota osiva vyjadřuje vnitřní vlastnosti osiva dané kvalitou živé hmoty semen. Je podmíněna genetickým základem odrůdy a modifikována prostředím, úrovní agrotechniky, kvalitou sklizně a posklizňovým ošetřením, podmínkami uskladnění a konečnou úpravou osiva.

Pro testování kvality osiva se obvykle využívají
optimální podmínky, které odpovídají jednotlivým botanickým druhům. Pro uznání patrie osiva máku je stanovena minimální klíčivost na 80 %. V polních podmínkách se
však semeno setkává s podmínkami zcela odlišnými.

Rozdíl mezi zjištěnou klíčivostí a vlastní polní
vzcházivostí osiva souvisí se životností čili vitalitou osiva.
Vitalita se popisuje jako přirozený potenciál zdravých
semen, umožňující rychlé klíčení a vzcházení po zasetí
za rozmanitých podmínek. Obecně vyjadřuje stupeň tolerance osiva k nepříznivým podmínkám při klíčení a
vzcházení a stabilitu kvality při uskladnění. Semena
s vyšší vitalitou jsou schopna vzejít i za méně příznivých
podmínek než semena se sníženou vitalitou, a to při stejné
hodnotě laboratorní klíčivosti.

Kvalita osiva vyjadřovaná semenářskými hodnotami, především klíčivostí, nepostihuje plně biologickou
hodnotu osiva, která má rozhodující vliv na polní vzcházivost, vývoj porostů i konečný výnos. Stanovení výsevního množství osiva podle počtu klíčivých semen nedává
záruku, že bude dosaženo potřebného počtu rostlin.

Materiál a metody
Tab. 1 Testované vzorky osiva máku v roce 2018

Laboratorní pokusy

ročník
sklizně
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

V laboratorních pokusech byla sledována kvalita osiva máku. Laboratorní pokusy byly zakládány
vždy ve čtyřech opakováních. U dodaných vzorků byla
odpočtem vyklíčených semen po pěti dnech zjištěna
energie klíčení (rychlost) a po deseti dnech laboratorní
klíčivost. Testování klíčivosti probíhalo v umělohmotných miskách s perforovaným víčkem na navlhčeném
filtračním papíru v klimatizačním boxu při teplotě
20 oC. Do každé misky byly umístěny dva vzorky po
50 semenech.
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číslo
vzorku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

barva
semene
modrý
modrý
modrý
bílý
bílý
bílý
bílý
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý

odrůda
Opex
Opex
Opex
Orel
Orel
Orel
Orel
Opal
Opal
Maratón
Maratón
Major

Poté probíhalo testování vitality osiva máku
pomocí dvou stresových testů, rovněž ve čtyřech opakováních po 50 semenech. Při testování byla zjištěna
laboratorní vzcházivost ve stresových podmínkách.

Testované vzorky, kterým pro testování byla přidělena
čísla, jsou uvedeny v tabulce 1.
Polní pokusy
Osivo máku bylo v roce 2018 testováno
v polních pokusech na Výzkumné stanici Červený
Újezd v okrese Praha – západ. Maloparcelkové pokusy
byly založeny metodou náhodných dílců ve čtyřech
opakováních. Velikost osetých parcel dosahovala
15 m2, sklizňová plocha 11,25 m2.






Metodika polních pokusů byla následující:
8. 4. 2018 setí máku (výsevek 1,5 kg/ha) parcelním
bezezbytkovým secím strojem Oyord
10. 4. hnojení 200 kg/ha DASA
10. 4. 2017 preemergentní herbicidní postřik
Command 36 SC 0,15 l/ha + Callisto 480 SC
0,25 l/ha
16. 8. 2018 sklizeň parcelní sklízecí mlátičkou
Wintersteiger Classic a následné vyčištění máku
v průběhu měsíce října na Výzkumné stanici
v Červeném Újezdě

Výsledky a diskuse
S testováním kvality osiva máku jsme započali
v roce 2015, kdy jsme hledali vhodné testy pro stanovení vitality. Z velkého množství testů jsme nakonec
vybrali dva, jeden „měkčí“ a druhý „tvrdší“.
V roce 2015 jsme v laboratorních a polních
podmínkách porovnávali osivo o velmi vysoké klíčivosti a osivo s klíčivostí mírně nad osmdesátiprocentní
hranicí stanovenou pro uznání partie osiva. Rozdíl
v klíčivosti dosahoval 11 %. Při testování vitality byl
ale rozdíl téměř čtyřicetiprocentní ve prospěch vysoce
klíčivého osiva. Z osiva o vyšší vitalitě vzešlo podstatně více rostlin a vytvořilo se mnohem více makovic.
Mírný rozdíl byl zjištěn i ve výnosech ve prospěch
vitálnějšího osiva (Vašák, Honsová, Pšenička, 2016).
V roce 2016 se v pokusech pokračovalo na větším počtu vzorků osiva máku. Potvrdilo se, že osivo se
stejnou klíčivostí může vykazovat různou vitalitu, tedy
schopnost vzcházet ve stresových podmínkách. Vysoká
vitalita byla zjištěna u osiva s klíčivostí nad 90 %.
Nízkou vitalitu vykazovaly vzorky osiva s klíčivostí
těsně nad hranicí osmdesáti procent klíčivosti stanovené pro uznání partie osiva.
V polních pokusech v roce 2016 z nejvitálnějšího osiva vzešlo nejvíce rostlin. Kvůli nedostatku vláhy
na jaře ale byla polní vzcházivost obecně nízká. Následně rostliny vzešlé z osiva s nejvyšší vitalitou vytvořily i nejvíce makovic. Osivo s nejvyšší vitalitou poskytlo také nejvyšší výnosy semen. Srovnatelný výnos

ale měl jen jeden méně vitální vzorek osiva (Honsová,
Cihlář, Vašák, 2016).
V roce 2017 při vzcházení na poli panovaly ideální vláhové podmínky. Polní vzcházivost se pohybovala na vysoké úrovni, vitalita osiva se neprojevila.
U rostlin vzešlých z nejvitálnějšího osiva ale bylo vytvořeno nejvíce makovic a vysoká vitalita osiva se také
kladně odrazila na výnosu (Honsová, Cihlář, 2017).
Laboratorní pokusy
Osivo máku bylo v roce 2018 podrobeno testování klíčivosti a vitality (tab. 2). Mezi porovnávanými
vzorky byly zjištěny rozdíly. Laboratorní klíčivost u
všech testovaných vzorků bohatě překračovala hranici
osmdesáti procent stanovenou pro uznání partie osiva
máku. Klíčivost dosahovala vysokých hodnot, pohybovala se v rozmezí 95 až 97 %.
Při testování vitality ve stresových podmínkách
vzcházelo méně semen než při stanovení klíčivosti
v podmínkách ideálních. Rozdíly ve vzcházivosti máku
v testech vitality byly mezi porovnávanými vzorky
větší než při stanovení klíčivosti.
I když bylo všechno osivo vysoce klíčivé
s klíčivostí nad 95 %, vykazovalo různou vitalitu. Nejvyšší vitalitu vykázaly vzorky č. 4. a 8. V porovnání
modrosemenného a bělosemenného máku nebyly při
laboratorním testování v roce 2018 zjištěny rozdíly
v citlivosti ke stresovým podmínkám.

Tab. 2 Klíčivost a vitalita osiva máku v roce 2018
číslo vzorku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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mák
modrý
modrý
modrý
bílý
bílý
bílý
bílý
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý

odrůda
Opex
Opex
Opex
Orel
Orel
Orel
Orel
Opal
Opal
Maratón
Maratón
Major

Energie klíčení (%)
94
93
94
93
95
95
95
94
95
95
94
93

Klíčivost (%)
97
97
96
95
96
97
96
95
96
96
95
95

Test vitality 1 (%)
78
74
76
77
77
68
74
83
70
70
57
49

Test vitality 2 (%)
40
40
40
56
40
41
40
45
44
38
33
34
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Polní pokusy
Výsledky polních pokusů značnou měrou ovlivnil
průběh počasí. Selo se za nepříznivých vláhových podmínek a sucho přetrvávalo i po zasetí. Rostliny máku při
nedostatku vláhy vzcházely pomalu a porosty byly řídké.
Při odpočtech rostlin po vzejití se polní vzcházivost pohybovala na nízké úrovni. Při porovnání s testy vitality ale
polní vzcházivost dobře kopírovala výsledky stresových
testů, nejlépe vzešly vzorky č. 4 a 8 (tab. 3). Během vegetace se počet rostlin příliš nezměnil.
V pokusech bylo možno vypozorovat vztah mezi
kvalitou osiva a počtem makovic. Z vysoce vitálního
osiva bílého máku vzorku č. 4 rostliny vytvořily největší
množství makovic a také nejvíce velkých makovic. Tento

vzorek poskytl nejvyšší výnos ze čtyř porovnávaných
variant osiva bílého máku.
V pokusech se potvrdilo, že se vitalita osiva projeví především ve stresových podmínkách. V roce 2018 se
selo za sucha a po zasetí přetrvávalo suché počasí
s vysokými teplotami. Při vzcházení máku vzcházející
rostliny trpěly nedostatkem vláhy stejně jako v roce 2016.
Zatímco v letech 2015 a 2016 se v pokusech
s mákem v Červeném Újezdě dosahovalo vysokých výnosů, v letech 2017 a 2018 tomu tak nebylo. Nejvyšší výnos
v roce 2018 poskytl vzorek modrého máku č. 8, který měl
vysokou vitalitu a nejlepší polní vzcházivost (tab. 3). Na
nízké výnosové úrovni se podepsal nepříznivý průběh
povětrnostních podmínek za vegetace máku.

Tab. 3 Počet rostlin a makovic na 1 m2 a výnos semen při 8% vlhkosti
číslo
vzorku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

rostliny
po vzejití na 1 m2
12
9
7
29
18
15
19
32
19
20
23
19

rostliny
před sklizní na 1 m2
8
12
4
30
12
16
13
26
21
15
20
22

makovice
celkem na 1 m2
23
31
10
66
35
40
39
43
40
39
47
46

makovice
malé na 1 m2
5
5
2
10
4
5
7
4
2
6
6
6

makovice
velké na 1 m2
18
27
9
56
31
35
33
39
39
33
41
40

výnos
t/ha
nesklizeno
0,21
0,18
0,60
0,47
0,35
0,34
0,94
0,70
0,32
0,79
0,75

Závěr
Osivo máku bylo testováno v laboratorních a
polních pokusech. Stejně jako v předchozích letech
2015 až 2017 se i v roce 2018 potvrdilo, že osivo se
stejnou klíčivostí může vykazovat různou vitalitu, tedy
schopnost vzcházet ve stresových podmínkách.
Klíčivost osiva máku testovaného v roce 2018
se pohybovala na vysoké úrovni s minimálními rozdíly
mezi porovnávanými vzorky. Při vzcházení ve stresových podmínkách ale byly rozdíly ve vitalitě osiva
znatelné. V porovnání modrosemenného a bělosemenného máku nebyly zjištěny podstatné rozdíly k citlivosti ke stresovým podmínkám.

V polních pokusech bylo za nepříznivých povětrnostních podmínek s nedostatkem vláhy v období
vzcházení máku dosaženo nízké polní vzcházivosti. Do
sklizně se počet rostlin příliš nezměnil. Vztah mezi
vitalitou osiva a polní vzcházivostí byl zjištěn stejně
jako v roce 2016, kdy osivo také vzcházelo za nedostatku vláhy. U rostlin vzešlých z nejvitálnějšího osiva
bílého máku bylo vytvořeno nejvíce makovic a vysoká
vitalita osiva se také kladně odrazila na výnosu.
U modrého máku nejvitálnější vzorek osiva poskytl
nejvyšší výnos.

Použitá literatura
Vašák J., Honsová H., Pšenička P: Výzkum máku pro lepší výnosy semen a ekonomiku produkce. In: 15. makový občasník, ISBN: 978-80-213-2623-1, s. 14-19, 2016.
Honsová H., Cihlář P., Vašák J.: Klíčivost a vitalita osiva máku ve vztahu k polní vzcházivosti a výnosu. In:
Prosperující olejniny, ISBN: 978-80-213-2693-4, s. 120-123, 2016
Honsová H., Cihlář P.: Klíčivost a vitalita osiva máku ve vztahu k produktivitě porostu v roce 2017. In: Prosperující olejniny, ISBN: 978-80-213-2798-6, s. 132-135, 2017

Kontaktní adresa
Ing. Hana Honsová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6, e-mail: honsova@af.czu.cz
Výzkum byl podporován projektem MZe NAZV QJ1510014 Snížení rizikovosti pěstování máku a projektem TAČR TG03010020
Využití stresových testů a stimulace osiva máku jarního a řepky ozimé pro výrazné zlepšení kvality osiva a kompletnosti porostu

Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

- 101 -

VLIV DĚLENÝCH DÁVEK DUSÍKATÝCH HNOJIV NA VÝNOS MÁKU
Effect of split doses of nitrogen fertilizers on poppy seed yield

Marie ŠKOLNÍKOVÁ, Petr ŠKARPA
Mendelova univerzita v Brně
Souhrn: V polním maloparcelkovém experimentu byl hodnocen vliv jednorázové a dělené dávky dusíkatých hnojiv na výnos máku
setého. Ve všech variantách s dělenou dávkou byl výnos semene vyšší než při jednorázové aplikaci dusíku. Nejvyšší produkce máku
byla dosažena na variantě hnojené hnojivem Alzon neo-N s přihnojením dusíku hnojivem LAD.
Klíčová slova: mák, výnos semene, dělená dávka dusíku, inhibovaná dusíkatá hnojiva
Summary: The effect of single and split nitrogen application on poppy seed yield was determined in precise small-plot experiment.
Poppy seed yield was higher in variants with split dose of nitrogen in comparison with single dose of nitrogen. The highest poppy seed
yield was determined in variant with Alzon neo-N in combination with DAN (dolomite-ammonium nitrate).
Key words: poppy, seed yield, split dose of nitrogen, nitrogen fertilizers with inhibitors

Úvod
Česká republika se řadí k hlavním pěstitelům
máku pro potravinářské účely. Dusíkatá výživa máku
je nezbytná nejen pro správný růst a vývoj, ale i
k dosažení rentabilních výnosů vysoké kvality. Efektivnost dusíkatého hnojení ovlivňují ztráty dusíku,
které mají zároveň negativní dopad na složky životního
prostředí (atmosféra, hydrosféra). Těmto ztrátám lze
předcházet využitím hnojiv aditivovaných inhibitory
přeměny dusíku, tzv. hnojiv stabilizovaných. Vzhledem k rostoucí intenzifikaci zemědělství se užití stabilizovaných hnojiv jeví jako vhodný prostředek dusíkaté
výživy respektující environmentální požadavky moderního zemědělství. Cílem experimentu bylo zjistit
vliv dusíkatých hnojiv s inhibitory v systému dělené
aplikaci na výnos máku setého.
Mák se řadí v České republice mezi tradičně
pěstované plodiny, jeho odhadovaná spotřeba v ČR
činí 300 g máku na osobu za rok (Vašák et al., 2010).
Nároky na výživu máku začínají brzy po vzejití
a přetrvávají do období tvorby generativních orgánů
(Bechyně et al., 2001) a obzvláště dusík má pro správný růst máku a požadovaný výnos nepostradatelný
význam.
Používání dusíkatých hnojiv, jejichž spotřeba
v ČR narůstá, je také spojováno se ztrátami dusíku, a to
jak vyplavováním, tak plynnými ztrátami. Tyto úniky

dusíku mají negativní vliv na složky životního prostředí a zároveň snižují rentabilitu pěstování rostlin (Edmeades 2004). Ztráty dusíku mohou být při používání
běžných dusíkatých hnojiv omezeny agrotechnickými
zásahy, jako je správně zvolená doba a metoda aplikace
hnojiva nebo dávka hnojiva. Používání hnojiv
s inhibitory přeměny dusíku napomáhá k větší redukci
ztrát dusíku a přispívá ke zvýšení efektivnosti hnojení
(Nielsen, 2006). Nejčastěji se využívá inhibitorů přeměny dusíku ve spojení s močovinou, zejména díky
jejímu vysokému obsahu dusíku (46 %) a relativně
nízkým nákladům na její výrobu (Trenkel, 1997). Použitím inhibitoru ureázy dochází ke snížení aktivity
enzymu ureázy v místě, kde nastává kontakt hnojiva
s půdou nebo rostlinou. Následně je rozklad močoviny
potlačen do doby, než nastanou větší srážky. Po rozpuštění se močovina jako nepolární molekula
CO(NH2)2 dostává do půdního profilu a následným
pohybem v půdě dochází k oddělení inhibitoru od močoviny. Poté už může být močovina vlivem ureázy
rozložena na NH4+. Tento kationt je navázán na sorpční
komplex a již nedochází k jeho ztrátám (Mráz, 2013).
Při využití inhibitorů nitrifikace dochází k omezení
aktivity nitrifikačních bakterií v půdě (Frye, 2005).
Tyto bakterie umožňují přeměnu NH4+ na NO3-, tedy
dusík, který v humidních podmínkách podléhá relativně rychlému vyplavení.

Materiál a metody
V polním maloparcelkovém pokusu byl sledován vliv dusíkatých hnojiv s inhibitory jeho přeměny
aplikovaných v dělených dávkách na výnos máku setého (Papaver somniferum L.). Pokus byl založen na
pozemcích Pokusné stanice ŠZP v Žabčicích (jižní
Morava, suchá oblast s neutrálními až slabě kyselými
půdami, převažující půdní typ černozem, průměrná
nadmořská výška 185 m.n.m.). Předplodinou byla
ozimá pšenice a jako modelová rostlina byla použita
odrůda Major (výsevek 1,5 kg/ha), která byla vyseta
17. 4. 2018. Velikost jedné parcelky byla 20,4 m2.
Hnojiva byla aplikována dle schématu uvedeného
v tabulce 1, všechny varianty byly založeny ve čtyřech
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opakováních. První dávka hnojiva byla aplikována
předseťově, druhá aplikace proběhla ve fázi 6-8 pravého listu. V experimentu byla testována klasická močovina (46 % N), Alzon neo–N (46 % N), Ureastabil (46 %
N) a LAD (27 % N). Hnojivo Alzon neo–N je močovina s inhibitorem nitrifikace a inhibitorem ureázy, Ureastabil je močovina obsahující inhibitor ureázy.
Ve fázi 6-8 pravých listů byl proveden odběr
10 rostlin z každé varianty pro následné stanovení
obsahu makroelementů v nadzemních částech. Rostliny
byly usušeny při teplotě 60 °C a následně byly homogenizovány. Poté byly vzorky mineralizovány za využití směsi H2SO4 a H2O2 v mikrovlnném systému dle
Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

Zbírala et al. (2005). Obsah dusíku byl stanoven metodou dle Kjeldahla, obsah fosforu byl určen kolorimetricky. Draslík, hořčík a vápník byly stanoveny pomocí
atomové absorpční spektrofotometrie (AAS). Pro stanovení obsahu síry byly vzorky rostlinné hmoty také
vysušeny, zhomogenizovány a následně mineralizovány ve směsi H2O2 a HNO3 v mikrovlnném systému.
Poté byl vzorek analyzován metodou optické emisní
spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICPOES) podle Zbírala et al. (2005).
Průběh povětrnosti roku 2018 na lokalitě Žabčice prezentuje klimadiagram v grafu 1.
Sklizeň máku proběhla 31. 7. 2018 s následným
stanovením výnosu semen máku u jednotlivých variant
hnojení. Vliv hnojení byl statisticky vyhodnocen

v programu Statistica CZ 12 analýzou rozptylu
(ANOVA). Následným testováním dle Fishera (LSD
test) při 95 % (p<0,05) hladině významnosti byly hodnoceny rozdíly mezi jednotlivými variantami.
Tabulka 1 Schéma maloparcelkového pokusu
Varianta
1
2
3
4
5
6

Hnojivo
Močovina
Alzon neo–N
Ureastabil
Močovina + LAD
Alzon neo–N + LAD
Ureastabil + LAD

Dávka N (kg/ha)
101
101
101
74 + 27
74 + 27
74 + 27

LAD – ledek amonný s dolomitem

Graf 1 Klimadiagram pro lokalitu Žabčice

Výsledky a diskuze
Výnos máku je velmi ovlivněný počasím
v průběhu vegetační sezóny (Fábry et al., 1992),
zejména úhrnem, respektive rozložením srážek.
Nedostatečné zásobení vodou může způsobit velké ztráty ve výnosu semen (Roubal, 2003). Průběh
počasí během vegetace v roce 2018 významně
ovlivnil pěstování máku (graf 1), vysoké teploty v
kombinaci s nedostatečnými srážkami způsobily
na mnoha místech ČR pěstitelům máku velké
škody.
Hnojení dusíkem (jednorázová vs dělená
aplikace N) se podle výsledků rozborů rostlin
provedeném ve fázi 6–8 listu (tab. 2) projevilo na
obsahu N v rostlině. Zatím co průměrný obsah N
na variantách 1–3 dosáhl úrovně 4,74 %, variantz
s dělenou aplikací (var 4–6) vykazovali průměrný
obsah N ve výši 4,63 %. Jednorázové hnojení
Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

inhibovanými hnojivy a jejich dělená aplikace
v kombinaci s hnojivem LAD se projevila zvýšeným příjmem vápníku a hořčíku (tab. 2). Nejvyšší
obsah těchto prvků byl u varianty Alzon neo–N +
LAD, kde se obsah Ca a Mg v rostlinách vypěstovaných na variantách hnojených těmito hnojivy
zvýšil v porovnání s variantou hnojenou klasickou
močovinou o 14 %, respektive 18 %. Rostliny
hnojené dělenou dávkou dusíku zvýšily rovněž
příjem fosforu, jak prezentuje Tab. 2. Nejvyšší
obsah P byl opět u varianty Alzon neo–N + LAD,
oproti variantě hnojené močovinou byl vyšší
téměř o 20 %. ¨
I přes velmi nízkou úroveň produkce máku
v roce 2018 byl po porovnání výnosu jednotlivých
variant hnojení patrný pozitivní vliv dělené aplikace dusíku na výnos máku (graf 2). Bez ohledu
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na variantu hnojení dosáhla produkce semen
u variant s dělenou aplikací hnojiva v průměru
o 7,3 % vyšší úrovně než po aplikaci jednorázoví
dávky dusíku. Při dělené aplikaci hnojiv byl nejvyšší výnos u varianty Alzon neo–N + LAD (193
kg/ha). Škarpa et al. (2013) uvádějí, že dělená
dávka dusíku má pozitivní vliv na vývoj rostlin
máku a při vhodných povětrnostních podmínkách
může přispět k zvýšení výnosu semen. Lošák a
Richter (2004) ve svém experimentu dospěli
k závěru, že dělená aplikace dusíku umožňuje
rostlinám máku jeho lepší využití a dochází

k zvýšení výnosu a stabilizaci morfinu v makovině. Pozitivní vliv dělených dávek dusíku na výnos
semen zaznamenali ve svých studiích i Laughlin a
Chung (1992) a Solanki et al. (1998). Při srovnání
jednorázového hnojení byl nejvyšší výnos zaznamenán u varianty Alzon neo–N. U druhé varianty
s inhibovaným hnojivem (Ureastabil) nebyl v porovnání s neinhibovanou variantou výnos semen
ovlivněn. Hendrickson (1992) zmiňuje, že omezení plynných ztrát dusíku po aplikaci hnojiva
s inhibitorem ureázy se ne vždy projeví zvýšením
výnos plodin.

Tabulka 2 Obsah makroprvků v nadzemních částech rostlin máku odebraného ve fázi 6–8 listů
varianta
1. Močovina
2. Alzon neo–N
3. Ureastabil
4. Močovina + LAD
5. Alzon neo–N + LAD
6. Ureastabil + LAD

N
4,714
4,858
4,645
4,604
4,569
4,727

P
0,450
0,466
0,436
0,514
0,559
0,499

% v abs. sušině
K
6,053
5,716
4,854
6,137
5,929
5,477

Ca
2,186
2,322
2,338
2,344
2,499
2,365

Mg
0,378
0,381
0,392
0,396
0,445
0,386

Graf 2 Výnos semene máku (kg/ha)

Následné testování - jsou-li písmena stejná, není mezi variantami statisticky průkazný rozdíl (p ≤ 0,05).
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Závěr
Na základě prezentovaných výsledků byl
v polním maloparcelkovém pokusu zaznamenán
pozitivní vliv dělené dávky dusíkatého hnojiva na
výnos semene máku. Všechny varianty s dělenou

dávkou vykazovaly vyšší výnos než varianty
s jednorázovou dávku, nejvyšší výnos byl zaznamenán u varianty hnojené inhibovaným hnojivem
Alzon neo–N přihnojené hnojivem LAD.
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PRODUKČNÉ PARAMETRE SLNEČNICE ROČNEJ VPLYVOM
PÔSOBENIA AGROEKOLOGICKÝCH PODMIENOK ROČNÍKA
Influence of Year Weather Conditions and Hybrids on Production Traits of Sunflower

Ivan ČERNÝ, Dávid ERNST, Ján MAREK

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Summary: The aim of this field experiment was to evaluate the influence of year weather conditions of 2013, 2014 and 2015 and hybrids (NK Brio, NK Neoma, NK Alego) on sunflower seed yield and its oil content. The experiment was carried out on the experimental
fields of the Plant Biology and Ecology Centre, the Faculty of Agrobiology and Food Resources of the Slovak University of Agriculture in
Nitra. The influence of year weather conditions on seed yield and oil content of sunflower was high significant. For seed yield (2.76 t/ha)
the 2014 was more favourable (high significant). For oil content (52.33%) the 2014 was more favourable too (high significant). The
influence of hybrids on seed yield of sunflower was high significant. The highest seed yield of sunflower (2.43 t/ha) was recorded with
NK Neoma hybrid. The influence of hybrids on oil content was not significant. The highest oil content (48.37%) was recorded with NK
Brio hybrid.
Key words: sunflower, year weather conditions, hybrids, seed yield, oil content
Súhrn: Cieľom experimentu bolo zhodnotiť vplyv poveternostných podmienok ročníka a hybridov (NK Brio, NK Neoma, NK Alego) na
úrodu nažiek slnečnice ročnej a ich obsah tuku. Poľný polyfaktorový pokus bol realizovaný v rokoch 2013 - 2015 na experimentálnom
pozemku Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Pokus bol založený metódou kolmo delených blokov s náhodným
usporiadaním pokusných členov, v troch opakovaniach. Poveternostné podmienky mali štatisticky vysoko preukazný vplyv na výšku
-1
úrody nažiek a obsah tuku. Z hľadiska úrody nažiek (2,76 t.ha ) a obsahu tuku (52,33 %) bol pre slnečnicu ročnú vhodnejší rok 2014.
Vplyv hybridov na úrodu nažiek bol štatisticky vysoko preukazný. Najvyššia úroda nažiek (2,43 t.ha-1) bola zaznamenaná pri hybride
NK Neoma. Vplyv hybridov na obsah tukov bol štatisticky nepreukazný. Najvyšší obsah tukov (48,37 %) bol dosiahnutý pri hybride NK
Brio.
Kľúčové slová: slnečnica ročná, poveternostné podmienky, hybridy, úroda, obsah tuku

Úvod
Podľa údajov FAO (2013) je v súčasnosti slnečnica ročná celosvetovo štvrtou najvýznamnejšou olejninou sveta. Jej nažky obsahujú 48 – 52 % vysokokvalitného oleja (Faramarzi et al., 2008).
Produkčný proces poľných plodín sa realizuje
za neustále sa meniacich podmienok prostredia v systéme pôda - porast - atmosféra. Za objektívny výrobný
činiteľ v rastlinnej výrobe môžeme považovať počasie.
Vplyv počasia na úrodu a kvalitu pestovaných plodín
sa výrazne podieľa na celkovej ekonomike poľnohospodárstva (Jan & Seiler, 2007).
Určenie vzťahu medzi biologickým potenciálom
rastliny a faktormi prostredia patrí k základným princí-

pom tvorby úrody poľnohospodárskych plodín.
S prebiehajúcou zmenou klímy bude možné využiť
možnosti postupného rozširovania pestovania slnečnice
ročnej aj do repárskej či zemiakovej výrobnej oblasti
(Baranyk et al. (2010).
Ako uvádza Leon et al., (2003) a Echarte et al.
(2013), základom tvorby úrody nažiek a obsahu tuku
v nažkách, sú genetické a environmentálne faktory
a ich vzájomná interakcia.
Cieľom príspevku bolo zhodnotiť vplyv poveternostných podmienok ročníka a hybridov na úrodu
nažiek a obsah tukov v nažkách slnečnice ročnej.

Materiál a metódy
Poľný polyfaktorový pokus bol realizovaný
v rokoch 2013 - 2015 na experimentálnej báze FAPZ
SPU v Nitre - Dolná Malanta. V pokuse boli zaradené
nasledovné hybridy:
NK Brio: dvojlíniový hybrid s normálnym typom oleja, má vysoký úrodotvorný potenciál, rýchly
počiatočný rast a vysokú toleranciu voči suchu, vhodný
pre konvenčný typ technológie.

NK Alego: dvojlíniový stredne skorý hybrid,
s normálnym typom oleja, vhodný pre ClearField®
technológiu.
Pokus bol založený metódou kolmo delených
blokov s náhodným usporiadaním pokusných členov,
v troch opakovaniach. Výsledky experimentu boli
štatisticky vyhodnotené analýzou rozptylu prostredníctvom štatistického programu Statistica 8.

NK Neoma: dvojlíniový stredne neskorý hybrid
s normálnym typom oleja, rezistentný na imidazolin,
vhodný pre pre ClearField® technológiu.
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Poveternostné podmienky
Mesiac
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Ideálna potreba
∑ mm
X td °C
27,5
10
77,6
12
13,6
16
14,6
19
95,4
18
12,2
15

2013
∑ mm
23
65,6
54,8
2,2
70
60,8

2014
X td °C
11,65
15,09
18,54
22,25
20,89
13,63

∑ mm
32,8
57,4
52,0
113,2
74,4
109,0

2015
X td °C
10,8
13,3
17,3
19,9
17,1
15,1

∑ mm
25,6
83
23,6
26,4
77,4
43,2

X td °C
8,5
12,8
17,3
21
21,2
14,9

Výsledky a diskusia

2.55
2.50
2.45
2.40
-1

Výsledky experimentu preukázali, že priebeh poveternostných podmienok ročníka mal na výšku úrody
nažiek štatisticky vysoko preukazný vplyv (obr. 1).
Priemerná úroda nažiek dosiahla hodnotu 2,36 t.ha-1.
Ako vhodnejší pre pestovanie slnečnice ročnej sa,
z hľadiska úrody nažiek, prejavil rok 2014, v ktorom
bola zaznamenaná vyššia úroda nažiek (2,76 t.ha-1),
v porovnaní s rokom 2015, v ktorom dosiahnutá úroda
bola 1,74 t.ha-1. Štatisticky preukazný vplyv poveternostných podmienok na dosiahnutú úrodu nažiek slnečnice ročnej vo svojich prácach popisujú Pereyra - Irujo
& Aguirrezábal (2007), Bacsová (2011) a Černý et al.,
(2013).

Obrázok 2 Vplyv hybridov na úrodu nažiek slnečnice ročnej, testovanie kontrastov Fisherov LSD test
(α = 0,01; P ˂ 0,01)

úroda (t.ha )

Tendencia priebehu poveternostných podmienok
v priebehu vegetačného obdobia, bola v rozsahu jednotlivých
experimentálnych
rokov
nevyrovnaná.
V intervale nameraných priemerných mesačných teplôt
a úhrnu zrážok, v porovnaní s ideálnou potrebou, považujeme experimentálne roky za nadpriemerné.

2.35
2.30
2.25
2.20
2.15
2.10
NK Neoma

NK Brio

NK Alego

hybrid

Vplyv hybridov na úrodu nažiek bol štatisticky
nepreukazný (obr. 2). Najvyššia úroda nažiek bola dosiahnutá v roku 2014 pri hybride NK Neoma (2,91 t.ha-1),
najnižšia úroda nažiek v roku 2015 (1,57 t.ha-1) pri hybride NK Alego. Nami dosiahnuté výsledky sú v nesúlade
so závermi, ktoré uvádza Ibrahim (2012) a Černý et al.
(2013), ktorí vyhodnotili vplyv variability genetického
základu hybridov na úrodu nažiek slnečnice ročnej za
štatisticky vysoko preukazný.

Priebeh poveternostných podmienok mal na obsah tukov v nažkách štatisticky vysoko preukazný
vplyv (obr. 3). Priemerný obsah tukov za experimentálne obdobie bol 47,77 %. Vyšší obsah tukov
(56,22 %) bol zaznamenaný v roku 2013, najnižší obsah tukov (38,57 %) bol zistený v roku 2014. Štatisticky preukazný vplyv poveternostných podmienok ročníka na obsah tukov v nažkách slnečnice ročnej vo
svojej práci dokumentuje Pereyra - Irujo & Aguirrezábal (2007) a Echarte et al. (2013).

Obrázok 1 Vplyv ročníka na úrodu nažiek slnečnice
ročnej, testovanie kontrastov Fisherov LSD test
(α = 0,01; P ˂ 0,001)

Vplyv hybridov na obsah tukov v nažkách slnečnice ročnej bol vyhodnotený ako štatisticky nepreukazný (obr. 4). Najvyšší obsah tukov (58,54 %) bol
zistený v roku 2013 pri hybride NK Brio. Naopak,
najnižší obsah tukov (27,40 %) bol zistený v roku 2014
pri hybride NK Neoma. Pereyra - Irujo & Aguirrezábal (2007), Gesch & Johnson (2013) a Yasin et al.
(2013) konštatujú, že pestované hybridy slnečnice
ročnej vykazujú diferenciu v obsahu tukov vzhľadom
na rozdielny genetický základ, čo je v súlade s našimi
dosiahnutými poznatkami.

3.0

2.8

2.6

-1

úroda (t.ha )

2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4
2013

2014

2015

rok
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Obrázok 3 Vplyv ročníka na obsah oleja v nažkách
slnečnice ročnej, testovanie kontrastov Fisherov
LSD test (α = 0,01; P ˂ 0,001)

Obrázok 4 Vplyv hybridov na obsah oleja
v nažkách slnečnice ročnej, testovanie kontrastov
Fisherov LSD test (α = 0,01; P ˃ 0,05)
49.0

54
53

48.8

52
48.6

obsah oleja (%)

obsah oleja (%)

51
50
49
48

48.4

48.2

48.0

47
47.8
46
47.6

45

47.4

44
2013

2014

2015

rok

NK Neoma

NK Brio

NK Alego

hybrid

Záver
Z výsledkov vyplýva, že priemerná úroda nažiek za sledované obdobie rokov 2013 - 2015 bola
2,36 t.ha-1 s priemerným obsahom tukov 47,77 %.
Poveternostné podmienky ročníka ovplyvnili
výšku úrody a obsah tukov nažiek slnečnice ročnej
štatisticky vysoko preukazne. Pre pestovanie slnečnice
ročnej bol v rámci dosiahnutej úrody nažiek vhodnejší

rok 2014 (2,76 t.ha-1), z hľadiska hodnotenia obsahu
tuku v nažkách bol vhodnejší rok 2013 (56,22 %).
Vplyv hybridov na výšku úrody slnečnice
ročnej bol štatisticky nepreukazný. Najvyššia dosiahnutá úroda nažiek (2,91 t.ha-1) bola zaznamenaná
v roku 2014 pri hybride NK Neoma. Vplyv hybridov
na obsah tukov v nažkách slnečnice ročnej bol štatisticky nepreukazný. Najvyšší obsah tukov (58,54 %) bol
zaznamenaný v roku 2013 pri hybride NK Brio.
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HNOJENÍ SLUNEČNICE DUSÍKEM A SÍROU BĚHEM VEGETACE
Nitrogen and sulphur nutrition of sunflower during vegetative growth

Petr ŠKARPA, Marie ŠKOLNÍKOVÁ
Mendelova univerzita v Brně
Summary: The effect of nitrogen and sulphur nutrition on the yield of sunflower achenes was investigated in a field small plot experiments. Nitrogen single pre-sowing application was compared with split application of NS fertilizers. The positive effect of nitrogen fertilization in combination with sulfur on the yield of sunflower was confirmed. The doses of nitrogen and sulphur, the time of its application
(single vs split application) and the type of fertilizer (ratio N: S) influenced yield of achenes and their quality.
Keywords: yield, oil content, oil productions, single pre-sowing fertilization, split application
Souhrn: Dusík a síra hrají nepostradatelnou roli ve výživě slunečnice roční s dopadem na výnos a kvalitu produkce. Předmětem polních
experimentů bylo srovnání jednorázové a dělené aplikace dusíku s využitím kombinovaných NS hnojiv. Výsledky ukázaly pozitivní efekt
přihnojení NS hnojivy na výnos a produkci oleje slunečnice. Nejen dávka hnojiv, ale i termín jejich aplikace a použitý typ hnojiva (poměr
N:S) se ukazují jako významné faktory spolurozhodující o rentabilitě pěstování této olejniny.
Klíčová slova: výnos, olejnatost, produkce oleje, jednorázová dávka před setím, dělená aplikace

Úvod
Slunečnici (Helianthus annuus L.) řadíme mezi
plodiny s poměrně vysokými nároky na dusík (potřeba
na tvorbu 1 tuny nažek je cca 50 kg) a do skupiny plodin se značnými požadavky na síru (cca 15 kg/1 tunu
nažek). Spotřebu živin v hnojivech u slunečnice pěstované v ČR uvádí tabulka 1.
Porost slunečnice mezi 5. párem pravých listů a
počátkem kvetení vyžaduje nejvyšší přísun dusíku.
V tomto období slunečnice přijímá 70 až 90 % N
(Merrien et al. 1986). Jeho pozitivní účinek na výnos a
produkci oleje z jednotky plochy prezentuje celá řada
autorů (Abbadi et al. 2008, Sarkar, Mallick 2009, Rafiei et al. 2012, Ali et al. 2012, Lobo et al. 2013). Rovněž síra, která je významným synergistou v příjmu,
transportu a utilizaci dusíku, je přijímána z půdy
zejména během uvedené vegetační fáze a záznamy
o její pozitivním vlivu na produkční a kvalitativní parametry této olejniny jsou v literatuře běžně dostupné
(Rana et al. 2007, Sarkar, Mallick 2009, Richter et al.
2009, Škarpa 2016).

V praxi se hnojení slunečnice realizuje většinou
před setím. V souvislosti s poměrně vysokou půdní
mobilitou dusíku a síry, která za určitých podmínek
může resultovat k poměrně rychlým ztrátám uvedených
živin vyplavením (po přívalových srážkách), je vhodné
hnojení rozdělit na dvě dávky. Dělená aplikace tak
zvyšuje efektivitu hnojení a respektuje nároky plodiny
na tyto živiny během celé vegetace. To naznačuje
graf 1, který prezentuje odběr dusíku a síry porostem
slunečnice v průběhu 60 dní po setí. Je z něj patrný
zvyšující se odběr obou živin v čase, což dokumentuje
vhodnost přihnojit slunečnici NS hnojivy během vegetace.
Za účelem zjištění/potvrzení vhodnosti dělené
aplikace NS hnojiv s dopadem na výnos a kvalitu slunečnice a určení správného typu hnojiva byly v letech
2016 a 2018 založeny vegetační experimenty na pozemku zemědělského družstva Hrušovany u Brna.

Tab. 1 Množství aplikovaných živin na ha slunečnice (vyhodnoceno z dotazníku SPZO)
ročník
2015
2016
2017

kg/ha
N
85,0
91,0
97,4

P 2O 5
20,0
25,6
24,7

K2O
10,0
13,1
10,5
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g/ha
CaO
1,0
0,5
0,4

MgO
1,0
1,2
1,3

S
10,0
18,0
23,5

B

Zn

58,1
69,9

6,5
8,7
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Graf 1 Dynamika odběru dusíku a síry porostem slunečnice (pro výnos 3,6 t/ha)

Metodika pokusů
V roce 2016 byla slunečnice roční vyseta
6. dubna, v roce 2018 v termínu 5. dubna. V obou letech byla v pokusech zaseta odrůda ES Biba
v meziřádkové vzdálenosti 0,75 m v počtu 75 tis. jedinců na hektar. Před setím byla provedena aplikace
močoviny, v průběhu vegetace (fáze 8. listu) byl porost
přihnojen dusíkatými hnojivy obsahující síru, jak uvádí
tabulka 2.
Ve fázi 8. listu byla tuhá hnojiva (DASA,
DASA H, SA a Lovogran) přihnojena na povrch půdy
(naširoko), hnojivo SAM bylo aplikováno do meziřádků na půdu s následným zapravením (plečkováním).

Měsíční úhrny srážek a průměrné teploty zjištěné
v průběhu vegetace slunečnice obou let uvádí klimadiagram (graf 1).
Sklizeň pokusu byla provedena 23. 9. 2016, respektive 29. 8. 2018 maloparcelkovou sklízecí mlátičkou.
Výnosové parametry (produkce nažek a oleje
v t/ha) a kvalita (olejnatost v %) byly zhodnoceny
statistickými metodami (program STATISTICA 12)
metodou analýzy variance s následným testováním dle
Fischera, při 95 % hladině významnosti (P≤0,05).

Tab. 2 Schéma pokusů
rok

2016

2018
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Varianta hnojení
1. kontrola
2. SAM
3. DASA
4. SA
1. kontrola
2. Lovogran
3. DASA H

Hnojivo

močovina

močovina

před setím
Dávka
hnojiva v
kg/ha

8. list
Dávka N
v kg/ha

100

46

200

92

100

46

Hnojivo (kg/ha)

Dávka N
v kg/ha

Dávka S
v kg/ha

SAM (175)
DASA (150)
SA (200)
Lovogran (200)
DASA H (155)

40
40
40
40
40

11
20
41
41
20
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Graf 2 Vývoj povětrnostních podmínek

2016

2018

Výsledky a diskuze
Z výsledků uvedených tabulce 3 je patrné, že se
na výnosu slunečnice významně podílel průběh počasí,
zejména deficit vody. V roce 2016, v jehož období od
začátku roku do sklizně slunečnice byl zaznamenán
srážkový úhrn 450 mm, byl dosažen průměrný výnos
4,8 t/ha. V roce 2018 byla produkce nažek výrazně
nižší (2,0 t/ha). V její úrovni se významně odrazil deficit vody, který dokumentuje srážkový úhrn srovnatelného období tohoto roku ve výši 232 mm. I přes uvedené výnosové rozdíly daných let se jeví dělená aplikace dusíku v kombinaci se sírou jako významný intenzifikační faktor pěstování slunečnice. Dusík, aplikovaný
ve fázi 8. listu v dávce 40 kg/ha, logicky zvýšil výnos
ve srovnání s kontrolou hnojenou pouze jeho základní
dávkou. Produkce nažek se v průměru zvýšila o 4,6 %,
neprůkazně (P≤0,05). Přesto jsou v roce 2016 patrné
rozdíly v účinku užitých hnojiv. Výsledky experimentu
korelují s potřebou plodiny nejen na dusík, ale i síru.
Přihnojením síranu amonného, jehož dávka na úrovni
40 kg N zabezpečuje rostlinám nejvyšší množství síry
(SA obsahuje 2,1x více S než hnojivo DASA a 4x více
než SAM) a ve své podstatě fyziologických funkcí
v metabolismu rostlin pozitivně působí na utilizaci
dusíku během vegetace, bylo dosaženo nejvyššího
výnosu (tab. 3). Významný účinek přihnojení sírou
u dvou hybridů slunečnice zaznamenali rovněž Sahoo
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et al. (2018). Pro svou fyziologickou kyselost je užití
tohoto hnojiva vhodné na půdách neutrálních až alkalických. A pokud zhodnotíme rajonizaci pěstování
slunečnice v rámci ČR, kde dominují její plochy především na Jižní Moravě (Málek 2017), tak se síran
amonný logicky řadí mezi významné NS hnojiva, jak
prezentuje graf 3.
V roce 2018 byla kontrolní varianta vyhnojena
dusíkem na úroveň srovnatelnou s jeho dávkami použitými na variantách přihnojených během vegetace (cca
90 kg N). Navýšení výnosu dělenou aplikací hnojiv se
pohybovalo mezi 4,3 – 9,3 % a i když bylo signifikantně neprůkazné (P≤0,05), stejně jako v roce 2016 byl
zaznamenán pozitivní efekt přihnojení nejvyšší dávkou
síry (Lovogran). Srovnáme-li účinek hnojení různými
zdroji síry, také podle výsledků autorů Sheoran et al.
(2014) byly výnos nažek a produkce oleje nejvíce navýšeny po aplikaci síranu amonného.
Množství oleje v nažkách (graf 4) nebylo ani
v jednom roce vlivem aplikace hnojiv průkazně zvýšeno (P≤0,05). Jeho úroveň na variantách hnojených NS
hnojivy neklesla pod hodnoty varianty kontrolní a
v kombinaci s pozitivním ovlivněním výnosu semen se
olejnatost podílela na zvýšené produkci oleje (tab. 3).
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Graf 3 Podíl jednotlivých druhů N a S hnojiv na jejich spotřebě ve slunečnici (2015 – 2017)

N hnojiva

S hnojiva

Tab. 3 Vliv aplikace hnojiv na výnos slunečnice
Ročník
2016

2018

Varianta hnojení

Výnos nažek (t/ha)

1. kontrola
2. SAM
3. DASA
4. SA
1. kontrola
2. Lovogran
3. DASA H

4,69 a
4,89 a
4,85 a
4,98 a
1,95 a
2,13 a
2,03 a

Výnos nažek
(rel %)
100,0
104,2
103,4
106,2
100,0
109,3
104,3

Produkce oleje (t/ha)

Produkce oleje (rel %)

2,29
2,42
2,37
2,47
0.86
0.95
0.91

100,0
105,7
103,6
107,6
100,0
110,5
106,3

Následné testování (Fisherův LSD test) - a, b – písmena u výnosu nažek – mezi variantami není statisticky průkazný rozdíl (p ≤ 0,05)
v případě, jsou-li písmena stejná.

Graf 4. Efekt hnojení NS hnojivy na olejnatost nažek
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Závěr
V přesných maloparcelních pokusech byl
potvrzen pozitivní vliv hnojení dusíkem
v kombinaci se sírou na výnos nažek slunečnice.
Z výsledků vyplývá, že nejen dávka dusíku, termín aplikace (dělená aplikace), ale i typ hnojiva,

s ohledem na jeho složení (poměr N:S), ovlivňuje
výnos nažek a jejich kvalitu. Zejména na půdách
s vyššími hodnotami půdní reakce se jeví jako
nejvhodnější NS hnojivo ve vztahu k produkci
semen a oleje síran amonný.

Literatura
Abbadi, J., Gerendas, J., Sattelmacher, B. (2008): Effects of nitrogen supply on growth, yield and yield components of safflower and sunflower. Plant and Soil, 306(1-2): 167-180.
Ali, A., Ahmad, A., Khaliq, T., Akhtar, J. (2012): Planting density and nitrogen rates optimization for growth and
yield of sunflower (Helianthus annuus L.) hybrids. Journal of Animal and Plant Sciences, 22(4): 10701075.
Lobo, T. F., Grassi Filho, H., Bull, L. T., Kummer, A. C. B. (2013): Effect of sewage sludge and nitrogen on
production factors of sunflower. Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental, 17(5): 504509.
Málek, B. (2017): Slunečnice v podmínkách České republiky v roce 2017. In Sborník příspěvků z 34. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice. 1. vyd. Praha: Svaz pěstitelů a
zpracovatelů olejnin, 2017, s. 289-207.
Merrien, A., Arjaure, G., Maisonneuve, C. (1986): Besoins en éléments minéraux chez le Tournesol dans les
conditions françaises. Info. Techn. CETIOM 95. II, 8-19.
Rafiei, H., Soleymani, A., Golparvar, A. R. (2012): Effect of different nitrogen levels on yield components and
seed yield of three sunflower (Helianthus annuus L.) cultivars. Research on Crops, 13(3): 996-1000.
Rana, D. S., Giri, G., Pachauri, D. K. (2007): Direct and cumulative residual effect of phosphorus and sulphur
on yield trend, system productivity, economics and balance sheet of Indian mustard (Brassica juncea)sunflower (Helianthus annuus)-urdbean (Vigna mungo) cropping system. Indian Journal of Agricultural
Sciences, 77(7): 408-414.
Richter, R., Škarpa, P., Hřivna, L. (2009): Výživa sírou při hnojení olejnin. Zemědělec, 18, 13-18.
Sahoo, P., Brar, A. S., Sharma, S. (2018): Effect of methods of irrigation and sulphur nutrition on seed yield,
economic and bio-physical water productivity of two sunflower (Helianthus annuus L.) hybrids. Agricultural
Water
Management [online].
206,
158-164
[cit.
2018-10-12].
DOI:
10.1016/j.agwat.2018.05.009.
ISSN
03783774.
Dostupné
z:
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378377418306140
Sarkar, R. K, Mallick, R. B. (2009): Effect of nitrogen, sulphur and foliar spray of nitrate salts on performance of
spring sunflower (Helianthus annuus). Indian Journal of Agricultural Sciences, 79(12): 986-990.
Sheoran, P., Sardana, V., Singh, S., Sheoran, O. P., Raj, D. (2014): Optimizing sulphur application in
sunflower (Helianthus annuus) under irrigated semi-arid tropical conditions. Indian Journal of Agronomy 58(3): 384-390.
Škarpa, P. (2016): Dusík a síra ve výživě slunečnice. In: Sborník z 33. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 23.-24.11.2016, SPZO Praha. ISBN: 978-80-87065-69-3.

Kontaktní adresa
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D., Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, AF, Mendelova
univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00, Brno, tel: +420 545 133 345, mail: petr.skarpa@mendelu.cz

Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

- 113 -

FORMOVANIE VYBRANÝCH ÚRODOTVORNÝCH PRVKOV
SLNEČNICE ROČNEJ PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE
RASTOVÝCH STIMULÁTOROV
Formation of Selected Yield-Forming Parameters of Sunflower by Application of Growth Stimulators

Dávid ERNST, Ivan ČERNÝ

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Summary: The aim of this field experiment was to test the effect of two growth stimulators on selected yield-forming parameters such
as number of plants, head diameter, weight of head and weight of thousands seeds. The experiment was established under the condi®
®
tions of warm maize growing region in 2013, 2014 and 2015. The NanoGro and Albit growth stimulators were used. The results of the
experiment showed that the effect of growth stimulators on number of plants and head diameter was not significant (P ˃ 0.05). However,
the effect of growth stimulators on weight of head and weight of thousands seeds was high significant (P ˂ 0.01). The weight of head
and weight of thousand seeds are the most important yield-forming parameters of sunflower responsive to the application of growth
stimulators.
Key words: sunflower, yield-forming parameters, growth stimulators
Súhrn: Cieľom poľného pokusu realizovaného v teplej kukuričnej výrobnej oblasti v rokoch 2013, 2014 a 2015 bolo zhodnotiť vplyv
®
®
stimulátorov rastu NanoGro a Albit na vybrané úrodotvorné prvky slnečnice ročnej (počet rastlín, priemer úboru, hmotnosť úboru a
hmotnosť tisícich nažiek). Vplyv stimulátorov rastu na úrodotvorné prvky počet rastlín a priemer úboru bol štatisticky nepreukazný (P ˃
0,05). Avšak pôsobenie stimulátorov rastu na úrodotvorné prvky hmotnosť úboru a hmotnosť tisícich nažiek bolo štatisticky vysoko
preukazné (P ˂ 0,01). Hmotnosť úboru a hmotnosť tisícich nažiek môžeme považovať za najvýznamnejšie úrodotvorné prvky, ktoré
veľmi dobre reflektujú na aplikáciu stimulátorov rastu, čím sa stávajú predurčujúcimi prvkami tvorby úrody.
Kľúčové slová: slnečnica ročná, úrodotvorné prvky, stimulátory rastu

Úvod
Úrodotvorné prvky slnečnice ročnej ovplyvňuje
celý rad faktorov ako nízka autoregulačná a kompenzačná
schopnosť, klimatické zmeny, či nedodržiavanie agrotechnických zásad pestovania (OLOWE et al., 2013;
GARCÍA-LÓPEZ et al., 2016; OZTURK et al., 2017).
Vplyv klimatických zmien, ktoré sú sprevádzané vysokou
teplotou vzduchu a nedostatkom zrážok v hlavnom vegetačnom období slnečnice ročnej je však možné čiastočne
eliminovať prostredníctvom aplikácie stimulátorov rastu,

ktorých opodstatnenie využívania v praxi potvrdzujú mnohé výskumy (ARIF et al., 2016; MICHALAK et
al., 2017; VAN OOSTEN et al., 2017; ABOBAKER et
al., 2018). Cieľom príspevku bolo zhodnotiť vplyv dvoch
stimulátorov rastu NanoGro® a Albit® na vybrané úrodotvorné prvky (počet rastlín, priemer úboru, hmotnosť
úboru a hmotnosť tisícich nažiek) slnečnice ročnej v teplej
kukuričnej výrobnej oblasti západného Slovenska.

Materiál a metódy
Poľný pokus bol realizovaný v rokoch 2013,
2014 a 2015 na experimentálnej báze Strediska biológie
a ekológie rastlín FAPZ SPU v Nitre, lokalizovanej v
teplej kukuričnej výrobnej oblasti západného Slovenska.
V rámci osevného postupu bola predplodinou slnečnice
ročnej (Helianthus annuus L.) pšenica letná forma
ozimná (Triticum aestivum L.). Obrábanie pôdy a spôsob
založenia porastu boli uskutočnené konvenčným spôsobom pestovania slnečnice ročnej. Základné hnojenie
bolo realizované bilančnou metódou na očakávanú výšku úrody 3 t.ha-1. Regulácia zaburinenosti a ochrana
proti chorobám a škodcom bola vykonávaná v súlade
s ich výskytom a podľa platnej Metodickej príručky pre
ochranu rastlín. V pokuse boli zaradené hybridy: NK
Brio (dvojlíniový, stredne neskorý hybrid s normálnym
typom oleja), NK Neoma (dvojlíniový stredne neskorý
hybrid s normálnym typom oleja), NK Alego (dvojlíniový stredne skorý hybrid, s normálnym typom oleja).
V pokuse boli hodnotené nasledovné úrodotvorné
prvky slnečnice ročnej: počet rastlín (ks.ha-1), priemer
úboru (mm), hmotnosť úboru (g) a hmotnosť tisícich
nažiek (g) – ďalej len HTN. Aplikované boli dva stimulá-
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tory rastu: NanoGro® (organický produkt vytvorený
s použitím nanotechnológie obsahujúci prvky ako Fe, Co,
Al, Mg, Mn, Ni a Ag v nanomolových koncentráciách
v oligosacharidovej granule o veľkosti približne 3 mm)
a Albit® (pomocný rastlinný prípravok obsahujúci polybeta-hydroxymaslovú kyselinu, ktorá sa nachádza v pôdnych baktériách Bacillus megaterium a Pseudomonas
aureofaciens, súbor makro- a mikroprvkov ako N, P, K,
Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Na, Co, Ni, Ca, I, Se a Si
a terpénové kyseliny extraktu z ihličnanov). Varianty
ošetrenia slnečnice ročnej rastovými stimulátormi v pestovateľských sezónach 2013 až 2015 uvádza Tabuľka 1.
Pokus bol založený metódou kolmo delených
blokov s náhodným usporiadaním pokusných členov,
v troch opakovaniach. Výsledky experimentu boli hodnotené v laboratóriu kvantitatívnych metód sledovania
produkcie poľných plodín a štatisticky vyhodnotené
analýzou rozptylu prostredníctvom štatistického programu Statistica 10. Základné meteorologické údaje za
jednotlivé experimentálne roky boli získané z Agrometeorologickej stanice Fakulty záhradníctva a krajinného
inžinierstva SPU v Nitre (Tabuľka 2).
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Tab. 1 Varianty ošetrenia slnečnice ročnej rastovými stimulátormi v pestovateľských sezónach 2013 – 2015
Variant
Kontrola
NanoGro®
Albit®

Termín aplikácie na
osivo
–
3 dni pred sejbou

Termín foliárnej
aplikácie
–
BBCH 15

3 dni pred sejbou
BBCH 15

Dávka
–
24 granúl.t-1 osiva
10 granúl.ha-1 + 400 l vody.ha-1
40 ml.t-1 osiva
40 ml.ha-1 + 400l vody.ha-1

Tab. 2 Poveternostné podmienky experimentálneho stanovišťa
Mesiac
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Ideálna potreba
∑ mm
X td °C
27,5
10
77,6
12
13,6
16
14,6
19
95,4
18
12,2
15

2013
∑ mm
23
65,6
54,8
2,2
70
60,8

2014
X td °C
11,65
15,09
18,54
22,25
20,89
13,63

∑ mm
32,8
57,4
52,0
113,2
74,4
109,0

2015
X td °C
10,8
13,3
17,3
19,9
17,1
15,1

∑ mm
25,6
83
23,6
26,4
77,4
43,2

X td °C
8,5
12,8
17,3
21
21,2
14,9

Výsledky a diskusia

Priemerná hmotnosť úboru slnečnice ročnej bola 221,55 g. Najnižšia hmotnosť úboru bola zaznamenaná na variante, kde bol stimulátor rastu NanoGro®
aplikovaný foliárne. Najvyššia hmotnosť úboru bola
zistená na variante s aplikáciou stimulátora rastu NanoGro® vo forme moridla na osive, kde bol pozorovaný nárast hmotnosti úboru v porovnaní s kontrolným
variantom o 33 %, čo predstavuje 64,42 g. Výsledky
analýzy rozptylu (Obrázok 1) potvrdili štatisticky vysoko preukazný vplyv (P ˂ 0,001) stimulátorov rastu
na ukazovateľ hmotnosť úboru.
Priemerná hodnota HTN slnečnice ročnej dosiahla 71,57 g. Najnižšia HTN bola zaznamenaná
na variante, kde bol stimulátor rastu NanoGro® aplikovaný foliárne. Najvyššia HTN bola zistená na variante,
kde bol stimulátor rastu NanoGro® aplikovaný vo forme moridla na osive. Rozdiel medzi najvyššou
a najnižšou HTN bol 12 %, čo predstavuje 8,35 g.
Výsledky analýzy rozptylu (Obrázok 2) potvrdili štatisticky vysoko preukazný vplyv (P ˂ 0,01) stimulátorov
rastu na ukazovateľ HTN.

Obr. 1 Vplyv stimulátorov rastu na hmotnosť úboru slnečnice, testovanie kontrastov LSD test
(α = 0,01; P ˂ 0,001)
300
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variant

Obr. 2 Vplyv stimulátorov rastu na HTN slnečnice,
testovanie kontrastov LSD test (α = 0,01; P ˂ 0,01)
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Priemerný počet rastlín slnečnice ročnej bol zaznamenaný na úrovni 57 571 ks.ha-1. Výsledky analýzy
rozptylu potvrdili štatisticky nepreukazný vplyv
(P ˃ 0,05) stimulátorov rastu na ukazovateľ počet rastlín. Priemerná hodnota ukazovateľa priemer úboru
slnečnice ročnej bola 233 mm. Najnižšia hodnota priemeru úboru bola zistená na kontrolnom variante. Najvyššia hodnota priemeru úboru bola zaznamenaná na
variante s aplikáciou stimulátora rastu Albit® vo forme
moridla na osive, kde bol pozorovaný nárast priemeru
úboru v porovnaní s kontrolným variantom o 8 %, čo
predstavuje 17 mm. Výsledky analýzy rozptylu však
nepotvrdili štatisticky preukazný vplyv (P ˃ 0,05)
stimulátorov rastu na ukazovateľ priemer úboru.
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Štatisticky nepreukazný vplyv stimulátorov rastu na ukazovateľ počet rastlín slnečnice ročnej dokumentuje WANDERLEY et al. (2007) a ERNST (2017),
čo je v súlade s výsledkami tohto experimentu. Štatisticky vysoko preukazný vplyv stimulátorov rastu na
priemer úboru slnečnice ročnej dosiahli vo svojich
štúdiách KHEYBARI et al. (2013) a TEWARI

& ARORA (2016), no v tejto štúdii sa zvýšenie priemeru úborov prostredníctvom aplikácie stimulátorov
rastu štatisticky nepreukázalo. Štatisticky vysoko preukazný vplyv stimulátorov rastu na ukazovateľ hmotnosť úboru a HTN potvrdzujú, rovnako ako táto štúdia,
HUSSAIN et al. (2012) a ERNST (2017).

Záver
V sledovanom období pestovateľských sezón
2013 – 2015 bol vplyv stimulátorov rastu na ukazovatele počet rastlín a priemer úboru štatisticky nepreukazný (P ˃ 0,05). Najnižšie hodnoty úrodotvorných
prvkov hmotnosť úboru a HTN boli zaznamenané na
variante, kde bol stimulátor rastu NanoGro® aplikovaný foliárne. Najvyššia hmotnosť úboru bola zistená
na variante s aplikáciou stimulátora rastu NanoGro® vo
forme moridla na osive, kde bol pozorovaný nárast
hmotnosti úboru v porovnaní s kontrolným variantom

o 33 %, čo predstavuje 64,42 g (P ˂ 0,001). Najvyššia
HTN bola zistená na variante, kde bol stimulátor rastu NanoGro® aplikovaný vo forme moridla na osive.
Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou HTN bol 12 %,
čo predstavuje 8,35 g (P ˂ 0,01). Na základe výsledkov
tohto pokusu je možné hmotnosť úboru a hmotnosť
tisícich nažiek považovať za najvýznamnejšie prvky,
ktoré sa pri aplikácii stimulátorov rastu podieľajú
na tvorbe úrody.
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VLIV EFEKTIVNÍHO OŠETŘENÍ OSIVA SÓJI NA TVORBU
KOŘENOVÉHO SYSTÉMU A PRODUKCI SEMEN V ROCE 2018
The Influence of effective treatment of soya seeds on the roots system creation
and the seed production in 2018

Pavel PROCHÁZKA1, Přemysl ŠTRANC2, Jan VOSTŘEL1, Jan ŘEHOŘ1, Jan BRINAR1
1Česká

zemědělská univerzita v Praze, 2ZEPOR+ - zemědělské poradenství a soudní znalectví Žatec

Summary: Soybean seed was dressed before sowing by biological active substances: lignohumate B (mixture of humic and fulvic
acids) Lexin (a mixture of humic and fulvic acids enriched auxins) brassinosteroid (a synthetic analog of the natural 24 - epibrassinolide)
and the so-called. "Complex pickling "(mixture of saturated sucrose solution, Lexin, mordants fungicide Maxim XL 035 FS and adjuvants
based pinolenu Agrovital). During the vegetation, the effect of biologically active substances on root system formation and activity of air
nitrogen attracting bacteria was evaluated, as well as the production of above-ground biomass and dry matter. The yield of soya seeds
was monitored during harvesting. The results obtained show that the most effective treatment of seed in terms of yield was "Complex
pickling" which, compared to the untreated variant, significantly increased not only the yield but also significantly contributed to the
formation of tubers of bacteria attracting air nitrogen. All biologically active compounds significantly promote root system formation as
well as the production of above-ground biomass.
Keywords: soya, seed dressing, biological fixation of nitrogen , yield, root system
Souhrn: Osivo sóji bylo před založením porostů namořeno biologicky aktivními látkami: Lignohumátem B (směs huminových kyselin a
fulvokyselin), Lexinem (směs huminových kyselin a fulvokyselin obohacená o auxiny), brassinosteroidem (syntetický analog přírodního
24 epibrassinolidu) a tzv. „Komplexním mořením“ (směs nasyceného roztoku sacharózy, Lexinu, fungicidního mořidla Maxim XL 035 FS
a pomocné látky na bázi pinolenu Agrovital). V průběhu vegetace byl sledován vliv biologicky aktivních látek na tvorbu kořenového
systému a aktivitu bakterií poutajících vzdušný dusík, dále na tvorbu nadzemní biomasy a sušiny. Při sklizni porostů byl sledován výnos
semen sóji. Z dosažených výsledků vyplývá, že nejefektivnějším způsobem ošetření osiva z hlediska výnosu bylo „Komplexní moření“,
které v porovnání s neošetřenou variantou významně zvýšilo nejen výnos, ale také výrazně pomohlo tvorbě hlízek bakterií poutajících
vzdušný dusík. Všechny biologicky aktivní látky významně podporovali tvorbu kořenového systému i produkci nadzemní biomasy.
Klíčová slova: sója, moření, biologická fixace dusíku, výnos, kořenový systém

Úvod
Zdravé a vitální osivo hraje klíčovou roli při
úspěšném pěstování všech zemědělských plodin. Vitalita
osiva je proto jedním ze základních faktorů ovlivňujících
nejen samotnou kvalitu založení porostu, ale i tvorbu
kořenového systému a nadzemních orgánů (Finch-Savage
et al., 2010; Pazderů 2015). Pro podporu zdravotního
stavu a vitality osiva se již řadu let využívá, kromě fungicidního a insekticidního moření, také jeho ošetření biologicky aktivními látkami (Procházka et al., 2015). Za biologicky aktivní látky lze považovat různé regulátory růstu,
enzymy, látky spojené s bioenergetikou rostlin nebo i
fotosyntetické pigmenty tvořící bílkovinné komplexy,
které se účastní vlastní přeměny energie elektromagnetického záření na energii chemických vazeb (Dřímalová,
2005). Řada biologicky aktivních látek prokázala příznivý
vliv i na klíčení semen a následný růst rostlin sóji luštinaté. Podle některých autorů velmi příznivě působily biologicky aktivní látky založené na směsi syntetických auxinů,
huminových kyselin a fulvokyselin. Značně podobnou
účinnost vykazovaly v mnoha pokusech použité syntetické
analogy některých brassinosteroidů, které pozitivně interagují s auxiny Procházka et al., 2017).
Mezi nejkvalitnější humáty patří Lignohumát,
resp. Lignohumát B, což je kapalný přípravek založený na
bázi humusových kyselin, vznikající v procesu organické

transformace odpadu při zpracování dřeva. Obsahuje
aktivní části huminového spektra, a to směs huminových
kyselin a fulvokyselin v poměru 1:1, které pozitivně
ovlivňují řadu biochemických a fyziologických procesů
rostlin a pozitivně působí i na samotnou rostlinu. Humusové kyseliny pomáhají mimo jiné zvýšit nejen dostupnost, ale i vlastní příjem, distribuci a asimilaci zejména
živin rostlinou. Přípravky, které obsahují mimo humátů i
fytohormony, popřípadě i další látky vykazující hormonální aktivitu, stále více v zemědělství získávají na popularitě. Z těchto přípravků se nejen v pokusech, ale i
v praxi osvědčil například Lexin, což je kapalný koncentrát huminových kyselin, fulvokyselin a auxinů. Vykazuje
zejména pozitivní vliv na dělení buněk, dlouživý růst,
tvorbu cévních svazků, zakládání a růst kořenů, lignifikaci
a další anatomicko-morfologické vlastnosti a znaky rostlin. Finálním efektem je pak jejich vyšší produktivita, a to
nejen z hlediska kvantity, ale často i kvality (Tomášek et
al., 2013; Procházka et al., 2015). Dalšími příznivě působícími biologicky aktivními látkami jsou brassinosteroidy,
které náleží do skupiny fytohormonů steroidního typu.
Tyto hormony zvyšují odolnost rostlin ke stresům, hlavně
k suchu, nízkým nebo naopak vysokým teplotám apod.
Zvyšují rovněž odolnost rostlin vůči zasoleným půdám.
Bylo však i prokázáno, že podporují tvorbu a růst kořenů
(Anuradha et al., 2007; Procházka et al., 2015a).

Metodika
Pokus byl založen za účelem zjištění vlivu moření osiva sóji biologicky aktivními látkami na tvorbu
kořenového systému, nadzemní biomasy, aktivitu sym-
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biotických bakterií a výnos sóji. V pokusu byly použity
tyto biologicky aktivní látky:
Lignohumát B – (LIG) směs huminových kyselin a
fulvokyselin v poměru 1 : 1;
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Lexin – (LEX) koncentrát huminových kyselin, fulvokyselin a auxinů;
Brassinosteroid – (BRS) v pokusu byla použita substance pod označením 4154, tj. naředěný syntetický analog přírodního 24 epibrassinolidu
(2α,3α,17β-trihydroxy-5α-androstan-6-on), který
je dále uveden jen jako brassinosteroid;
„Komplexní moření“ – (COM) směs nasyceného
roztoku sacharózy, Lexinu, fungicidního mořidla
Maxim XL 035 FS a pomocné látky na bázi pinolenu Agrovital.
Lexenzym - (LEXZ) koncentrát huminových kyselin a
fulvokyselin obohacený o prekurzory fytohormonů, vitamíny a enzymy.

Potom byly kořenové systémy rostlin usušeny (24 h při
105 °C) a opět zváženy. Tím jsme získali hmotnosti
kořenových systémů a jejich sušinu. Na konci vegetačního období byl vyhodnocen výnos semene z jednotlivých variant.
Tabulka 2.: Pěstitelská technologie pokusů se sójou
v roce 2018
termín
srpen 2017
říjen 2017
březen 2018

Tabulka 1.: Schéma moření osiva sóji
jednotlivých variant
přípravek
Lignohumát B (LIG)
Lexin (LEX)
Brassinosteroid (BRS)

dávka na 1 t osiva
1,28 l *
0,33 l *
110 ml substance 4154 *
nasycený roztok
"komplexní moření" (COM)
sacharózy (8,17 l)
0,33 l Lexin
0,5 l Agrovital
1 l Maxim XL 035 FS
Lexenzym (LEXZ)
0,33 l *
Jako kontrolní varianta (UTC) bylo použito nemořené osivo;
*přípravek (látka) naředěn vodou na objem 10 l

Vliv biologicky aktivních látek na tvorbu kořenového systému byl zkoumán ve fázi BBCH 73, tedy
v době, kdy by měl být kořenový systém již mohutnější
a plně aktivní s dostatečným množstvím hlízek poutajících vzdušný dusík. Z každé varianty a každého opakování bylo (11.7.2018) odebráno 15 rostlin tak, že
každá rostlina byla ze stran a odspodu podkopána a
následně z ní co nejšetrněji odpreparována (rozplavena) zemina tak, aby se kořenový systém téměř nepoškodil. Na kořenech byl nejprve sledován počet hlízek.
Následně byl kořenový systém v oblasti kořenového
krčku oddělen od rostliny a zvážen v čerstvém stavu.

10.4.2018
20.4.2018
21.4.2018
28.5.2018
13.9.2018

operace
podmítka disky (12 cm)
kypření (20 cm)
hnojení (200 kg/ha NPK 15)
předseťová příprava
2 x kompaktor na 6 a 4 cm
moření osiva, inokulace a
setí pokusů
ošetření PRE Plateen 41,5 WG (2,0
kg/ha)
ošetření POST herbicidem Refine 75
WG (15 g/ha)
sklizeň pokusů

Rozborem odebraných rostlin sóji jsme zjistili,
že nejrozvinutější kořenový systém měly rostliny (ve
fázi BBCH 73) varianty „Lexenzym“. Kořenový systém rostlin této varianty měl o 44 % vyšší hmotnost
oproti kořenovému systému rostlin neošetřené kontroly. Obecně lze však uvést, že všechny v našich pokusech aplikované biologicky aktivní látky měly výrazně
pozitivní vliv na tvorbu kořenového systému sóji
(graf 2). Z grafu 1 je také patrné, že všechny biologicky aktivní látky výrazně podpořili tvorbu hlízek obsahujících symbiotické bakterie poutající vzdušný dusík.
Velmi pozitivní vliv sledovaných látek jsme zaznamenali rovněž na nadzemní části sóji, neboť rostliny varianty „Lexin“ měly o více jak 52 % vyšší hmotnost
oproti rostlinám neošetřené kontroly.

Graf 1: Průměrný počet hlízek na kořenech rostliny sóji v (11.7.2018)

UTC – neošetřená kontrola; LIG – mořeno Lignohumátem B; BRS – mořeno brassinosteroidem LEX – mořeno Lexinem; COM – mořeno komplexním mořením; LEXZ – mořeno Lexenzymem
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Graf 2: Průměrná hmotnost kořene rostliny sóji v čerstvém stavu (11.7.2018)

UTC – neošetřená kontrola; LIG – mořeno Lignohumátem B; BRS – mořeno brassinosteroidem LEX –
mořeno Lexinem; COM – mořeno komplexním mořením; LEXZ – mořeno Lexenzymem

Graf 3: Průměrná hmotnost nadzemní části rostliny sóji v čerstvém stavu (11.7.2018)

UTC – neošetřená kontrola; LIG – mořeno Lignohumátem B; BRS – mořeno brassinosteroidem LEX –
mořeno Lexinem; COM – mořeno komplexním mořením; LEXZ – mořeno Lexenzymem

Tabulka 3: Obsah sušiny
v odebraných rostlinách sóji (11.7.2018).

nemořená kontrola (UTC)
mořeno Lignohumátem B (LIG)
mořeno Lexinem (LEX)
mořeno brassinosteroidem (BRS)
mořeno "komplexním mořením" COM)
mořeno Lexenzymem (LEXZ)

obsah sušiny v %
nadz.
kořen
část
20,1
23,4
20,3
23,9
20,2
25,1
20,9
23,7
20,8
25,7
22,5
25,8

Z údajů tab. 3 je zřejmé, že moření osiva sóji
biologicky aktivními látkami, zejména těmi, které
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obsahují auxiny, má značně pozitivní vliv nejen na
velikost kořenového systému rostlin, ale také na obsah
sušiny.
U jednotlivých variant byl při sklizni sledován
výnos semene. Z dosažených výsledků je patrné, že
všechny biologicky aktivní látky významně podpořily
tvorbu výnosu (graf 4). Nejvyšší výnosy poskytly varianty, které byly mořeny biologicky aktivními látkami
obsahujícími buď auxiny („komplexní moření“ – výnos
1,614 t/ha, Lexin – výnos 1,601 t/ha) nebo fytohormony pracující v synergii s auxiny („brassinosteroid“1,556 t/ha) popřípadě prekurzory auxinů (Lexenzym –
výnos 1,525 t/ha).
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Graf 4: Výnos semene sóji (přepočítáno na vlhkost 13 % při sklizni 13.9.2018)

UTC – neošetřená kontrola; LIG – mořeno Lignohumátem B; BRS – mořeno brassinosteroidem LEX
– mořeno Lexinem; COM – mořeno komplexním mořením; LEXZ – mořeno Lexenzymem

Závěr
Z výsledků pokusu zkoumajícího vliv moření
osiva sóji biologicky aktivními látkami na tvorbu kořenového systému, jehož kvalita je jedním ze základních
předpokladů pro dosažení vysokého výnosu semene
vyplývá, že všechny použité přípravky podpořily oproti
kontrole nejen nárůst kořenů, ale i nodulaci, tj. tvorbu
hlízek obsahujících bakterie poutajícívzdušbý dusík.
Tyto skutečnosti následně pozitivně ovlivnily produkč-

ní stav porostů variant ošetřených těmito látkami a
následně i jejich výnosy. Nejefektivněji působící variantou moření bylo „komplexní moření“ (směs Lexinu,
nasyceného roztoku sacharózy, fungicidního mořidla a
pomocné látky na bázi pinolenu). Velmi dobrých výsledků však bylo dosaženo i po aplikaci přípravků
Lexin, Lexenzym a brassinosteroid, kde byl dosažen
rovněž velmi dobrý výnos.
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ELIMINACE RIZIK PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE SETÉ
Z POHLEDU VÝŽIVY A PŮDNÍHO PROSTŘEDÍ
Elimination of the risk of corn growing from part of fertilization and the soil environment

Jaroslav TOMÁŠEK, Pavel CIHLÁŘ
Česká zemědělská univerzita v Praze

Summary: Nowadays farmers have useful applications in mobile devices, as well as many plant protection products and various modern fertilizers. The grower cannot always orientate in this large number of products. On the research station of the CULS FAPPZ, in
2018, various foliar stimulation preparations for corn growth, mineral fertilizers and procedures for increasing the photosynthetic production of the stand were tested. Interesting yield trends were found in experimental variants in the specific conditions of the markedly
dry year. Regardless of the very unfavorable conditions of the year, the proposed methods had an impact on the increase of plant biomass yield. In foliar applications, the application term was mainly influenced by application and the effectiveness of mineral fertilizers
was reduced by lack of soil moisture.
Key words: intensive agriculture, growth, soil environment, fertilizer, drought
Abstrakt: V současné době je k dispozici velmi mnoho technologií, které pěstitelům pomáhají. Jsou to užitečné aplikace v mobilních
přístrojích, taktéž velké množství produktů na ochranu rostlin a různých moderních hnojiv. Ne vždy se v tomto velkém počtu produktů
může pěstitel orientovat. Na výzkumné stanici ČZU FAPPZ byly v roce 2018 testovány různé listové stimulační přípravky pro růst kukuřice, minerální hnojiva a postupy pro zvýšení fotosyntetické produkce porostu. Některé postupy byly ověřovány v praxi v poloprovozním
pokusu. I přes výrazně suchý ročník, byly zjištěny zajímavé výnosové trendy u pokusných variant. Bez ohledu na velmi nepříznivé
podmínky ročníku měly navržené způsoby vliv na zvýšení výnosu biomasy rostlin. U listových aplikací měl především vliv termín aplikace a účinnost minerálních hnojiv byla snížena nedostatkem půdní vláhy.
Klíčová slova: intensivní zemědělství, růst, půdní prostředí, hnojivo, sucho

Úvod
Kukuřice setá (Zea mays L.) je rostlinou velmi
rozšířenou, ve světě i v ČR. Její pěstování se do budoucnosti bude ještě zvyšovat. Současně s tím může
docházet ke zvýšení ohrožení půdní eroze a degradace
půdního prostředí. Projevem degradace půdy je, kromě
nižší biologické půdní aktivity, také snížení obsahu
fosforu a organické hmoty. V současné době čelíme
vlivem změn klimatu opakujícím se obdobím sucha.
Období bez deště trvá i více jak měsíce a rostliny nemají dostatek vláhy, aby dosáhly aspoň průměrné fotosyntetické produkce (výnosu biomasy). Tento problém
je patrný v letech 2015 a především 2018. Roční srážky
přichází v podobné kvantitě, ale bohužel mimo hlavní
vegetační období, a nebo ve vysokých a náhlých přívalových srážkách, kdy klasická konvenční technologie
pěstování plodin a zpracování půdy ovlivňuje negativně infiltraci vody a tím pádem není dostatečná retenční
kapacita půdy. Uspořádání plodin pak má vliv na rychlé vysychání povrchu. Tento negativní fakt snižuje
nejen výnosy plodin, ale současně i schopnost rostliny
využít minerální hnojiva. Ta jsou pak vyplavována do
hlubších vrstev v období vyšších srážek a mohou působit riziko znečištění spodních vod.
Je nutné změnit pohled pěstování kukuřice a to
především v pohledu udržitelného pěstování plodin se
zachováním kvality půdy a při udržení rentabilních,
dlouhodobých výnosů. Vzhledem k různým nařízením
(DZES) je pryč doba, kdy se pěstitelé soustředili jen na
klasickou technologii s využitím jen minerálního hnojiva. Bude třeba nahlížet na pěstování kukuřice v celém
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kontextu agroekologických prvků, mezi něž patří především zpracování půdy, využití meziplodin, současné
pěstování leguminóz (intercroping) a využití pomocných biologických přípravků zvyšujících využitelnost
živin.
Pěstitelé si dlouhodobě kladou otázku jak
správně vyživit půdu pod kukuřici, která hnojiva použít
během vegetace a jaké stimulační postřiky zvolit pro
snížení deficitu některých prvků v počátečních fázích
vývoje rostlin. Současný trend výživy polních plodin
vychází z využití především dusíku jako základního
prvku, kdy jeho poměr k fosforu a draslíku je
v posledních letech nepříznivý a je na pětinásobku
optimální dávky (poměr hnojení N:P:K je v současnosti
1:0,1:0,1 a ideálně by měl být 1:0,5:0,5). Právě nedostatek fosforu spolu s nízkými teplotami na začátku
vegetace má za následek nižší syntézu chlorofylu
v rostlinách, zvyšuje se tvorba antokyanů, což způsobuje zbarvení listů do fialova a rostliny bývají nižší
s nachovým zabarvením. Pokud nezabere preemergentní aplikace herbicidu, dojde k výraznému snížení
růstu a rostliny nejsou schopny dohnat výnos během
vegetace. Vzhledem k riziku vyplavování nitrátů do
spodních vod a celkově snížení spotřeby minerálních
hnojiv, byly zvažovány přírodní postupy (využití bakterií, mykoparazitických hub). U půdních bakterií rodů
rhizobium a azotobacter aplikovaných na půdu za mokra se udává úspora 40-80 kg N/ha. Můžeme pak uvažovat o snížení hnojením dusíkem v sumě 40 - 80 kg
N/ha.
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Metodika pokusu
Přesné polní pokusy byly založeny na Výzkumné stanici FAPPZ v Červeném Újezdě v roce 2018.
Jejich založení je především potřebou ověřit účinnost
ošetření právě v podmínkách polní výroby, nikoli ve
skleníku. Pro pěstování kukuřice byla využita pšenice
ozimá jako předplodina. Na podzim proběhla standardní příprava půdy po předplodině - střední orba, na jaře
standardní příprava a urovnání pozemku pro kukuřici.
Byla aplikována hnojiva na široko. Setí bylo uskuteč-

něno 20.4.2018. Byl vybrán hybrid Ronaldinio (FAO
250) společnosti KWS. Pokusné varianty byly založeny
ve čtyřech opakováních. Velikost jednoho opakování
(parcelky) byla 30 m2 (4 řádky po 10 m). Byla zvolena
klasická meziřádková vzdálenost 75 cm. Biologický
přípravek Polyversum byl aplikován dle doporučení
výrobce na mokrou půdu nebo zatažené obloze. Sklizeň na siláž proběhla 23. srpna a 15. září na zrno.

Výsledky poloprovozního pokusu
tab. 1: Metodika poloprovozního pokusu Agro Záblatí a.s. 2018
varianta
1. AGROFERT
2. CHEMAP
3. BIOPREPARÁTY
4. KONTROLA

Před setím na široko/pod patu
Močovina 300 kg/ha na široko;
LOVOSTART 6-28+7S 200 kg/ha na široko
močovina 300 kg/ha na široko
+ 100 kg/ha amofos pod patu
močovina 300 kg/ha na široko
+ 100 kg/ha amofos pod patu
močovina 300 kg/ha na široko
+ 100 kg/ha amofos pod patu

BBCH 10-15

BBCH 34 a dále

Lovohumine NP+Zn 5l/ha

Zinkosol Forte 3l/ha
Zeastim 2l/ha

Polyversum 100 g/ha

Polyversum 100 g/ha

-

-

Graf 1: Vliv různých postupů na výnos biomasy celých rostlin, obsahu sušiny a výnosu suché hmoty
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V maloporacelkových pokusech máme dlouholetou zkušenost s přípravky firmy Agrofert, konkrétně
jsme v minulém článku psali o velmi dobré účinnosti
moderního NPK hnojiva Corn Starter, který byl využit
pro hnojení pod patu. Tentokrát byl testován sled hnojiv dle tabulky 1. Vybrali jsme také velmi účinné listové stimulační hnojivo Zeastim od firmy Chemap a.s. a
jako alternativní variantu Polyversum firmy Biopreparáty a.s., kde byl taktéž dlouhodobě zjišťován pozitivní
vliv na výnos biomasy. V roce 2018 byly zvolená hno- 122 -
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jiva a přípravky testovány v poloprovozních pokusech
Agro Záblatí na Vysočině. Pokusné varianty prokázaly
velmi dobré výsledky. Nejvyšší výnos zelené hmoty
rostlin byl zjištěn na variantě Agrofert (varianta 1)
s 29,4 t/ha zelené hmoty (graf 1). Použitá hnojiva měla
vliv na výrazně vyšší výnos zelené hmoty, současně
vzhledem k průběhu ročníku, který byl velmi suchý,
hnojiva prodloužila délku vegetační doby, rostliny
měly nižší obsah sušiny oproti ostatním variantám,
takže výnos suché hmoty nebyl výrazně vyšší. Varianta
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firmy Chemap a.s. (varianta 2) s pokusným přípravkem
Zeastim ukázala druhý nejvyšší výnos celých rostlin
(27,1 t/ha) a nejvyšší výnos suché hmoty (10,7 t/ha).
Varianta s účinnou složkou Pythium oligandrum –
Polyversum firmy Biopreparáty a.s. dosáhla na
26,1 t/ha a oproti kontrolní variantě měla vyšší výnos
suché hmoty o 0,32 t/ha, což v případě ročníku
s minimálními srážkami je výsledek poloprovozního
pokusu velmi příznivý. Pythium potřebuje pro svůj
rozvoj určitou vlhkost půdy a v případě aplikací na list
taktéž dobu aplikace po dešti, ne zcela za plného slunce.
Vliv listových aplikací na výnos zelené hmoty
Z našich víceletých pokusů vyplývá, že aplikace
podpůrných látek má každý rok určitý pozitivní vliv na
výnos zelené a suché hmoty a ovlivňuje i výnos zrna.
Každý rok je tato situace trochu jiná vzhledem

k rozdílným podmínkám ročníku. Z pohledu pěstitele
je nejvýznamnější výnos biomasy a sušiny. Mezi nevýnosnější varianty uvedené v tabulce 2 patří varianta
s použitím RetafoSprim (33,05 t/ha zelené hmoty a
16,71 t/ha suché hmoty). Druhou nejlepší variantou co
se týče obsahu sušiny a především výnosu suché hmoty
je varianta Forte Beta + N Fenol – Max s Campofortem
v době aplikace insekticidu. Ostatně většina pokusných
variant dosáhla lepších výsledků než je kontrolní varianta 1. Vždy pozitivní výsledek měly aplikace hnojiv
na výnos zrna. Konkrétně obě varianty s přípravkem
Forte Beta dosáhly na nejvyšší výnos zrna přes 7 t/ha,
oproti kontrolní variantě 6,47 t/ha. Zrnová kukuřice
dozrávala tento rok bezproblémově a sklizňová sušina
se pohybovala kolem 87-90 %, kdy nehrozí nebezpeční
napadení zrna fuzáriemi v důsledku vysoké vlhkosti
zrna.

tab. 2: Vliv přípravků firmy Agra na výnos biomasy rostlin kukuřice
varianta – základní hnojení Urea Stabil v dávce 400 kg/ha

výnos celých r.
(t/ha)

obsah sušiny
(%)

výnos suché hm.
(t/ha)

FORTE beta + N FENOL -Max (4l/ha+0,2 l/ha), se zaví30,38
53,9
16,41
ječem Campofort Special Zn 10l/ha
Kontrola
30,70
50,4
15,48
FORTE beta + N FENOL -Max (4l/ha+0,2 l/ha)
31,70
45,0
14,25
Forte Beta 4l/ha
32,33
48,4
15,60
Retafosprim 5 l/ha
33,05
50,8
16,71
zrnová kukuřice
výnos zrna
výnos sušiny zrna
varianta
obsah sušiny (%)
- čerstvá (t/ha)
(t/ha)
Kontrola
6,47
87,9
5,68
Retafosprim 5 l/ha
6,70
90,1
6,04
Forte Beta 4l/ha
6,88
87,3
6,00
FORTE beta + N FENOL -Max (4l/ha+0,2 l/ha), se zaví7,07
87,0
6,15
ječem Campofort Special Zn 10l/ha
FORTE beta + N FENOL -Max (4l/ha+0,2 l/ha)
7,10
87,9
6,24
Vliv přípravku Zeastim a K3 na výnos zelené a suché hmoty
Listová hnojiva mají zpravidla větší efekt při
horších podmínkách pro pěstování kukuřice, i my jsme
měli podobné zkušenosti během posledních čtyřech
pokusných let. Tentokrát byl testován Zeastim
v doporučené dávce 2 l/ha, v ideálních podmínkách po
dešti současně s aplikací insekticidu. Tato varianta
dosáhla vyššího výnosu oproti kontrole, a to 31,34 t/ha
(tabulka 3). O přibližně 0,3 t/ha byl zjištěn vyšší výnos
celých rostlin v případě varianty s přípravkem K3 ve
fázi BBCH 14 a Zeastimu s aplikací insekticidu oproti
kontrolní variantě (30,72 t/ha). Nesmíme opomíjet
základní výživu, v tomto případě byla využita nižší
dávka 120 kg N/ha. I přes velmi suchý ročník měla
listová hnojiva pozitivní vliv na růst rostlin.

Z tabulky vyplývá i přes suchý ročník výrazně
pozitivní vliv přípravků, uvedených v tabulce. Oproti
kontrolní variantě mají aplikované stimulační přípravky pozitivní účinek na růst rostlin. I varianta 2, která
měla nižší výnos biomasy 29,93 t/ha oproti 30,10 t/ha
zjištěných u kontrolní varianty, v suché hmotě dosáhla
nejvyššího výnosu suché hmoty (15,15 t/ha) oproti
kontrolní variantě s 14,99 t/ha. Varianta 4 s mořením
osiva měla vliv na nejvyšší výnos zelených rostlin
(31,12 t/ha oproti kontrolní variantě 30,10 t/ha). Právě
varianty s mořením osiva mají velký potenciál
v ročnících s horší dostupnou půdní vláhou.

Tab. 3: Vliv aplikace přípravků Zeastim a K3
varianta
Kontrola
Zeastim 2 l/ha s aplikací insekticidu
K3 4 l/ha (BBCH 14)+ Zeastim s insekticidem

silážní kukuřice
výnos celých r. (t/ha)
30,72
31,34
31,72
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obsah sušiny (%)
47,2
47,2
46,8

výnos suché hm. (t/ha)
14,50
14,80
14,87
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Tab. 4. Vliv stimulačních přípravků Galleko na růst rostlin
silážní kukuřice
varianta
2 Galleko univerzál 0,8 l/ha; Galleko květ a plod 1 l/ha
1Kontrola
3 Galleko růst 0,8 l/ha; Galleko květ a plod 1 l/ha
4 Galleko speciál - moření osiva 3,5 l/ha; Galleko růst 0,8 l/ha
5 Galleko speciál - moření osiva 3,5 l/ha; Galleko univerzál 0,8 l/ha

výnos celých r. obsah sušiny výnos suché hm.
(t/ha)
(%)
(t/ha)
29,93
50,6
15,15
30,10
49,8
14,99
30,73
47,1
14,49
31,12
46,6
14,50
31,20
48,4
15,08

Závěr
V současné době hledá zemědělec další možnosti jak zkvalitnit a především ustálit výnos biomasy
v nepříznivých ročníkách. Ročníků kdy neprší dostatečně přibývá a v ČR byly pozorovány velké ztráty na
výnosech kukuřice v roce 2018. Rostliny byly zralé již
o více než měsíc dříve, což se projevilo na kratší vegetační délce. U moderních hnojiv a postupů, které byly
v pokusu použity, nebyl využit výnosový potenciál
v důsledku průběhu klimatických podmínek. Listové
aplikace mohou zmírnit negativní vlivy počasí, disproporci či nedostatky ve výživě a rychle tak dodat rostlinám limitní prvky, jejich účinnost ovšem naráží na
dostupnost vody. Letní aplikace listových hnojiv (spo-

lečně s insekticidem proti zavíječi) nemusí být účinná,
protože rostlina v této fázi již nemusí být fotosynteticky dostatečně aktivní. V našich pokusech jsme ověřili,
že listové podpůrné přípravky mají svůj význam a jsou
schopny zvýšit výnos rostlin i v horších ročníkách.
U biologických metod je nutné vhodně zvolit i
aplikovat účinnou substanci. Výsledky těchto metod
jsou závislé na průběhu ročníku. Jejich efektivita je
zpravidla vyšší v ročníkách s horšími pěstitelskými
podmínkami, kdežto minerální hnojiva mají výraznější
vliv (vyjma suchých let jako např. 2015, 2018).

Kontaktní adresa
Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6-Suchdol,
tel. 22438 2532, e-mail: tomasek@af.czu.cz
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VLIV KLIMATICKÉ ZMĚNY NA KUKUŘICI
Effect of climate change on maize

Karel PROKEŠ
KWS OSIVA s.r.o.
Summary: Climate change is becoming a part of our lives. Adapting our country to climate change is absolutely necessary. All measures must aim at water retention in agricultural and forest land. The minimization technology for the establishment of maize stands very
efficiently solves the water erosion of the soil. Corn is capable of contributing to landscaping and by the end of August it can alleviate
the phenomenon of brown landscapes. Grain corn efficiently solves the input of the required primary organic matter into the soil.
Key words: corn, climate change, adaptation
Souhrn: Klimatická změna se stává součástí našich životů. Adaptace celé naší země na klimatickou změnu je naprosto nezbytná.
Veškerá opatření musí směřovat k zadržení vody v zemědělské a lesní půdě. Minimalizační technologie při zakládání porostů kukuřice
velmi účinně řeší vodní erozi půdy. Kukuřice je schopná přispět k ozelenění krajiny a do konce srpna může zmírnit fenomén hnědé
krajiny. Kukuřice na zrno řeší účinně vnos potřebné primární organické hmoty do půdy.
Klíčová slova: kukuřice, klimatická změna, adaptace

Úvod
Kukuřice je tropická rostlina, která byla úspěšně
adaptovaná na podmínky chladného severního mírného
pásu, do kterého náleží i Česká republika. Stejně jako
všechny ostatní zemědělské plodiny podléhá vlivům
ročníků reprezentovaných především teplotou a množstvím a rozložením srážek, které ovlivňují výnos a
kvalitu jejích produktů.

přisuzováno lidské činnosti, při které jsou do atmosféry
uvolňovány skleníkové plyny, zejména CO2. Klimatická změna na většině míst planety přináší zvýšené teploty, ale jsou i místa, na nichž se naopak mírně ochlazuje.
Z toho plyne, že klimatickou změnu nelze spojovat
pouze s oteplováním. Od roku 2015 dochází ve střední
Evropě k akceleraci změn klimatu, které citelně pociťujeme ve svém každodenním životě.

Je všeobecně známo, že se klima v posledních
dvou stoletích postupně otepluje a toto oteplování je

Klimatická změna
Poslední čtyři roky jsou obecně charakteristické
nerovnoměrným rozdělením srážek a jejich celkovým
nedostatkem, který prohlubuje nejen meteorologické
sucho, nýbrž také zemědělské a hydrologické sucho.
Český hydrometeorologický ústav v mediích uvádí, že
za poslední čtyři roky chybí na území České republiky
v úhrnu 500 mm srážek. Připočteme-li k tomu nadprůměrné teploty zejména v letních měsících, které zvyšují
výpar vody, jsou již dopady sucha v řadě oblastí České
republiky fatální. Mezi nejvíce postižené oblasti patří
jihovýchodní část Českomoravské vysočiny – Třebíčsko, Velkomeziříčsko a Jihlavsko.

Obr. 1: Odumírající mladý smrkový les postižený
suchem a kůrovcem, V.Meziříčí (Prokeš, 2018)

V těchto oblastech si dlouhodobé zemědělské
sucho společně s enormním výskytem kůrovce vybírá
svou krutou daň v lesích, jak ukazuje obrázek č. 1.
Jedná se o kalamitu na rozsáhlém území. Postupně
dojde k odlesnění těchto lokalit a je otázka, zda nově
zakládané smíšené lesy budou s to čelit novým podmínkám, anebo zda zůstane krajina bez lesů.
Z výše popsaného stavu je zjevné, že klimatická
změna a s ní spojené turbulence budou ovlivňovat
velmi významně všechny podnikatele i zaměstnance,
kteří spojili svoje profese a životy s prací v živé přírodě
a nepřímo i ostatní obyvatelstvo, které bude sužováno,
zejména v městských aglomeracích, nesnesitelnými
letními vedry a vedlejšími ekonomickými dopady (socio-ekonomické sucho).
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Pozměněná krajina bude velmi náchylná zejména na větrnou erozi, protože chybějící lesy nebudou
tlumit působení větru, který vedle přímé eroze půdy
(odnos nejjemnějších prachových částic) bude způsobovat velký výpar stále méně dostupné vody. Za této
situace budou zemědělci vystaveni velmi obtížným
podmínkám. Je vůbec otázka, zda se stávající zeměděl-

ská praxe bude schopná přizpůsobit nepředvídatelnosti
klimatu, poněvadž se vedle suchých a extrémně teplých
ročníků budou vyskytovat epizody nenadálých studených period (např. jarní měsíce v letech 2013 a 2017),
které budou mít za následek poškození některých speciálních plodin anebo teplomilných kultur, mezi které
patří kukuřice.

Fenomén hnědé krajiny bez vegetace
V ročnících s rychlým nástupem teplotně nadprůměrných jarních měsíců (rok 2018) dochází
k urychlení vegetace u všech plodin, což má za následek časnější nástup do sklizně. V roce 2018 byla zahájena sklizeň obilnin v teplých oblastech České republiky již v poslední dekádě června a vyjma nejvyšších
poloh byla ukončena do konce července. Nezaujatý
pozorovatel může nabýt dojmu, že tato situace je pozitivní, protože se sklízí za ideálních podmínek. Obilí a
semeno řepky není napadeno plísněmi a práce probíhají
rychle a bez komplikací. Pokud převáží pouze tento
úhel pohledu, lze dopady klimatické změny chápat jako
pozitivní. Jenže každá mince má dvě strany. Na druhé
straně mince je tzv. hnědá krajina. V teplých oblastech
byla valná většina orné půdy v červenci a srpnu bez
vegetace a celá krajina
v těchto oblastech byla vystavena nemilosrdnému slunečnímu záření, které oteplovalo povrch půdy i

k 50°C, což mělo za následek zejména ve středních a
severních Čechách překonávání teplotních rekordů jako
na běžícím pásu a stupňování hydrologického sucha.
V případě přívalových dešťů je nechráněný proschlý
povrch půdy velmi zranitelný a snadno podléhá vodní
erozi.
Hledání řešení k ozelenění této hnědé spálené
krajiny nebude jednoduché. V roce 2018 se jednoznačně ukázalo, že ani meziplodiny za těchto situací mnoho
neřeší, poněvadž jednoduše nemají vodu ke vzejití.
O ozelenění (greening) se v dnešní době mluví, jako
o velmi důležitém faktoru udržitelného zemědělství, ale
jeho naplňování v českých podmínkách se často míjí
účinkem. Snaha o ochranu půdy přes zatravnění bude
v aridních podmínkách neúspěšná, protože jak je známo, tráva potřebuje ke svému růstu značné množství
vody.

Plodiny vhodné k dlouhodobému pokryvu půdy
Z přiloženého obrázku č. 2 je zřejmé, že tráva
na dlouhotrvající sucho reaguje zaschnutím a v podstatě skončí vegetaci na rozdíl od kukuřice, která podstatně lépe hospodaří s vodou a dlouhodobější periodu
sucha překoná. Její asimilační aparát zůstává zelený a
je schopný další vegetace.
Obr. 2: Reakce kukuřice a trávy na dlouhodobé
zemědělské sucho (Prokeš, 2015)
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Vedle kukuřice využívají celou vegetační dobu
ještě cukrovka, čirok a víceleté pícniny, z nichž především vojtěška má mimořádně vyvinutý kořenový systém se schopností přijímat vodu i z hlubokých vrstev
půdy.
Obr. 3: Porost kukuřice založený metodou strip-till
do meziplodiny svazenky vratičolisté (Herout, 2018)
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Kukuřice bude, ačkoliv si to dnes téměř nikdo
nechce připustit, sehrávat velmi důležitou roli
v podmínkách klimatické změny. Je to plodina typu
C4, která dokáže velmi efektivně využívat vodu. Její
transpirační koeficient je dle situace cca 350 l na 1 kg
sušiny. Pro srovnání literární prameny uvádějí transpirační koeficient u ječmene cca 530 l vody na 1 kg sušiny, u cukrovky 440 l a u vojtěšky se uvádí až 800 l
vody na produkci 1 kg sušiny.
Při nevhodném pěstování je kukuřice silně
erozní plodina. V posledních letech se věnovalo velké
úsilí pro nastavení správných pravidel na ochranu půdy, které dnes známe pod souhrnným označením DZES
5. Toto úsilí vedlo k vývoji nových technologií zakládání porostů na erozně ohrožených stanovištích, jejichž

základem je omezené zpracování půdy. Výsledky získané při zkoušení nových metod při zakládání porostů
kukuřice opravňují k optimismu a lze konstatovat, že
jsou technicky a technologicky zvládnuté a výnosově
jsou srovnatelné s klasickými technologiemi, které
využívají orbu.
Přes všechno úsilí, které bylo vynaloženo při
vývoji a zavádění progresivních technologií při pěstování kukuřice, její výměra v České republice klesá. Je
to důsledek i určité dlouhodobé negativní kampaně
proti kukuřici v některých médiích, často od zcela
nezasvěcených osob, zpravidla jednostranně zaměřené
či zúžené na problematiku vodní eroze.

Graf. 1: Výměra kukuřice v České republice v letech 2000 – 2018 v tis. ha (ČSU, 2018)

Kukuřice na siláž
Z grafu je patrné, že výměra silážní kukuřice je
dlouhodobě stabilizovaná a její plocha je dána stabilními stavy skotu a bioplynových stanic. Kukuřice na
siláž začíná sehrávat v krmné dávce skotu klíčovou
roli, poněvadž produkce travních siláží je podstatně
více závislá na dostatku srážek a na nižších teplotách
v průběhu vegetace (jako doklad slouží velmi nízká
produkce sena a travních siláží v horských oblastech
v roce 2018). Naopak kukuřice je na sucho podstatně
lépe adaptována a i při minimálních srážkách a vysokých teplotách vyprodukuje násobně vyšší výnos sušiny z 1 ha. V tabulce č. 1 jsou uvedeny srážky a teploty v letech 2015 a 2018 za měsíce duben – září
z oblasti Českomoravské vrchoviny (okr. Žďár nad
Sázavou, obec Kyjov) z nadmořské výšky 650 m nad
mořem.
V živé paměti mají všichni zemědělci zejména
dva velmi teplé a suché ročníky 2015 a 2018, jejichž
meteorologická data jsou uvedena v tabulce 1 a
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v tabulce 2. V obou ročnících se posunuly průměrné
teploty kukuřičného výrobního typu v podstatě až
k nadmořské výšce 600 m nad mořem. Zejména průměrné teploty v červenci a srpnu překračovaly 20 °C
(s výjimkou července 2018). Srážkové úhrny ve vegetačním období kukuřice duben – září byly nízké,
zejména pak rozhodující období v červenci a srpnu
v roce 2018 lze charakterizovat jako srážkově silně
podprůměrné.
Ještě zajímavější je pohled na množství srážek,
které měla kukuřice k dispozici od zasetí do sklizně.
Kukuřice byla v obou ročnících zaseta 27. dubna.
V roce 2015 byla sklizena na siláž dne 10. září a v roce
2018 sklizeň dokonce proběhla již 22. srpna. V roce
2015 byla délka vegetační doby 137 dní a v roce 2018
se podstatně zkrátila a kukuřice byla na stanovišti pouhých 118 dní. Za vegetaci od zasetí do sklizně měla
kukuřice v roce 2015 k dispozici 253 mm vody a v roce
2018 pouhých 210 mm vody.
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V roce 2015 bylo u šesti sledovaných hybridů
dosaženo průměrného výnosu sušiny 17,52 t/ha a
v roce 2018 pak průměrný výnos sušiny dosáhl hodnoty 17,10 t/ha. Pro zajímavost kukuřice na produkci 1 t

sušiny v roce 2015 vystačila se 14,44 mm srážek od
zasetí do sklizně a v roce 2018 si vystačila dokonce
pouze se 12,28 mm srážek.

Tab. 1: Teploty v letech 2015 a 2018 v obci Kyjov okr. Žďár nad Sázavou
Průměrné teploty 2015 °C
Průměrné teploty 2018 °C

Duben Květen
7,72
11,86
12,92
16,29

Červen
16,08
17,08

Červenec
20,00
19,25

Srpen Září
21,31 12,87
21,28 15,16

Průměr teplota duben - září °c
14,97
17,00

Tab. 2: Srážky v letech 2015 a 2018 v obci Kyjov okr. Žďár nad Sázavou
Srážky Kyjov 2015 mm
Srážky Kyjov 2018 mm

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Srážky celkem mm

25
21

57
69

41
85

89
45

47
31

38
100

297
351

Tab. 3: Množství živin vnesených do půdy zapravením kukuřičné slámy (PROKEŠ, 2009)
Množství kukuřičné
slámy v sušině (t.ha-1)

Množství živin v kg.ha-1
N

P

K

Ca

Mg

-1

40 – 50

5–6

55 – 70

25 – 35

17 – 22

-1

5 t.ha

50 – 60

6–7

70 – 85

35 – 45

22 – 27

6.ha-1

60 – 70

7–8

85 – 100

45 – 55

27 – 32

-1

70 – 80

8–9

100 – 115

55 – 65

32 – 37

4 t.ha

7.ha

Kukuřice na zrno
Na pozemku, kde je pokus zakládán, je od roku
1996 monokultura kukuřice na zrno a do půdy je každoročně zapravováno v průměru 8 t sušiny kukuřičné
slámy. Primární organická hmota zlepšuje hospodaření
půdy s vláhou, zadržuje vodu v půdě, zlepšuje půdní
strukturu a zamezuje neproduktivnímu výparu vody.
Vedle humifikace vnáší kukuřičná sláma zpět do půdy
mineralizací velké množství živin, jak je patrné
z tabulky č. 3. Je tedy zřejmé, že monokultura kukuřice
nedevastuje půdní úrodnost, poněvadž každoročně
vnášené množství organické hmoty do půdy několikanásobně překračuje obecně uznávané minimální množství. Organická hmota je základním klíčem k eliminaci
výkyvů počasí v jednotlivých ročnících, které přináší
klimatická změna.
Kukuřice na zrno je v českém zemědělství stále
považovaná za neperspektivní plodinu, na rozdíl např.
od Polska, kde z celkové výměry kukuřice
1.100.000 ha je v posledních letech kolem 600.000 ha
využíváno na zrno. Přitom z grafu č. 2 lze vyčíst, že
dobře vedené porosty kukuřice na zrno jsou schopné
odolávat turbulencím počasí velmi dobře.
Z grafu je vidět, že stanoviště s pokusy jsou
rozděleny do dvou skupin. Do první skupiny jsou zařazeny pokusy, které byly založeny na stanovištích do
350 m nad mořem a do druhé skupiny jsou zařazeny
pokusy, jež byly založeny na stanovištích nad 350 m
nad mořem. V obou skupinách jsou pak výnosy uvedeny podle kategorií FAO - velmi rané zrno, rané zrno,
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středně rané zrno a středně pozdní zrno. V roce 2018 je
pro polohy do 350 m nad mořem charakteristická relativní vyrovnanost výnosu v rozmezí 7,5 – 8,2 t/ha bez
ohledu na kategorii ranosti. Svědčí to o tom, že velmi
rané, rané a středně rané hybridy dobře zužitkovaly
vodu z června a počátku července pro tvorbu výnosu.
Výkonnějším pozdním hybridům, které jsou náročnější
na vodu v srpnu, tato již chyběla.
V polohách nad 350 m nad mořem byly výnosy
podstatně vyšší. U velmi raného a raného sortimentu se
pohybovaly v rozmezí 10,5 – 11,0 t/ha. V kategorii
středně raného a středně pozdního zrna oscilovaly
dosažené výnosy kolem 12,00 t/ha. Nejvyšší výnosy
v polohách nad 350 m nad mořem dosažené u středně
raného a středně pozdního sortimentu v roce 2018 plně
korespondují s klimatickými charakteristikami roku
2018. V roce 2018 se jedná o prokazatelný posun kukuřičného výrobního typu do středních a vyšších poloh.
Přesto nelze doporučit v nejbližší budoucnosti rozšiřování pozdních hybridů do vyšších poloh, protože zatím
není možno s určitostí říci, že klimatická změna již
dosáhla takového stupně, že pěstování pozdního sortimentu už ve vyšších polohách není rizikové.
Klimatická změna posledních let ovšem naznačuje, že pěstování velmi raného a raného sortimentu
kukuřice na zrno je velmi výhodné ve všech lokalitách
řepařské a obilnářské oblasti. Do těchto oblastí přináší
jistotu vyšších výnosů a pro pozemky, na nichž se
kukuřice pěstuje, velký přísun organické hmoty.
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Graf. : Průměrné výnosy zrna v r,2018 z pokusů s kukuřicí na zrno při vlhkosti 14 % v ČR
(KWS OSIVA, 2018)

Závěr











Klimatická změna se stává součástí našich životů.
Adaptace celé naší země na klimatickou změnu je naprosto nezbytná.
Veškerá opatření musí směřovat k zadržení vody v zemědělské a lesní půdě.
Kukuřice je plodina, která poskytuje v měnících se klimatických podmínkách nejvyšší
produkci sušiny z jednotky plochy a nejvyšší výnosy zrna.
Minimalizační technologie při zakládání porostů kukuřice velmi účinně řeší vodní erozi
půdy.
Kukuřice je schopná přispět k ozelenění krajiny a do konce srpna může zmírnit
fenomén hnědé krajiny.
Kukuřice na zrno řeší účinně vnos potřebné primární organické hmoty do půdy.
Použitá literatura je k dispozici u autora.

Kontaktní adresa
Ing. Karel Prokeš, Ph.D. KWS OSIVA s.r.o., Pod Hradbami 2004/5, 594 01 Velké Meziříčí, www.kws.cz,
karel.prokes@kws.com
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SCENIC GOLD – NOVĚ V MOŘENÍ ŘEPKY OLEJKY
Scenic Gold - new fungicide rape seed growth product

Jana DOUBKOVÁ
Bayer s.r.o.
Summary: Scenic Gold - the new fungicide seed growth product is a combination of two different active substances with two different
modes of action, first used for oil seed rape treatment in the EU.
Keywords: Scenic Gold, fungicide seed growth product
Souhrn: Scenic Gold - nové fungicidní mořidlo je kombinací dvou odlišných účinných látek s dvěma odlišnými způsoby účinku, poprvé
použity pro moření řepky v EU.
Klíčová slova: Scenic Gold, fungicidní mořidlo

V březnu letošního roku dosáhla Česká republika
registrace nového fungicidního mořidla do řepky olejky a
hořčice, ředkve olejné, řepice olejné, hořčice sareptské.
V průběhu roku 2018 a roku 2019 probíhají registrace
v dalších evropských státech a na podzim roku 2019 si již
zákazníci budou moci objednat osivo řepky namořené
Scenic Gold.
Načasování se téměř podařilo, neboť bylo oznámeno ukončení uvádění na trh účinné látky thiram, kterou
se nyní moří téměř veškerá produkce řepky pro evropský
trh. Alespoň ve fungicidním moření tedy umíme zareagovat a nenechat své zákazníky napospas škůdcům a chorobám.
Mořidla mají v ochraně rostlin specifickou úlohu.
Bez kvalitního počátečního startu není možné dosáhnout
vysokých výnosů. Choroby přenosné osivem a půdou není
možné řešit následně foliárními postřiky. Kvalitní mořidlo
je základ fungicidní ochrany pro počáteční fáze vývoje
rostlin.
 Podporuje kvalitu a rychlost vzcházení
 Zaručuje vyváženou konkurenceschopnost rostlin
 Zajišťuje základ zdravého a vyrovnaného porostu
 Zabraňuje šíření populací houbových patogenů do
pozdějších růstových fází rostlin

Scenic Gold – složení
Scenic Gold je kombinací dvou odlišných účinných látek s dvěma odlišnými způsoby účinku, poprvé
použity pro moření řepky v EU.
Fluopicolid představuje novou chemickou skupinu
(benzamidy) s novým způsobem účinku, u něhož nebyla
zaznamenána cross rezistence jako u jiných účinných
látek působících na houbové patogeny ze skupiny Oomycetes.
Pro biologický profil je charakteristická konzistentní vysoká preventivní účinnost,má antisporulační efekt
a potenciál pro kurativní účinek.
V rostlině je distribuována xylemem (akropetální
systemická aktivita) a účinek na houbové pathogeny lze

očekávat při foliární aplikaci, moření osiv a půdní aplikaci.
Fluoxastrobin je širokospektrální fungicidní účinná látka ze skupiny strobilurinů
celosvětově dlouhodobě používaná v ochraně proti
širokému spektru houbových patogenů v rámci mnoha
přípravků, převážně v kombinaci s dalšími fungicidními
partnery. V rámci EU používaný k foliárním aplikacím a
v rámci moření osiva obilnin (Scenic 080 FS – již není
k dispozici)
Při použití k moření osiva působí kontaktně a částečně penetruje do ošetřeného osiva.

Scenic Gold – spektrum účinnosti
Leptosphaeria maculans, Phoma lingam (Phoma)
- způsobuje fomovou hnilobu a později fomovou skvrnitost listů, je součástí komplexu chorob způsobujících
„dumping off“ = padání klíčících rostlin.
Alternaria brassicae - je původcem hniloby mladých rostlin a listové skvrnitosti
Hyaloperonospora brassicae - způsobuje první
projevy plísně zelné na děložních a prvních pravých listech
Rhizoctonia solani - obecný patogen, důležitý
prvek v komplexu padání klíčících rostlin

Scenic Gold – bezpečnost rostlin
Scenic Gold - kontrola chorob a bezpečnosti rostlin vede k zajištění celkové ochrany porostu a jistotě výnosu. V 71% Scenic Gold ochraňuje klíčíci rostliny a
zlepšuje kondici rostlin oproti neošetřené kontrole.
V průměru, Scenic Gold poskytuje +5.5% vyklíčených
rostlin oproti neošetřené kontrole. (28 polních pokusů
napříč EU). Téměř nedochází k opoždění klíčení jak u
čerstvě namořených osiv, tak u osiv 1 rok přeskladněných
(95-96% klíčivost).

Scenic Gold – bezpečnost pro vaši řepku.

Kontaktní adresa
Ing. Jana Doubková, Ph.D. mobil: 604 295 684, Bayer s.r.o., divize CropScience, Jana.Doubkova@bayer.com
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VÝŽIVNÝ STAV OZIMÉ ŘEPKY NA POČÁTKU ROKU 2018
Nutrient state of winter rape at the beginning of 2018

Pavel PLUHAŘ
Agra Group
Summary: At the beginning of the vegetation in 2018, the vegetative condition of the plants was monitored by means of leaf diagnosis
for the plants of winter rape throughout the Czech Republic in BBCH 14-53. A total of 219 samples were taken and analyzed for N, P, K,
Ca, Mg, B, Mn, Zn and Cu content. The AGRALAB evaluation was then performed and the classified nutritional status was divided into
three categories
Keywords: winter rape, nutritional condition, leaf analysis
Souhrn: Na počátku vegetace roku 2018 byl u rostlin ozimé řepky v rámci celé ČR ve fázi BBCH 14-53 sledován výživný stav rostlin
pomocí listové diagnostiky. Bylo odebráno celkem 219 vzorků a provedeny analýzy na obsah N, P, K, Ca, Mg, B, Mn, Zn a Cu. Poté
bylo provedeno vyhodnocení programem AGRALAB a klasifikovaný výživný stav byl rozdělen do tří kategorií.
Klíčová slova: ozimá řepka, výživný stav, listové analýzy

Úvod
Anorganický rozbor rostlin (ARR) je v rámci
zemědělské praxe znám jako přesný nástroj kontroly
skutečného výživného stavu rostlin, který nejen ukazuje vlastní okamžitý výživný stav, ale je i podkladem
pro rozhodnutí o provedení případné korekce daného
stavu, pokud se ukáže, že se skutečnost odchyluje od
optima. Vlastní náprava se provádí především aplikací
příslušných listových hnojiv. Foliární aplikace by však

měla být prováděna vždy kvalifikovaně, aby rostlině
poskytla především ty živiny, které ji nejvíc chybí.
Odběr a analýzu rostliny je teoreticky možno
provést kdykoliv během vegetace dle potřeb pěstitele.
Doporučujeme však termíny odběrů zacílit spíše do
ranějších fází či do fází kritických pro odběr konkrétních živin. Čím dříve je totiž deficit ve výživném stavu
plodiny odhalen, tím méně nákladů jeho odstranění
stojí a celkový efekt zásahu je tak lepší.

Materiál a metody
Odběry rostlin ozimé řepky byly prováděny po
celém území České republiky ve třech stanovených
termínech: ve fázi listové růžice (BBCH 14-18), v době
prodlužovacího růstu (BBCH 31-34) a v době butonizace (BBCH 50-53). Po odběru byly rostliny dopraveny do laboratoře, usušeny, homogenizovány a po mineralizaci byl stanoven obsah živin. Analytické výsledky
byly poté zpracovány programem AGRALAB, který
vyhodnotil výživný stav a u každé živiny bylo konkrétně posouzeno, zda daný obsah prvku je z hlediska
výživného stavu v deficitu, optimu či nadbytku.
Program AGRALAB je softwarovým produktem firmy AGRA GROUP, a.s., Střelské Hoštice a
hodnotí nikoliv izolovaně jednotlivé prvky, ale pracuje
s poměry jednotlivých živin. Tento systém je základem
hodnocení výživného stavu metodou DRIS, která ukazuje, že hodnocení, zda dané poměry živin vůči sobě
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jsou harmonické, je mnohem lepší metodou, než izolované posuzování každé živiny. Pokud je autorovi článku známo, uvedenou metodu DRIS používá v komerční
verzi v rámci ČR pouze firma AGRA GROUP a.s.
Pro zhodnocení výživného stavu ozimé řepky na
počátku vegetace v roce 2018 bylo provedeno 219
kompletních listových analýz, takto získaná data byla
zpracována programem AGRALAB a rozčleněna dle
dalšího uvedeného hodnocení pro každou živinu do tří
kategorií:
 deficit živiny – zahrnuje v sobě velmi hluboký,
hluboký a střední deficit
 optimum – zahrnuje v sobě mírný deficit, optimální výživný stav a mírný nadbytek
 nadbytek živiny – zahrnuje v sobě velmi silný,
silný a střední nadbytek živiny
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Výsledky a diskuze
Ve fázi BBCH 14-18 byl u celkem 54 vzorků klasifikován následující výživný stav (graf č. 1)
Graf č. 1: Četnost klasifikací výživného stavu řepky ozimé ve fázi BBCH 14-18

Zcela bez deficitu kterékoliv zkoumané živiny
byly v souboru analyzovaných rostlin v této růstové
fázi zjištěny 3 vzorky (tj. 5,6 %), zcela bez jakéhokoliv
nadbytku pak bylo zjištěno 10 vzorků (tj. 18,5 %).
Jako nejčastěji se vyskytující deficit výživného
stavu byl klasifikován mangan (70,4 % všech případů),

následuje vápník (61,1 %) a poté bór (44,4 %). Na
druhé straně se ani jednou nevyskytl nadbytek draslíku.
Jako „nejharmoničtější“ živina, tj. ta, která se nejčastěji
vyskytla jako optimálně klasifikovaná, vychází fosfor.
Ve fázi BBCH 31-34 byl u celkem 86 vzorků
klasifikován následující výživný stav (viz graf č. 2).

Graf č. 2: Četnost klasifikací výživného stavu řepky ozimé ve fázi BBCH 31-34
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Zcela bez deficitu kterékoliv zkoumané živiny
bylo v souboru analyzovaných rostlin v této růstové
fázi zjištěno 12 vzorků (tj. 14 %), zcela bez jakéhokoliv nadbytku pak bylo zjištěno 8 vzorků (tj. 9,3 %).

nu, která se na řepku v této růstové fázi téměř standardně aplikuje. Nejčastější nadbytek byl zjištěn u síry,
zinku a mědi. Jako „nejharmoničtější“ živiny, tj. ty,
které se nejčastěji vyskytly jako optimálně klasifikované, vychází dusík a draslík.

Jako nejčastěji se vyskytující deficit výživného
stavu byl klasifikován vápník (48,8 % všech případů),
následuje bór (36 %), přičemž bór chápeme jako živi-

Ve fázi BBCH 50-53 byl u celkem 79 vzorků
klasifikován následující výživný stav (viz graf č. 3).

Graf č. 3: Četnost klasifikací výživného stavu řepky ozimé ve fázi BBCH 50-53

Zcela bez deficitu kterékoliv zkoumané živiny
bylo v souboru analyzovaných rostlin v této růstové
fázi zjištěno 11 vzorků (tj. 13,9 %), zcela bez jakéhokoliv nadbytku pak bylo zjištěno 5 vzorků (tj. 6,3 %).

Jako nejčastěji se vyskytující deficit výživného
stavu byla klasifikována měď (36,8 % všech případů),
poté následuje síra (19 %) a bór (15,2 %). Nejčastější
nadbytek byl zjištěn u zinku a mědi. Jako „nejharmoničtější“ živiny, tj. ty, které se nejčastěji vyskytly jako
optimálně klasifikované, vychází fosfor a hořčík.

Závěr
V podmínkách roku 2018 byl sledován výživný
stav ozimé řepky v rámci celé ČR ve třech časových
termínech.
Obsah dusíku v rostlinách byl převážně optimální, pouze v závěru sledovaného období se objevil
častější výskyt nadbytku této živiny, což by mohlo být
způsobeno nadměrnou nebo pozdní aplikací příp. použitím nevhodných forem dusíku.
Obsah fosforu byl po celé jaro převážně optimální, vzhledem k našim zkušenostem ze sledování
v letech minulých se ale jedná o poměrně vzácný jev.
Obsah draslíku a hořčíku byl zpočátku více deficitní, později se u těchto dvou živin zvýšil příjem a
obsah se harmonizoval.
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Obsah vápníku byl zpočátku tradičně dosti kritický, teprve s pokračujícím oteplením půdy se jeho
obsahy v rostlinách začaly patřičně zvyšovat. V prvých
fázích vegetace bude asi třeba listové aplikaci vápníku
věnovat dostatečnou pozornost.
U síry se zpočátku vyskytovalo dosti nadbytečných obsahů, s postupem času se obsahy dostávaly
převážně do optima. I deficitních výskytů při posledních termínech odběru se ovšem ukázalo dost. Možná
to svědčí o příliš brzké aplikaci síry jak při půdním, tak
i listovém hnojení. Přitom právě v době před květem a
v květu je potřeba síry u řepky maximální.
Bór patří k živinám, kterými se řepka hnojí listově již téměř standardně. Často je ale toto hnojení
prováděno paušálně, bez znalosti konkrétního výživné- 133 -

ho stavu, proto jsme diagnostikovali mimo deficitů i
výskyt nadbytků této živiny, přičemž nejvíce deficitů
se vyskytovalo na počátku vegetace.
Zajímavý průběh lze pozorovat u zásobenosti
manganem. Po probuzení vegetace patřil k nejdeficitnějším prvkům, časem jeho příjem narůstal a na konci
sledovaného období se dokonce dostával i do četných
nadbytečných obsahů. Rovněž tak jako u vápníku bude
zřejmě nutné především na počátku vegetace věnovat
případné aplikaci manganu pozornost.
Zinek v podmínkách roku 2018 nepatřil k problémovým živinám, v pozdější fázi se dokonce vyskytoval i v častých nadbytcích.
Nejproměnlivější živinou byla měď. Vyskytovala se jak v deficitu, tak stejně často i v nadbytku, tyto
jevy jsme pozorovali dokonce i v rámci jednoho podniku, kde byly na analýzu odebrány vzorky na více
honech.
Z uvedených zkušeností lze vyvodit, že
v podmínkách roku 2018 šlo na řepku těžko doporučit
provedení nějaké paušální aplikace vedoucí ke zlepšení
výživného stavu, což ovšem platí obecně, nejen pro rok

2018. Nejčastějším případem posouzení výživného
stavu byla existence několika současných deficitů některých živin (makro- i mikroprvků) společně s několika nadbytky živin dalších. Dobré vedení výživného
stavu porostu je přitom možné dělat jen na základě
kvalitní listové diagnostiky, po níž následuje aplikace
jen těch živin, které rostlina v dané fázi skutečně potřebuje. Součástí výsledků, které zákazníci naší firmy
obdrží do tří dnů po odběru vzorku elektronickou poštou, je i konkrétní doporučení, jak ve výživě dále postupovat. Nejčastěji je doporučována kombinace listových hnojiv řady FORTE (alfa, beta či gama)
s případnými dalšími doplňkovými živinami. Těžiště
těchto aplikací spadá převážně do fáze prodlužovacího
růstu.
AGRA GROUP a.s. se plošným monitorováním
výživného stavu většiny plodin zabývá již 20 let a
stejně podrobné výsledky, jako jsou výše uvedeny
u řepky ozimé, byly v časovém sledu opakovaně získávány v roce 2018 i u jarního ječmene, pšenice ozimé a
cukrovky na referenčních stanovištích v zemědělské
prvovýrobě po celé ČR.

Kontaktní adresa
Ing. Pavel Pluhař, AGRA GROUP, a.s., Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, pavel.pluhar@agra.cz
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LOVOFOS – NADĚJNÁ NOVINKA Z LOVOCHEMIE
LOVOFOS – promising news from Lovochemie

Jan KUČERA
Agrofert
Summary: Autumn treatment of winter rape by leaf fertilizers has become a common and proven part of growing technology. In recent
years, we have witnessed extreme weather fluctuations in the early stages of plant growth. In 2017, it was a surplus of rainfall in a
number of localities, and in 2018 their lack. To support growth and development during this period it was developed in LOVOCHEMIE,
a.s. a number of foliar fertilizers containing humates that are beneficial to cultivation practice. Proven products BOROSAN Humine,
LOVOHUMINE N, LOVOHUMINE K and LOVOHUMINE NP + Zn solve the lack of individual elements very effectively. An additional
product has been added to these fertilizers on the market, whose composition is aimed at saturation of winter rape nutrition needs. This
is a LOVOFOS product. The effects have already been successfully tested in the MENDEL phytotron, in small-scale experiments and in
field conditions of farms. The results of individual experiments are presented in the following article. Very good results have been achieved in spring applications of rape, spring barley, pea, leaf and fruit vegetables.
Key words: nutrition, extra-nutrition and fertilization of macro and micro-elements, autumn development of rape, yield
Souhrn: Podzimní ošetření porostů ozimé řepky listovými hnojivy se stalo běžnou a osvědčenou součástí technologie pěstování.
V posledních letech jsme byli svědky extrémních výkyvů počasí právě v období raných fází vývoje porostů. V roce 2017 to byl na řadě
lokalit nadbytek srážek a v roce 2018 jejich nedostatek. K zajištění podpory růstu a vývoje v tomto období byla vyvinuta ve společnosti
LOVOCHEMIE, a.s. řada listových hnojiv s obsahem humátů, která představují přínos pro pěstitelskou praxi. Osvědčené přípravky
BOROSAN Humine, LOVOHUMINE N, LOVOHUMINE K a LOVOHUMINE NP+Zn řeší velmi efektivně nedostatek jednotlivých prvků.
K těmto na trhu etablovaným hnojivům přibyl další výrobek, jehož složení je cíleno na saturaci výživových potřeb řepky ozimé. Jedná
se o výrobek LOVOFOS. Účinky již byly úspěšně testovány ve fytotronu MENDELU, v maloparcelkových pokusech i v polních podmínkách zemědělských podniků. V následujícím příspěvku jsou prezentovány výsledky jednotlivých pokusů. Velmi dobrých výsledků bylo
dosaženo i u jarních aplikací přípravku u řepky, jarního ječmene, hrachu, listové a plodové zeleniny.
Klíčová slova: výživa, mimokořenová výživa a hnojení makro a mikroprvky, podzimní vývoj řepky, výnos

Úvod
LOVOFOS je listové hnojivo, které bylo
vyvinuto s cílem podpořit růst a vývoj mladých
porostů ozimé řepky v podzimním období a regenerujících porostů na jaře. V jeho složení je kladen důraz na obsah a přijatelnost fosforu, jehož
příjem kořeny je velmi často limitován vnějšími
vlivy, jako je chladné počasí, přemokření nebo
utužení půdy atd. Kromě toho je příjem fosforu
kořeny energeticky náročný i vzhledem k tomu, že
v rostlinách je 100-1000x vyšší koncentrace fosforu než v půdním roztoku a fosfor tak musí překonávat značný koncentrační gradient. Kyselina
fosforečná snadno reaguje s organickými látkami
a je součástí celé řady organofosfátů, z nichž například nukleotidy jsou stavebními jednotkami
nukleových kyselin (DNA, RNA), součástí koenzymů a zejména pak slouží k přenosu energie
v biologických systémech. Kromě 12% P2O5 je
v listovém hnojivu LOVOFOS i 6 % dusíku a
draslíku, který podporuje dobré přezimování porostů. Důležitou úlohu ve vývoji a přezimování
porostů ozimé řepky má i zvýšený obsah bóru,
který zvyšuje obsah cukru v pletivech a tím i
odolnost k poškození mrazem. Jeho synergie
s fosforem je jedno z „tajemství“ velmi dobré
účinnosti výrobku LOVOFOS v zemědělské praxi. Významný je i obsah dalších mikroprvků zinku, mědi, železa, manganu a molybdenu, které
umožňují lepší využití zejména dusíku při tvorbě
organické hmoty. Obsažené humínové látky na
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bázi přepracovaných oxyhumolitů ve vodorozpustné formě pozitivně ovlivňují příjem živin
obsažených v hnojivu. Zlepšují účinnost fotosyntézy při nižší intenzitě světla, čímž napomáhají
pozitivní energetické bilanci v rostlinách. Následkem toho je stimulována tvorba kořenového vlášení a dochází k lepšímu příjmu živin kořeny.
V důsledku toho dochází intenzivnímu růstu a
následně zvyšování hmotnosti sušiny rostlin. Část
draslíku, obsaženého v hnojivu, je ve formě humátu draselného. Tato forma je rostlinami lépe
využívána.
Pro zjištění mechanizmu účinnosti bylo
provedeno testování řady přípravků ve fytotronu
MENDELU. Aplikace byla provedena ve fázi
5. pravého listu tak, aby nedošlo ke kontaminaci
zeminy roztokem. Velmi dobrých výsledků bylo
dosaženo v ukazateli hmotnosti sušiny, kdy aplikace hnojiva LOVOFOS zvýšila hmotnost sušiny
proti kontrole o 15,4 % a ze zkoumaných přípravků byla nejlepší! Nezklamaly však ani přípravky
jako MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn (11,4 %),
LOVOHUMINE N (10,2 %), FERTIGREEN
Kombi (9,6 %). Nejvyšších hodnot dosáhl
LOVOFOS i v obsahu fosforu, kdy se jeho obsah
po aplikaci zvýšil v listech o 34,7 %. Obsah bóru
v rostlinách vzrostl o 62,2 %, mědi o 36,6 %, zinku o 59,4 %, manganu o 22,0% , železa 45,2%.
Výsledkem bylo zvýšení příjmu dusíku o 47,3 %.
Na obsahu draslíku a vápníku v rostlinách se apli- 135 -

rostlin. Zvýšený obsah makroprvků i mikroprvků
naznačuje potenciál rostlin v dalším období vývoje rostlin. Dobrá zásobenost vytváří předpoklady
buď pro intenzivní růst v příznivých agroklimatických podmínkách nebo pro úspěšné vytvoření
potenciálu pro přežití nepříznivého období bez
negativního ovlivnění výnosu.

kace výrobku neprojevila. Průměrný odběr živin
jednou rostlinou se zvýšil oproti kontrolní variantě
u dusíku o 35,5 %, u fosforu o 38,1 %, u draslíku
o 18,2 %, u vápníku o 23 %, u hořčíku o 23,3 %,
u síry o 27,7 %, u bóru o 77,8%, u zinku 49,3%,
u manganu o 37,1 %, u mědi o 34,1 %, u železa
o 45,9 %. Průměrný odběr živin jednou rostlinou
byl v těsném vztahu s nárůstem hmotnosti sušiny

Materiál, metodika, výsledky a diskuse
mírnému nárůstu HTS z 5,19 g (kontrola) na
5,36 g u LOVOFOS. Stejně tak olejnatost, která
byla u kontrolní varianty 45,85 % vzrostla u varianty ošetřené hnojivem LOVOFOS na 46,17 %.

Maloparcelkové pokusy s využitím mimokořenové výživy LOVOFOS byly založeny ve
spolupráci s SPZO na pracovišti Osevy PRO s.r.o.
v Opavě pod vedením ing. Jiřího Havla. Pracoviště se nachází v řepařské výrobní oblasti. Pro průběh vegetace bylo charakteristické střídání suchých a deštivých období. Pokus byl založen po
ozimé pšenici na odrůdě Sherpa. Plocha parcely
byla 10,1m2. Po podzimní aplikaci výrobku
LOVOFOS 5 l/ha ve fázi 5. listu, následovala
jarní aplikace hnojiva BOROSAN Humine
v dávce 3 l/ha ve fázi počátku prodlužovacího
růstu a hnojiva FERTIMAG v dávce 5 l/ha v období butonizace. Výsledky jsou uvedeny v tabulce
č. 1. Vliv ošetření výrobkem LOVOFOS byl patrný již při podzimní inventarizaci porostu, kdy
průměr kořenového krčku kontroly byl 7,11 mm a
u varianty LOVOFOS byla tato hodnota 8,49 mm.
Zvýšeného výnosu bylo dosaženo rovněž díky

Pokus s jarní aplikaci hnojiva LOVOFOS
byl založen v lokalitě Kočí. Velikost parcely byla
50 m2, předplodinou ozimá pšenice. Pokus byl
proveden na odrůdě DK Exprit. Výsledkem aplikace hnojiva LOVOFOS bylo nejen zvýšení výnosu, ale i zvýšení olejnatosti na 45,85 % proti
kontrole – 45,37 %. Tím se zvýšil i výnos oleje na
110,3 % proti kontrole. V průběhu testování před
uvedením na trh jsme získali řadu dalších pozitivních výsledků na jiných plodinách – hrachu, jarním ječmeni, ozimé pšenici a to při aplikacích
v jarním období.

Tabulka č. 1: Vliv podzimní aplikace listových hnojiv na výnos (SPZO, Opava, 2017)
Varianta
LOVOFOS
Kontrola

23.9.2018
BBCH 15
5 l/ha
X

Regenerační hnojení 8
.3. 2017
LOVOFERT LAV 27
LOVOFERT LAV 27

Dávka
kg N/ha
70
70

Produkční hnojení 28.
3. 2017
LOVOFERT LAV 27
LOVOFERT LAV 27

Dávka
kg N/ha
80
80

Výnos
t/ha
5,45
5,15

Výnos
%
105,8
100,0

Tab. č. 2: Vliv jarní aplikace LOVOFOSU na výnos (Kočí)
Varianta
LOVOFOS
Kontrola

Regenerační
a produkční hnojení
19. 2. 2018
Alzon neo-N
Alzon neo-N

Dávka
kg N/ha
188
188

Počátek
prodlužovacího růstu
5. 4. 2018
LOVOFOS
X

Dávka
kg N/ha

Výnos
t/ha

Výnos
%

5 l/ha
X

5,13
4,70

109,1
100,0

Kontaktní adresa
Ing. Jan Kučera, AGROFERT, a.s. e-mail: zla@agrofert.cz
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YARA CROP NUTRITION – OVĚŘENÝ KOMPLEXNÍ PLÁN VÝŽIVY
PRO ŘEPKU, VÝSLEDKY TEMP 2016/17 A 2017/18
Yara Crop Nutrition – proved nutrition plan for oil seed rape, TEMP results 2016/17 and 2017/18

Pavel JANÍK

YARA Agri Czech Republic, s.r.o.
Summary: Union of Oilseeds Growers and Processors organized technologiocal trials of oilseed rape production in seasons 16/17 and
17/18. Complete production technologies present in Czech agriculture were compared. Trials were hold at two sites Staňkov and Kujavy. Sixteen companies (14 in 17/18) presented 20 (17 in 17/18) various growing technologies. Yara Crop Nutrition program for oil seed
rape reached highest yield in both years in sum of both sites yileds.
Key words: oilseed rape, Yara Crop Nutrition, yield
Souhrn: V sezoně 16/17 a 17/18 zorganizoval Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) technologické pokusy, ve kterých se vzájemně porovnávala výkonnost jednotlivých pěstebních technologií, které jsou dostupné od firem na českém trhu. Pokusy proběhly na
dvou lokalitách Staňkov a Kujavy. Celkem se do těchto pokusů přihlásilo 16 (14 v sezoně 17/18) dodavatelů přípravků na ochranu
rostlin a výživy, kteří zadali celkem 20 (17 v sezoně 17/18) variant programů výživy a ochrany řepky. Technologie výživy rostlin Yara
Crop Nutrition v obou ročnících dosáhla nejvyššího výnosu v součtu obou lokalit.
Klíčová slova: řepka, Yara Crop Nutrition, výživa, výnos

Úvod
V sezoně 16/17 a 17/18 zorganizoval Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) technologické pokusy,
ve kterých se vzájemně porovnávala výkonnost jednotlivých pěstebních technologií, které jsou dostupné na českém trhu. Pokusy proběhly na dvou lokalitách Staňkov a
Kujavy. Celkem se do těchto pokusů přihlásilo 16 (14
v sezoně 17/18) dodavatelů přípravků na ochranu rostlin
a výživy, kteří zadali celkem 20 (17 v sezoně 17/18) variant programů výživy a ochrany řepky.
V sezoně 16/17 byly variabilní vstupy fungicidní
ochrana, morforegulace a výživa, ostatní vstupy byly
paušální. V sezoně 17/18 se k variabilním vstupům přidala ještě herbicidní ochrana.
Společnost Yara se zaměřila především na osvědčený program výživy řepky YaraCrop Nutrition
s využitím aplikace ImageIT pro stanovení celkové jarní
dávky dusíku podle stavu porostu na podzim a na jaře.
Komplexní metodika Yara Crop Nutrition plán pro výživu

řepky zahrnuje produkty z řad YaraMila pro základní
hnojení, YaraVera, YaraBela pro přihnojení dusíkem
během vegetace a listová hnojiva YaraVita.
Yara Crop Nutrition – metodika
Podzim:
YaraMila NPK 7 20 28 + 2MgO + 3S, 200 kg/ha základní hnojení
YaraVita BORTRAC a
1 l/ha
YaraVita BORTRAC
1,5 l/ha
YaraVera UREAS
80 kg
Jaro:
YaraBela SULFAN 24N 6S
150 kg
YaraBela SULFAN 24N 6S
350 kg
YaraVita BRASSITREL PRO
3 l/ha
YaraBela EXTRAN 27
200 kg
YaraVita BORTRAC
1 l/ha
YaraVita THIOTRAC
3 l/ha
Maloparcelkový pokus, 3 opakování.

Výsledky
Graf č. 2 Pořadí technologií firem podle součtu výnosů za obě lokality TEMP 2017/18*

*Redukované pořadí, v Kujavách se kvůli výskytu plasmodiphory rozhodly firmy pokračovat jen v 7 variantách.
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Graf č. 1 Pořadí technologií firem podle součtu výnosů za obě lokality TEMP 2016/17

Zdroj: http://www.spzo.cz/vysledky-pokusu-temp-spzo-201617/

Závěr
V obou ročnících pokusů TEMP prokázala
technologie výživy Yara Crop Nurition pro řepku
schopnost dosáhnout vyrovnaných vysokých výnosů v různých podmínkách. Mezi srovnávanými
technologiemi jsou součty dosažených výnosů za
obě lokality nejvyšší. Při úpravě metodiky
s ohledem na stav porostu lze i ve ztížených podmínkách (výskyt plasmodiophory v Kujavách
2018) dosáhnout dobrého výnosu. Uvedených
výsledků bylo dosaženo při celkové dávce dusíku
222 kg N a 46 kg S. V ostatních variantách se

objevovaly i vyšší dávky dusíku a síry, ale ani tyto
vyšší dávky dusíku a síry nevedou nutně k vyššímu výnosu.
Tento program výživy je optimalizován
s ohledem na maximální využití živin plodinou,
efektivitu vynaložených nákladů na hnojení a
minimalizaci dopadů na životní prostředí přechodem od paušálních dávek dusíku k individuálnímu
přístupu k jednotlivým porostům s použiitím aplikace Yara ImageIT.

Kontaktní adresa
Ing. Pavel Janík, YARA Agri Czech Republic, s.r.o., Dušní 10, Praha 1, 110 00, pavel.janik@yara.com,
www.yaraagri.cz
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ZAKLÁDÁNÍ INTENZIVNÍCH POROSTŮ
STRATEGICKÝCH OLEJNIN
Establishment of intensive stands of strategic oil plants

Dušan MUSIL

TIMAC AGRO CZECH s.r.o.
Summary: The establishment of intensive stands of winter rape and poppy seed (strategic oil crops) by Timac Agro technology
represents an innovative solution for the start-up nutrition of these crops and economically interesting crops. Thanks to the unique TOP
PHOS technology, phosphorus is bound via the calcium-based calcium carbonate complex and protected against adverse effects in the
soil environment. Unlike conventional fertilizers, plants remain more accessible to phosphorus for periods of intense growth, where
phosphorus deficiency most restricts production. In experiments and agricultural practice it is confirmed that to use TIMAC AGRO
fertilizers in the framework of winter rape and poppy seed is an efficient and cost-effective solution.
Key words: basic fertilization, winter rape, poppy seed, EUROFERTIL TOP 49 NPS, EUROFERTIL TOP 45 NPS, nutrition, yield
Souhrn: Zakládání intenzivních porostů řepky ozimé a máku setého (strategických olejnin) technologií Timac Agro představuje inovativní řešení pro startovací výživu těchto pěstitelsky a ekonomicky zajímavých plodin. Díky unikátní technologii TOP PHOS je fosfor
vázán přes organo-vápenatý komplex pomocí vápníkových můstků, a je chráněn proti nepříznivým vlivům v půdním prostředí. Na rozdíl
od běžných hnojiv zůstává rostlinám více přístupného fosforu pro období intenzívního růstu, kdy deficit fosforu nejvíce limituje produkci.
V pokusech i zemědělské praxi se potvrzuje, že použití hnojiv TIMAC AGRO v rámci pěstební technologie řepky ozimé a máku setého
je účelné a ekonomicky rentabilní řešení.
Klíčová slova: základní hnojení, řepka ozimá, mák setý, EUROFERTIL TOP 49 NPS, EUROFERTIL TOP 45 NPS, výživa, výnos

Řepka ozimá (Brassica napus L. var. Napus)
Správně načasovaná a cílená výživa řepky ozimé z velké části ovlivňuje ekonomiku pěstování této
náročné plodiny. Již na podzim se mnohdy může projevit deficit živin na rostlinách. Je to z důvodu nedostatku některých živin nebo z důvodu nedostatečné
přístupnosti živin. Například vysoká potřeba síry jako
makroživiny pro řepku již v podzimním období může
způsobit její nedostatek a následné problémy hlavně
s dusíkatou výživou. Nejznámějším symptomem chybějící živiny je nedostatek fosforu. Tento nedostatek se
projevuje primárně antokyanovým zbarvením listové
plochy převážně u mladých rostlin zejména při dlouhodobém poklesu teplot pod 10 °C. Intenzita antokyanového zbarvení je ovlivněna také zhoršením vzdušného
a vodního režimu v půdě. Tato fyziologická porucha
spojená s nutričním stavem je všeobecně správně považována za reverzibilní, avšak morfologické změny
habitu rostlin jak nadzemní, tak i podzemní části jsou
nevratné. S ohledem na zpětnou vazbu (omezení
příjmu P a z toho plynoucí nedostatečný vývoj kořenové hmoty) dochází k pozvolné retardaci jednotlivých
rostlin v porostu.
V běžných hnojivech se fosfor v kyselých a alkalických půdách velmi rychle váže na ionty železa a
hliníku, respektive vápníku. Fosfor fixovaný v těchto
pevných vazbách je pak nepřístupný pro rostliny, i
když rozbory půdy ukazují dobrou zásobenost tímto
makroprvkem. Problém s přístupností fosforu řeší unikátní technologie ochrany fosforu proti jeho znepřístupnění v půdách pod názvem TOP-PHOS®. Fosfor je navázán k molekule Top-Phos přes organovápenatý komplex pomocí vápníkových můstků, a je
chráněn proti nepříznivým vlivům v půdním prostředí.
Na rozdíl od běžných hnojiv zůstává pro řepku více
přístupného fosforu v období intenzívního růstu, kdy
deficit fosforu nejvíce limituje produkci. Fosfor je
Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

významnou stavební složkou DNA a buněčných membrán, zdroj ATP (energie) pro rostliny, katalyzátor
cukrů (podíl na syntéze glukózy, tuků a bílkovin) a je
aktivátorem růstu kořenů.
Tvorba mohutného kořenového systému a
zejména příznivý poměr mezi nadzemní a podzemní
hmotou pozitivně ovlivňuje zimovzdornost a stabilitu
porostů. Významně též působí na hospodaření rostlin s
vodou, příjem živin a zejména na ekonomiku využití
aplikovaných živin. Kořenový systém příznivě působí
na utváření jednotlivých výnosotvorných prvků, na
zdravotní stav a v konečném efektu rozhodujícím způsobem ovlivňuje uplatnění výnosového potenciálu a
tím i zhodnocení finančních prostředků vkládaných do
porostu řepky ozimé.
S ohledem na požadavky mladých rostlin řepky
v našich podmínkách nabízí firma Timac Agro pro
potřeby intenzivního pěstování řepky minerální hnojivo
Eurofertil Top 49 NPS. Toto hnojivo obsahuje kromě
živin (3% N, 22% P2O5, 24% SO3 a 0,15% B) další
významné složky Mescal 975 a Physio+. Vápník pocházející z moře a komplex aminopurinů původem
z mořských řas ve Physio+ společně působí synergicky
na rozvoj kořenového systému a současně tak podporují příjem zejména fosforu a draslíku u mladých rostlin.
Toto minerální granulované hnojivo řeší otázku vhodné
volby hnojiva před výsevem řepky k založení vysoce
produkčních porostů. Jedná se o klíčové agrotechnické
opatření, kterým je možné už na samém začátku vegetace ovlivnit do značné míry úspěch celé pěstitelské
práce.
V roce 2017 (sklizňový rok 2018) byl na pozemcích Výzkumného ústavu v Kroměříži založen
maloparcelkový pokus, kde byl porovnáván vliv hnojiva Eurofertil TOP 49 NPS na kvantitativní parametry
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řepky ozimé. Garantem pokusu byl RNDr. Tomáš
Spitzer, Ph.D.
Půda v této lokalitě vykazuje vysokou sorpční
kapacitu, sorpční komplex je plně nasycen. Půdní reakce je neutrální, obsah humusu 3,38 %. Obsah P
81 mg/kg, K 168 mg/kg, Mg 191 mg/kg, Ca
2 214 mg/kg. Zvolenou odrůdou byla Sherpa (středně
raný vysoce výkonný hybrid s mohutným kořenovým
systémem). Setí proběhlo 20.8. 2017, sklizeň maloparcelní sklízecí mlátičkou 4.7. 2018.

Cílem metodiky bylo ověření aplikovaného granulovaného hnojiva Eurofertil TOP 49 NPS na ovlivnění výnosotvorných parametrů.
Specifikace hnojiv.
Amofos: 12% N, 52% P2O5
Eurofertil TOP 49 NPS, 3% N, 22% P2O5, 24 % SO3 a
0,15% B; Physio+; TOP PHOS ®
 obsahuje chráněnou molekulu TOP PHOS®, která
odolává blokaci a retrogradaci fosforu v půdě

Metodika pokusu
Tab. 1 Metodika
Hnojení

Základní

N podzim

Kontrola

Amofos (80 kg/ha)

močovina (45 kg N)

TIMAC AGRO

Eurofertil TOP 49 NPS
(150 kg/ha)

močovina (45 kg N)

1. regenerační
LAV
(50 kg N)
LAV
(50 kg N)

2. regenerační
LAV
(50 kg N)
LAV
(50 kg N)

Produkční
DAM
(70 kg N)
DAM
(70 kg N)

Tab. 2 Výsledky HTS
Zkoušená hnojiva
Amofos (80 kg/ha)
Eurofertil TOP 49 NPS (150 kg/ha)

HTS (g)
4,3
4,6

Tab. 3 Výnosové výsledky a ekonomická rentabilita
Zkoušená hnojiva
Amofos
(80 kg/ha)
Eurofertil TOP
49 NPS
(150 kg/ha)

Výnos
(t/ha)

Navýšení výnosu (t/ha)

4,12
4,51

Náklady na
hnojení Kč/ha

Nárůst nákladů na
hnojení Kč/ha

984
0,39

2 205

Tržby
Kč/ha

Nárůst tržeb Zisk
Kč/ha
Kč/ha

37 904
1 221

41 492

3 588

2 367

Použitá výkupní cena řepky ozimé 9 200 Kč/t, ceny hnojiv amofos 12 300 Kč/t, Eurofertil TOP 49 NPS 14 700 Kč/t, ceny 9/2018

Závěr
Komplexní hnojivo Eurofertil TOP 49 NPS díky svému složení a obsahu cenných specifit Physio+, Mescal 975 a
TOP PHOS zabezpečilo nárůst HTS, výnosu i vyšší ziskovost aplikace.

Mák setý (Papaver somniferum L.)
Mák pro mnohé pěstitele představuje technologicky i ekonomicky zajímavou plodinu. Jeho náročnost
na živiny je střední, ovšem osvojovací schopnost čerpat
živiny je nízká. Pro farmáře to znamená úkol zabezpečit dostatečný přísun přijatelných živin především
v počátečních fázích vývoje. Z uvedených důvodů je
výběr účinného startovacího hnojiva mimořádně důležitý. Negativní dopady půdního škraloupu, působení
plevelných rostlin a herbicidů mohou začátkem vegetace vést ke zpomalení růstu a vývoje. Stres v průběhu
vegetace z nedostatku vláhy a vysokých teplot je pro
mák taktéž kritický. Účelně zvolené startovací hnojivo
dodá živiny potřebné pro založení silných porostů
s perspektivou vysokých úrod a umožní tvorbu silného
kořene, který je pro dobrý start porostu rozhodující.
Důležitým požadavkem z hlediska vhodnosti pozemku
pro pěstování máku je vedle typu půdy i pH půdy,
jehož optimální hodnota pro mák je mezi 6,2 a 6,8.
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V roce 2017 byl na pozemku školního zemědělského podniku Žabčice (patřící Mendelově univerzitě
v Brně) založen maloparcelkový pokus. Cílem pokusu
bylo prověřit vliv účinku hnojiva EUROFERTIL TOP
45 NPS na ovlivnění výnosotvorných parametrů máku
setého. Garantem tohoto pokusu byl Ing. Petr Škarpa,
Ph.D. Předplodinou pro mák byla kukuřice silážní. Setí
máku proběhlo 28. 3. 2017 použitou odrůdou byla
nejpěstovanější odrůda Major.
Půdní a povětrnostní charakteristiky: Půda
této lokality vykazuje střední až vysokou sorpční kapacitu, sorpční komplex je plně nasycen. Půdní reakce je
neutrální. Obsah P a K je dobrý. Průměrný obsah Nmin
v předjaří činil 14,7 mg/kg. Po stránce zrnitostního
složení se jedná o půdy těžké až velmi těžké. Převládajícím půdním typem je fluvizem glejová. Obsah živin
(AZZP) stanovený před setím z profilu 0-30 cm je na
úrovni dobré až velmi vysoké, zásoby tab. 4.
Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

Tab. 4 Zásoba přístupných živin v půdě před založením pokusu
Půdní
pH/CaCl2
druh
střední
6,67
Vyhodnocení

Obsah Nmin.
(mg/kg)
14,7

P
113
dobrý

Obsah přístupných živin (mg/kg)
K
Ca
Mg
220
4074
467
dobrý
vysoký
Velmi vysoký

Pěstební oblast představuje klimatický okrsek velmi teplý a suchý. Z hlediska srážkových poměrů lokalita patří
k suchým, kdy třicetiletý průměr ročních úhrnů srážek činí 480 mm.

Graf. 1 Průměrná teplota vzduchu (°C)

Graf. 2 Měsíční srážkové úhrny (mm)

Normál (1961‐1990)

2017

Specifikace hnojiv:
Amofos: 12% N, 52% P2O5
Eurofertil Top 45 NPS: 3% N; 22% P2O5; 18% SO3; 2% MgO; 0,15% B; 0,1% Zn; Mescal 975 (20% CaO); Physio+; TOP
PHOS ®
LAV: 27 N

Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018
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Metodika pokusu
Tab. 5 Metodika maloparcelkového pokusu s hnojivem EUROFERTIL TOP 45 NPS
Hnojení P
Hnojení N
Varianty pokusu
Přihnojení N v BBCH 14-18
před setím
před setím
1
Amofos (100 kg/ha)
LAV 27 (100 kg/ha)
LAV 27 (100 kg/ha)
Eurofertil Top 45 NPS
LAV 27
LAV 27
2
(150 kg/ha)
(100 kg/ha)
(100 kg/ha)
Každá varianta experimentu byla založena ve
4 opakování.

Výnosové výsledky a ekonomická rentabilita:
Sklizeň pokusu byla provedena v plné zralosti
26. 7. 2017 parcelní mlátičkou. Po ručním vyčistění
semene ze sklízecí mlátičky byla zjištěná čistá hmotnost semene. Kvantitativní parametry prezentuje tab. 7.
Z výsledků pokusu s mákem, realizovaného formou
maloparcelkového experimentu na lokalitě Žabčice,
vyplývá prokazatelně pozitivní efekt aplikace hnojiva
Eurofertil TOP 45 NPS před setím v dávce 1,5 q/ha.

Odběry rostlin: Odběry rostlin k anorganickým
rozborům byly provedeny 31. 5. 2017 (BBCH 30).
V rostlinách byl stanoven obsah dusíku (Kjeldahlova
metoda), fosforu (kolorimetricky), draslíku, vápníku,
hořčíku, zinku (AAS), síry a bóru (ICP-AES) tabulka 3.

Tab. 6 Rozbor rostlinné hmoty
Varianta
hnojení
1.
2.

Sušina 1
rost. (g)
4,22
4,68

N
3,96
4,20

P
0,40
0,39

% v sušině
K
Ca
3,93
2,18
4,48
2,54

Mg
0,40
0,43

S
0,38
0,42

Mg/kg
Zn
B
49,52
26,25
57,69
28,42

Tab. 7 Kvantitativní parametry pokusu
Varianta
hnojení
1.
2.

Počet rostlin na m2
ks
rel. %
58
100,0
75
129,3

Počet makovic na m2
ks
rel. %
73
100,0
79
108,2

Výnos semene
t/ha
rel. %
0,750
100,0
0,834
111,2

Tab. 8 Výnosové výsledky a ekonomická rentabilita
Zkoušená hnojiva
Amofos (100 kg/ha)
Eurofertil TOP 45
NPS (150 kg/ha)

Výnos
(t/ha)
0,750

Navýšení výnosu (t/ha)

Náklady na
hnojení Kč/ha
1 230

Nárůst nákladů na
hnojení Kč/ha

Tržby
Kč/ha
48 750

0,834

0,084

2 205

975

54 210

Zisk
Nárůst
tržeb Kč/ha Kč/ha
5 460

4 485

Použitá výkupní cena máku 65 000 Kč/t, ceny hnojiv amofos 12 300 Kč/t, Eurofertil TOP 45 NPS 14 700 Kč/t, ceny 9/2018

Závěr
Z výsledků vegetačního pokusu s mákem, realizovaného formou maloparcelkového experimentu
v lokalitě Žabčice, vyplývá pozitivní efekt aplikace
hnojiva Eurofertil TOP 45 NPS před setím v dávce
150 kg/ha. Startovacím hnojením Timac Agro bylo
dosaženo nárůstu úrody i vyšší ekonomické rentability.
Společnost Timac Agro nabízí ze svého portfolia několik produktů, které je velmi vhodné zařadit do
pěstební technologie řepky ozimé i máku setého.
Hnojiva
řady
EUROFERTIL
TOP
a
DUOFERTIL TOP zajišťují ideální výběr živin a jejich
forem pro optimální založení porostů. Využívají technologii TOP PHOS ® specifickou chráněnou formu
fosforu, která odolává blokaci v různých typech půd.

Součástí hnojiv jsou i biologicky aktivní látky Physio +
(látka na bázi aminopurinu) a Mescal 975 (upravený,
jemný vápenec s pozitivním vlivem na přijatelnost
živin), které podporují intenzivní příjem živin a progresivní růst mohutného kořenového systému. Tyto mechanizmy umožní optimalizovat výnosový potenciál
pěstovaných plodin.
Základní filosofií společnosti Timac Agro je poskytovat pěstitelům spolehlivé partnerství a kvalitní
produkty včetně odborného poradenství. Timac Agro
nabízí kvalitní servis a specializovanou pomoc široké
zemědělské veřejnosti prostřednictvím zkušených obchodně-technických poradců.

Kontaktní adresa
Ing. Dušan MUSIL, dusan.musil@cz.timacagro.com, TIMAC AGRO CZECH s.r.o. U nákladového nádraží
3147/8a Strašnice, 130 00 Praha 3
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LIGNOHUMÁT - UNIKÁTNÍ HUMINOVÝ PREPARÁT S OBSAHEM
PŘES 50% FULVINOVÝCH KYSELIN
Lignohumate - unique humic preparation containing more than 50% fulvic acids

Zdeněk ZEDNÍK
AMAGRO s.r.o.

Summary: Soil in the Czech Republic generally has a lack of humus. Humus holds water in the fields. Plants and soil must be supplied
with humic substances. Lignohumate is produced by the hydrolytic destruction of lignosulfonate and not by purification of the starting
material, it contains (in the world only) more than 50% fulvic acids and up to 50% humic acids, the size of the molecule is so small that
Lignohumate passes through the plant tissues. It serves as an activator of plant metabolism, enhances photosynthesis and chlorophyll
formation. It is the nutrient transporter in the plant, increases yields and improves soil quality and humification.
Key words: general humus deficiency, field water outflow, humic substances, Lignohumate, fulvic acids, photosynthesis, rooting,
regeneration, yields
Souhrn: Půda v ČR má všeobecně nedostatek humusu. Humus zadržuje na polích vodu. Rostlinám i do půdy je třeba dodávat huminové látky. Lignohumát se se vyrábí hydrolytickou destrukcí lignosulfonanu a ne čištěním výchozí suroviny, obsahuje (na světě jediný)
přes 50% fulvinových kyselin a do 50% huminových kyselin, velikost molekuly je tak malá, že Lignohumát prochází pletivy rostlin. Slouží
jako aktivátor metabolismu rostlin, zvyšuje fotosyntézu a tvorbu chlorofylu. Je transportérem živin v rostlině, zvyšují se výnosy a zlepšuje se kvality půdy a humifikace.
Klíčová slova: všeobecný nedostatek humusu, odtok vody z polí, huminové látky, Lignohumát, fulvokyseliny, fotosyntéza, zakořenění,
regenerace, výnosy

Půda v ČR má všeobecně nedostatek humusu, jelikož intenzivním hospodařením došlo a dochází
k znehodnocení (dehumifikaci) půdy. Proto je třeba
rostlinám doplňovat huminové látky, které umožňují
snazší příjem živin, stimulují tvorbu kořenového vlášení, díky kterému rostlina lépe absorbuje vodu a živiny, podporují fotosyntézu a zlepšují vlastnosti půdy.
Půda s dostatkem humusu rovněž zabraňuje odtoku
vody z polí po dešťových srážkách.

Humus
Humus je velice stabilní hmota organického původu s neocenitelnými vlastnostmi. Vzniká pomalým a
dlouhodobým procesem zvaným humifikace postupnou přeměnou za pomoci edafonu, tj. v procesu rozkladu organických zbytků rostlin a živočichů.
Humus zejména má vysokou výměnnou kapacitu pro živiny, které rostlinám postupně uvolňuje, navázané živiny se tak nevyplachují do spodních a povrchových vod, humus zvyšuje biologickou aktivitu,
která umožňuje rozklad některých znečišťujících látek,
dokáže vázat těžké kovy, a tím omezuje jejich příjem
rostlinami. Humus zlepšuje jímavost půdy pro vodu,
zvyšuje samočistící schopnost půdy, zlepšuje strukturu
půdy, dodává půdě tmavou barvu, která zvyšuje záhřevnost půdy. Základem humusu jsou huminové
látka, zejména huminové a fulvinové kyseliny.

Huminové látky
Z chemického hlediska nejsou huminové látky
jednoznačně definované, jde o složitou směs velkého
množství organických molekul, vznikají při procesu
humifikace.

Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

Huminové látky, které jsou základem humusu,
mají na rostliny hlavní stimulační vliv, a to i na rozvoj
kořenů, slouží jako hlavní aktivátor metabolismu rostlin.
Jsou to především huminové kyseliny a fulvinové kyseliny. Huminové kyseliny mají hlavní podíl na
příznivé struktuře půdy, jsou špatně rozpustné, zvyšují
biologickou aktivitu, poutají živiny na půdní komplex a brání vyplavování živin. Fulvinové kyseliny
naopak zpřístupňují živiny z půdního komplexu rostlinám a mají i vyšší hormonální aktivitu. Plní funkci
„transportní“, tedy aktivního nosiče živin a jsou velmi
dobře rozpustné.
Huminové látky jsou důležitou součástí sorpčního komplexu v půdě, jsou „palivem“ pro mikrobiální
život a požadovanou humifikaci. Jejich úloha je naprosto nezastupitelná pro život edafonu a zásadně
ovlivňují růst a stimulaci rostlin, příjem a úsporu všech
živin, ochranu spodních vod atd.
V současné době do popředí vstupuje vlastnost,
že huminové látky zadržují v půdě vodu.

Úrodnost půdy
Úrodnost půdy závisí na množství humusu v ní
obsaženém. Aby byla půda co nejúrodnější, mělo by
být v ní vše v rovnováze (harmonii). Důležitou funkci
v půdě plní půdní mikroorganismy, které rozkládají
organické látky, v půdě probíhá proces humifikace. Jde
o velmi složitý přirozený proces přeměny organické
hmoty probíhající v půdě, při kterém se v horních vrstvách půdy za přístupu kyslíku činností edafonu rozkládá mrtvá organická hmota rostlinného a živočišného
původu a mění se na humus. Dlouhodobým ošetřováním zemědělských plodin chemickými přípravky a tím,
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že se do půdy vrací málo organické hmoty, došlo
k úbytku organické hmoty i „poničení“ mikroorganismů a proces humifikace probíhá v menší míře. Velký
vliv na to má omezování a rušení živočišné výroby,
nenecháváni rostlinných zbytků na poli, prodej slámy
mimo podnik.

nových kyselin (46% : 54%), přirozeně dále obsahuje
min. 3% síry a je obohacen o stopové prvky: Mg, Si,
Ca, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo. V Lignohumátu je obsah
huminových a fulvinových kyselin prokázán metodou nukleární magnetické resonance a je registrován u REACH.

Proto doporučujeme při ošetřování rostlin a půdy aplikovat i huminové látky. Rostliny i mikroorganismy tyto látky znají a přirozeně využívají.

Huminové a fulvinové kyseliny (tedy Lignohumát) jsou složité deriváty uhlovodíků a podporují biologickou aktivitu, mají stimulační vliv na rostliny
a mikroorganismy.

Je-li v půdě málo huminových látek vč. fulvokyselin, pak je narušena rovnováha základních faktorů
úrodnosti půdy a negativně to ovlivňuje kvalitu půdy a
tím i výnosy. Zejména v posledních letech, kdy je nedostatek srážek a deště jsou většinou přívalové,
z půdy, která má nedostatek humusu voda odteče,
plošně spláchne horní vrstvu ornice (včetně živin),
se vytváří erozní rýhy a vláha není zadržena.
Naopak půda s dostatkem humusu absorbuje
vodu, která je nutná pro růst rostlin.

Huminové přípravky
První studie o huminových látkách je z roku
1839. Po té se vědci začali zabývat tím, jak půdu obohacovat huminovými látkami.
Přípravky obsahující huminové látky se začaly
vyrábět z přírodní látky zvané leonardit v polovině
minulého století.
Do r. 2006 na trhu byly 2 preparáty s obsahem
huminových látek.
V roce 2006 byl na český trh uveden Lignohumát, který se liší od všech ostatních huminových
přípravků a je unikátní tím,
 že se vyrábí hydrolytickou destrukcí lignosulfonanu a ne, jako u ostatních huminových preparátů čištěním výchozí suroviny (leonarditu,
z rašelinišť a jezerních sapropelů), které obsahují
fulvokyseliny pouze do 3% (vzhledem k jejich
rozpustnosti a vyplavení z výchozí suroviny).
 obsahuje (jako na světě jediný) pouze 100%
účinné látky, a to přes 50% fulvinových kyselin
a do 50% huminových kyselin
 velikost molekuly je tak malá, že Lignohumát
prochází pletivy rostlin.
V r. 2016 bylo registrováno 96 preparátů,
především stimulátorů růstu, s tím, že obsahují huminové látky. Ve většině případů je ve výrobku k nějaké
další látce přidán huminový preparát.

Lignohumát
Lignohumát je koncentrát huminových látek se
stimulačními a regeneračními účinky.
Výchozí surovinou při výrobě je dřevní hmota,
konkrétně Lignosulfonan vznikající při výrobě celulózy. Z něj se metodou okysličené hydrolytické destrukce
vyrábí Lignohumát. Na trh dodávaný Lignohumát
MAX má přesný podíl Huminových kyselin a Fulvi-

- 144 -

Jedinečnost Lignohumátu je právě v množství
fulvinových kyselin, Lignohumát se poměrem svých
kyselin přibližuje složení huminových látek obsažených v černozemi nejvíce ze všech huminových preparátů.
Základní aplikace Lignohumátu na rostliny především foliární, jelikož Lignohumát je vynikajícím
nosičem (transportérem) živin v rostlině právě díky
vysokému obsahu fulvinových kyselin.
Lignohumát zvyšuje aktivitu fotosystému a
tvorbu chlorofylu. Od toho se odvíjí i další efekty:
 zvyšuje využití živin, které má rostlina k dispozici
 zlepšuje příjem doplňkové výživy listem,
 brání úniku nitrátů a dalších živin do spodních
vrstev a vod
 podporuje rozvoj kořenového systému, kořenového vlášení
 zlepšuje se odolnost rostlin vůči stresům, zlepšuje se zdravotní stav
 zlepšuje sorpční komplex-vazbu živin
 zvyšují se výnosy a kvalita sklizně, (dle dlouhodobých pokusů o 5 až 12 %)
 posilují se a vyrovnávají slabší porosty a urychluje se regenerace poškozených porostů
 při dlouhodobějším používání Lignohumátu se
zlepšuje struktura půdy
 zvyšuje se činnost mikroorganismů, urychluje
rozklad organických zbytků, urychluje se proces
humifikace
 zvýšení účinnosti totálních herbicidů, zvýšení
účinnosti fungicidů, insekticidů
 přidáním do digestátu nebo do kejdy se zabrání
úniku nitrátového dusíku a dalších živin a navíc se
doplní do půdy aktivní uhlík
 je vhodný i pro moření osiva
Velikost molekuly je tak malá, že Lignohumát
prochází pletivy rostlin a díky velkému množství fulvokyselin živiny transportuje celou rostlinou.
Toto bylo dokumentováno i nádobovým pokusem na řepce jarní, odrůdě Mirakel (viz. níže).
Doporučujeme 2 až 3 foliární aplikace za vegetaci, první pro lepší zakořenění, druhou pro regeneraci, třetí (případně další) podle vývoje porostů.
Při dlouhodobějším používání Lignohumátu se
zlepšují fyzikálně-chemické vlastnosti půd, zvyšuje se
činnost mikroorganismů a tím i humifikace a postupně
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se zvyšuje obsah humusu. Zvýšený obsah humusu lépe
váže vodu v půdě a omezuje odtok vody z polí.
Dlouhodobé pokusy stabilně vykazují navýšení
výnosů v rozmezí 5 - 8%. Ekonomický přínos při
použití dvou aplikaci Lignohumátu Max se pohybuje
okolo 700 až 1.100 Kč z jednoho hektaru.
Lignohumát je zaregistrován u ÚKZUZ jako
pomocný rostlinný přípravek (dá se použít do všech
plodin a rostlin).

Pokus průnik živin – řepka jarní
Vliv Lignohumátu MAX na průnik živin
z ošetřených listů do neošetřených listů.

Pokus - vegetační nádobové zkoušky; Řepka
jarní: odrůda Mirakel
 Postřik byl aplikován vždy na polovinu listů každé
rostliny ve fázi 6 listů, neošetřovaná polovina byla
postříkána vodou.
 Foliární aplikace minerálních živin a Lignohumát
MAX byly aplikovány v koncentraci odpovídající
hektarové dávce hnojiva doporučené výrobcem.
 Kapalné hnojivo MgN sol: obsahuje 8%N a 10%
MgO, Hnojivo NP sol 8 – 24: obsahuje 8% N a
24% P2O5, KH: MgN sol + NP sol,
 Lignohumát MAX: huminové kyseliny do 47%,
fulvinové kyseliny více než 53%.

Tab. 1 Schéma pokusu
Kombinace hnojení
1. Nehnojená kontrola -H2O
2. Kapalná hnojiva (KH)
3. Lignohumát MAX + KH

aplikace ráno
MgN sol
MgN sol

aplikace odpoledne
NP sol 8 - 24
NP sol 8 - 24
Lignohumát MAX

5 dní po aplikaci byly odebrány zvlášť ošetřené a neošetřené listy - čepele listů, v listech byla stanovena sušina a koncentrace minerálních
živin - N, P, K, Ca, Mg.

Tab. 2 Obsah živin v OŠETŘENÝCH listech (% sušiny)
Kombinace hnojení
N
P
K
1. Nehnojená kontrola
3,38
0,41
4,61
2. Kapalná hnojiva (KH)
3,82
0,46
4,84
3. Lignohumát MAX + KH
3,85
0,49
5,19
Srovnání obsahu živin v ošetřených listech oproti kontrole v %
1. Nehnojená kontrola
100
100
100
2. Kapalná hnojiva (KH)
113,0
112,2
105,0
3. Lignohumát MAX + KH
113,9
119,5
112,6

Mg
0,30
0,36
0,40

Ca
2,03
2,04
2,87

100
120,0
133,3

100
100,5
141,4

Tab. 3 Obsah živin v NEOŠETŘENÝCH listech (% sušiny)
Kombinace hnojení
N
P
K
Mg
1. Nehnojená kontrola
3,38
0,41
4,61
0,30
2. Kapalná hnojiva (KH)
3,55
0,41
4,52
0,34
3. Lignohumát MAX + KH
3,53
0,43
4,81
0,36
Srovnání obsahu živin v neošetřených listech oproti kontrole v %
1. Nehnojená kontrola
100
100
100
100
2. Kapalná hnojiva (KH)
105,0
100,0
98,0
113,3
3. Lignohumát MAX + KH
104,4
104,9
104,3
120,0

Ca
2,03
2,41
2,59
100
118,7
127,6

pramen: pokus ÚKZÚZ 2016






Lignohumát MAX prokázal vliv na zvýšení průniku živin rostlinou a příjmu živin kořeny a zvýšení
mobility živin.
Přes to, že vápník a draslík nebyly aplikovány,
Lignohumát MAX zvýšil příjem kořeny z půdy
vápníku v ošetřených listech o 41 % a
v neošetřených listech o 28 %, draslíku
v ošetřených listech o 12 % a v neošetřených listech o 4 %.
Vápník a hořčík aplikované foliárně jsou považovány za živiny v rostlině nemobilní a fosfor za částečně mobilní. Při tom došlo působením Lignohumátu k jejich navýšení (průniku) v ošetřených i
v neošetřených listech.
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Další výrobky
Lignohumát MAX (20% roztok huminových látek) základní výrobek firmy Amagro s.r.o.; pro rostlinnou výrobu - doporučujeme 2 až 3 foliární aplikace
za vegetaci; APLIKAČNÍ DÁVKA je 0,4 litru / hektar,
cena je cca 139 Kč/ha (r. 2018).

Ligno AKTIVÁTOR roztok
Obsahuje 50% Lignohumátu a 50 % extraktu
ze severské mořské řasy rodu Ascophyllum nodosum
(od firmy Acadian Agritech, Kanada), tedy obsahuje i
řadu přírodních protistresových látek - aminokyselin,
oligopeptidů a auxinů obsažených v mořské řase. Za- 145 -

kládá více bočních pupenů a větví. Cena dávky na 1
ha cca 238 Kč (r. 2018).
Ligno SUPER NPK - komplexní humatizované
NPK (7,5-8-6) hnojivo, které obsahuje i auxinový
růstový stimulátor (kyselina 3-indolyloctová) a 2%
Lignohumátu.
Cena dávky na 1 ha cca 219 Kč (r. 2018).
AMAGRO Alga – samostatný extrakt ze severské mořské řasy Ascophyllum nodosum. Jedná se
o mořskou řasu, která je obsažena v LignoAKTIVÁTORU.
Cena dávky na 1 ha cca 316 Kč (r. 2018).

Závěr
Vzhledem k nedostatku humusu v půdě, je nutné vedle živin rostlinám doplňovat i huminové látky.

Aplikací Lignohumátu, který je unikátní tím, že má
vyrovnané množství huminových a fulvinových
kyselin, se rostlinám dodají potřebné huminové látky.
Dochází ke zvýšení aktivity fotosystému a tvorby
chlorofylu, rozvoji kořenového systému, lepšímu
využití živin z půdy i listem, větší odolnosti rostlin
vůči stresům, zlepšení zdravotní ho stavu, odolnosti
vůči chorobám, zvyšují se výnosy a kvalita sklizně,
zlepšuje se i skladovatelnost.
Při dlouhodobějším používání se zlepšuje kvalita půdy, její struktura, aktivizují se mikroorganismy,
zvyšuje se proces humifikace, kterým se zvyšuje
množství humusu v půdě. Půda s dostatkem humusu
zabraňuje odtoku vody z polí po dešťových srážkách.
Firma Amagro s.r.o. je členem Mezinárodní
společnosti pro huminové látky /IHSS/.

Kontaktní adresa
Ing. Zdeněk Zedník Amagro s.r.o., 28. pluku 27, 101 00 Praha 10, mobil 737 749 991, z.zednik@amagro.com,
www.amagro.com
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VLIV BIOSTIMULÁTORŮ ROOTER A MULTOLEO
(NOVINKA 2019) NA VITALITU A VÝNOS ŘEPKY OZIMÉ
Influence of bio stimulators Rooter and Multoleo (novel 2019) on vitality and yield of winter rape

Martin OLIŠAR

Arysta LifeScience Czech, s.r.o.
Summary: In recent seasons, planting of rapeseed has become increasingly artistic. The rooted support option is the Rooter herbal
preparation, which contains Ascophyllum nodosum, Phosphorus (P2O5 13%) and Potassium (K2O 5%). This complex of nutrients
applied at a rate of 1 l / ha over a period of 4-6 leaves significantly affects the basic physiological processes in the plant such as
photosynthesis, nutrient intake and, above all, promotes the development and regeneration of the root system.
Key words: rape, planting, stimulation
Souhrn: Zakládání porostů řepek se v posledních několika sezónách jeví jako čím dál větší umění. Prověřenou možností podpory je
pomocný rostlinný přípravek Rooter, který obsahuje filtrát z řasy Ascophyllum nodosum, fosfor (P2O5 13 %) a draslík (K2O 5 %). Tento
komplex živin aplikovaný v dávce 1 l/ha v období 4 – 6 listů, výrazně pozitivně ovlivňuje základní fyziologické procesy v rostlině, jako je
fotosyntéza, příjem živin a především, podporuje rozvoj a regeneraci kořenového systému.
Klíčová slova: řepka, zakládání porostů, stimulace

Úvod
Zakládání porostů řepek se v posledních několika sezónách jeví jako čím dál větší umění. V suchých
srpnech bývá problém půdu nejen dobře připravit, ale
také není snadné zajistit vláhu nutnou ke vzejití, neboť
v půdě se jí nedostává. Toužebně potom v období po
zasetí vyhlížíme jakékoli srážky. Takový průběh počasí
ovšem velmi často vede k nerovnoměrně vzejitým a
nevyrovnaným porostům řepky. Různě velké rostliny

nejenže vyžadují pozornost při podzimních morforegulačních zásazích, ale především jsou slabší rostlinky
náchylnější k přezimování. V situaci, kdy je řepka
jednou z nejrentabilnějších plodin, nemluvě o jejím
významu v osevním postupu, je cílem pěstitelů dovést
porost na podzim do stavu, kdy mu hrozí co nejmenší
nebezpečí. Protože jarní zaorávky jsou citelnou ztrátou.

Podzimní aplikace Rooter
Prověřenou možností podpory je pomocný rostlinný přípravek Rooter, který obsahuje filtrát z řasy
Ascophyllum nodosum a dále fosfor (P2O5 13 %) a
draslík (K2O 5 %). Tento komplex živin aplikovaný
v dávce 1 l/ha v období 4 – 6 listů, výrazně pozitivně
ovlivňuje základní fyziologické procesy v rostlině, jako
je fotosyntéza, příjem živin a především, podporuje
rozvoj a regeneraci kořenového systému. Právě jeho
rozvoj a činnost jsou klíčové v celém vegetačním období a o to více na podzim, kdy dostatečná síla krčku je
hlavním indikátorem silné rostliny. Nárůst délky kořene můžeme deklarovat v Tabulce 1, jejíž data pocházejí
z pokusu provedeného v letošní sezoně na pokusných
stanicích v Humpolci a Zubří. Rooter zvětšil délku

kořene o 4 % na obou lokalitách a z hodnocení na jaře
je zřejmé, že tento nárůst nebyl dočasný. Z grafu 1 je
patrné, že tloušťka krčku v Humpolci dosáhla 110 %
na kontrolu. Nespornou výhodou přípravku Rooter je,
že při jeho působení v rostlině nedochází k nežádoucímu přerůstání nadzemní hmoty, porost tak není nutné
kvůli tomuto vstupu dodatečně regulovat nad míru
běžné technologie. Naopak, Rooter je mísitelný s běžně
používanými fungicidy a je tak vhodné jej používat
v tank-mixu s fungicidy a růstovými regulátory jako
jsou například účinné látky tebuconazol (Bounty,
480 g/l), metkonazol a další triazoly. Při přípravě postřikové kapaliny doporučujeme přidat Rooter jako
poslední složku.

Tab 1: Délka kořene (cm) řepky ozimé po aplikaci Rooter 1 l/ha
Humpolec
Zubří
Zubří

hodnoceno
na podzim
na podzim
na jaře

Kontrola
16,75
14,09
13,04
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Rooter 1 l/ha
17,48
14,67
14,01

nárůst
+ 0,73 cm
+ 0,58 cm
+ 0,97 cm

+4%
+4%
+7%
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Graf 1: Tloušťka kořenového krčku po aplikaci Rooter 1 l/ha

Multoleo cílené pro jarní ošetření
Dalším kritickým okamžikem při rozhodování o
výši výnosu řepky ozimé jsou jarní ošetření. O výnos
nás může připravit celé spektrum činitelů. Především
choroby či škůdci, ale také výživa. Nicméně rostlina je
komplexní organismus a výše zmíněné vlivy na ni
působí jako celek, často opomíjenou součástí tohoto
celku je i metabolismus rostliny a samotné dodání
živiny rozmetadlem na půdu je jen začátek. Velmi
zjednodušeně: Granule se nejprve musí rozpustit,
vzniklý roztok se musí dostat k aktivnímu kořenovému
vlášení, a teprve poté se živina dostane do rostliny. Pak
už záleží na metabolické aktivitě a využitelnosti. A
právě to je parketa přípravku Multoleo, při aplikaci 2
l/ha totiž prokázal účinek právě na příjem minerálních
látek a dále na aktivaci enzymů zodpovědných za
absorpci železa, dusíku a fosforu. Díky této unikátní
vlatnostnosti
vycházející
z
patentované
PhysioActivator™ technologie, zvyšuje efektivitu
příjmu a využití živin v rostlině, a to jak z půdy, tak
z dodanách průmyslových hnojiv. Extrat z možských
řas Ascophyllum nodosum spolu s vodorozpustnou
formou bóru v přípravku Multoleo vedle aktivace
trasportních cest a stimulaci příjmu živin prokázal lepší
nasazení šešulí na větších, větší vyrovnanost mezi
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veetativními a generativními orgány, což se projevilo
navýšením výnosu semen.
Doporučený termín aplikace přípravku Multoleo
je počátek prodlužovacího růstu, kdy má zvýšená
metabolická aktivita pozitivní vliv na větvení stonku,
opylení květů a i na nalévání semen. Což jsou důležité
prvky při tvorbě konečného výnosu.
Efekt přípravku Multoleo na nasazení šešulí na
větvích můžeme vidět na Obrázku 1, kdy je zřejmé, že
po aplikaci jsou šešule nasazeny mnohem
rovnoměrněji po celé délce stonku.
A konečně vliv sekvenčního ošetření na výnos
je patrný z Grafu 2, kdy aplikace pouze přípravku
Rooter navýšila výnos o 14 % oproti kontrolní variantě,
avšak v sekvenci Rooter na pozdim, následované
přípravkem Multoleo na jaře, došlo k dalšímu navýšení
výnosu o 5%, konkrétně + 6,0 q/ha oproti kontrole.
Z výše uvedeného vyplývá, že vliv přípravků
Rooter a Multoleo na důležité ukazatele vitality a výnosové prvky je významný a především, že tento zásah
se pozitivně odrazí na výnosu.
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Obr. 1: Multoleo má pozitivní vliv na rovnoměrné nasazování šešulí

Graf 2: Vliv sekvenčního ošetření Rooter 1 l/ha a Multoleo 2 l/ha na výnos

Kontaktní adresa
Ing. Martin Olišar, martin.olisar@arysta.com, Arysta LifeScience Czech, s.r.o., Novodvorská 803/82,
142 00 Praha 4
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KORVETTO – JARNÍ BITVA PROTI PLEVELŮM V ŘEPCE
MŮŽE ZAČÍT
Korvetto - spring battle against weeds in rape can begin

Petr VLAŽNÝ

Corteva Agriscience, agriculture division of DowDupont
Summary: Korvetto is a brand new and unique solution for spring protection of rapeseed oil against problematic weeds. This is the
second preparation for rapeseed Corteva AgriScience (DowDuPont) containing the active ingredient Arylex. After Belkar (Arylex +
picloram) for autumn use, Korvetto (Arylex + clopyralid) is the only way to protect rape from competition from crayfish, poppy poppies,
cocoons and earthworms in spring, while retaining a reliable effect on chamomile weeds, greens and other. Another advantage is the
high selectivity allowing application to BBCH 50
Key words: herbicide, rapeseed, Arylex
Souhrn: Korvetto je zcela nové a unikátní řešení jarní ochrany řepky olejky proti problematickým plevelům. Jedná se o druhý přípravek
do řepky firmy Corteva AgriScience (DowDuPont) obsahující účinnou látku Arylex. Po Belkaru (Arylex+picloram) určeného pro podzimní
použití je Korvetto (Arylex+clopyralid) jedinou možností, jak na jaře ochránit řepku před konkurencí kakostů, vlčích máků a zemědýmů
při zachování spolehlivého účinku na heřmánkovité plevele, svízel, chrpu, mléče a další. Další výhodou je i vysoká selektivita umožňující aplikace až do BBCH 50
Klíčová slova: herbicid, řepka, Arylex

Úvod
Herbicidní ochrana řepky doznává v posledních letech značných změn. S nástupem postemergentních možností řešení již nejsou pěstitelé plně závislí na preemegentní ochraně, která v posledních letech díky srpnovým a
zářijovým přísuškům často selhává. Před několika lety
firma Dow AgroSciences zaregistrovala přípravky pro
podzimní i jarní postemergentní ochranu (Galera podzim,
Galera), které byly často poslední záchranou před kalamitním zaplevelením pcháčem, svízelem či heřmánkovitými pleveli. Galera podzim pak velmi dobře retardovala
a hubila značné množství plevelů již z podzimu (violky,
šťovíky, merlíky, brukvovité) a omezovala konkurenci
plevelů v raných fázích řepky, kdy je řepka na stres a
konkurenci velmi náchylná. Změnu zaznamenáváme také
v druhovém složení plevelů, kdy dominanci přebírají

v řepce hůře řešitelné plevele, jako jsou např. kakosty,
zemědýmy, vlčí máky. Ať už je to díky rozvoji bioplynových stanic, kdy se ne všechna plevelná semena stačí za
krátký fermentační cyklus rozložit, rozvoji minimalizačních technologií nebo selháváním účinnosti (popř. neúčinností), někde se stala druhová zaplevelení limitujícím
faktorem pro řádný osevní sled a vedlo to až k vyloučení
řepky na honech s kalamitním zaplevelením obtížně řešitelných plevelů. V neposlední řadě je to také omezení
v používání přípravků na ochranu rostlin, kdy ochrana
v ochranných pásmech zdrojů podzemních a povrchových
vod začíná být vysoce sofistikovaná záležitost a stejnou
pozornost si začínají zasluhovat i svažité pozemky. Corteva Agriscience (Agriculture division of DowDupont)
zaregistruje pro jarní použití nový přípravek Korvetto.

Materiál a metody
Účinná látka Arylex zaznamenává napříč Evropou
velký úspěch. V obilninách je tato účinná látka zaregistrována v přípravcích Zypar a Pixxaro (součást Mustang 4x4
technologie), které si za poměrně krátkou dobu získaly
u pěstitelů velkou podporu. Díky širokému spektru účinku
a vysoké selektivitě, nulovým reziduím v půdě pro následné plodiny, řešením problematických a někde i rezistentních plevelů jsou součástí pěstitelských technologií
napříč Evropou. Unikátnost Arylexu ale tkví v tom, že lze
tuto účinnou látku používat i v řepce. V posledních 5-ti

letech firma Dow AgroSciences pracovala na dokumentaci k registraci tohoto produktu, který se sestává z 5g/lt
halauxyfen-methylu (Arylex) a z 120g/lt clopyralidu
(Lontrel). Tato proporce účinných látek umožňuje řepku
ošetřovat velmi selektivně (až do BBCH 50) při zachování
účinnosti vůči všem problematickým jarním plevelům.
V rámci zpracovávání technické dokumentace byly také
hodnoceny možné Tank-mixy se stávajícími přípravky na
ochranu rostlin, které se v řepce na jaře běžně používají.

Výsledky a diskuze
Z mnohaletého zkoušení je zřejmé, že přípravek
Korvetto se stane novým standardem pro jarní postemergentní ochranu řepky proti plevelům. Nejenom
díky vysoké selektivitě (38 pokusů potvrdilo vysokou
selektivitu bez jakýchkoliv vedlejších symptomů fytotoxicity popř. ovlivnění hmotnosti tisíce semen či olejnatosti) a zejména díky účinku na problematické plevele. V grafu 1 lze vidět účinnost přípravku Korvetto
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v dávce 1 l/ha na nejdůležitější plevelné spektrum
v řepce na jaře. Vedle grafu je u jednotlivých EPPO
plevelných kódů v závorce uveden počet pokusů, ze
kterých byla průměrná účinnost počítána, pod grafem
je pak průměrný počet plevelů na metr čtvereční. Ta
samá data jsou uvedena i tabulce 1. Pod tabulkou 1
jsou uvedeny latinské a české ekvivalenty EPPO plevelných kódů.
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Graf 1: Účinnost přípravku Korvetto v porovnání na účinnou látku Clopyralid a přípravek Galera

Tab. 1: Účinnost přípravku Korvetto v porovnání na účinnou látku Clopyralid a přípravek Galera
Efficacy
MATIN (N=73)
MATCH (N=10)
CIRAR (N=8)
CENCY (N=45)
GERPU (N=25)
PAPRH (N=61)
GALAP (N=52)
LAMPU (N=33)
SENVU (N=4)
DESSO (N=17)

Korvetto @1 L/ha
90.4
91.5
92.5
92.6
91.4
85.3
93.0
93.9
86.2
85.9

Tab. 2 – přehled testovaných plevelů s EPPO kódy,
latinskými a českými názvy
EPPO
MATIN
MATCH
CIRAR
CENCY
GERPU
PAPRH
GALAP
LAMPU
SENVU
DESSO

Latinsky
Tripleurospermum
inodorum
Matricaria
chamomilla
Cirsium Arvense
Centaurea cyanus
Geranium pusillum
Papaver rhoeas
Galium aparine
Lamium purpureum
Senecio vulgaris
Descurainia sophia

Česky
Heřmánkovec
nevonný
Heřmánek pravý
Pcháč oset
Chrpa modrák
Kakost maličký
Mák vlčí
Svízel přítula
Hluchavka nachová
Starček obecný
Úhorník mnohodílný

Clopyralid @120 gae/ha
84.8
82.0
94.0
95.9
20.8
16.0
31.6
49.1
65.4
21.6

Galera @ 0.35 L/ha
91.1
89.2
95.3
91.1
27.0
39.7
81.5
64.0
69.6
27.6

Z grafu a tabulek je zřejmé, že přípravek Korvetto velmi účinně hubí širokou škálu plevelů. Toto
spektrum není úplné a z pokusů víme, že přípravek má
i velmi dobrou účinnost i na hluchavku objímavou,
mléče, lociku retarduje pryšec, brukvovité plevele
apod. To vše při zachování velmi dobré selektivity pro
řepku.
Korvetto je možno na jaře mísit s Nurelle D,
Bariardem, Rafanem nebo jinými insekticidy a
s fungicidy s morforegulačním účinkem (Lynx,
Caramba, Corinth). Korvetto je na jaře možno mísit
s graminicidy Pilot a Garland Forte, ale jen v dávkách
proti jednoletým travám. Korvetto se aplikuje především ve vodě. Pokud by Korvetto bylo aplikováno
v DAM 390, nepřidávejte již dalšího partnera.

Závěr
S ohledem na měnící se klima a selhávání
preemergentních aplikací za sucha se stává postemergentní ošetření řepky stále více a více častým.

Do omezeného portfolia možností se nyní přidává
přípravek Korvetto, který na jaře řeší nejširší spektrum plevelů, včetně těch obtížně hubitelných.

Kontaktní adresa
Ing. Petr Vlažný, Ph.D., Corteva Agriscience, agriculture division of DowDupont, e-mail: pvlazny@dow.com
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NA HLÍZENKU S BITEVNÍ LODÍ
On Sclerotinia with a battleship

Jakub ŘEZANINA
Sumi Agro Czech, s.r.o.
Summary: Fungicide Yamato applied into rapeseed during the period from the beginning to mid-May suppresses the Sclerotinia sclerotiorum. The product acts both curatively and protectively.
Key words: rapeseed, fungicide Yamato
Souhrn: Fungicid Yamato aplikovaný v období od začátku až do poloviny květu řepky potlačuje hlízenku obecnou (Sclerotinia sclerotiorum). Přípravek působí jak kurativně tak protektivně.
Klíčová slova: řepka, fungicid Yamato

Yamato, bitevní loď, kterou japonské císařské
námořnictvo pojmenovalo po staré významné provincii. Důležitost oblasti kolem města Sakurai dokládá fakt, že někdejší název Japonska zněl Yamato.
Na tradici a velikost odkazovala loď, která vytvořila
vlastní třídu. Spolu se sesterskou lodí Musashi se
stala největší a nejlépe vyzbrojenou bitevní lodí na
světě. Mezi stejný kalibr, jak ukázaly uplynulé sezóny, se zařadil fungicid Yamato.
Všechna důležitá slova v japonštině musí obsahovat písmena A a O. Nejen dodržení tohoto
„pravidla“ a slavné jméno stojí za úspěchy dvousložkového fungicidu Yamato. Jeho hlavní bojový
arsenál přitom není úctyhodný výtlak 72800 tun
nebo schopnost z kanónů střílet až 1,63 t vážící projektily, ale dvě účinné látky ze skupiny benzimidazolů (thiofanát-methyl) a tetrakonazolů (tetrakonazol).
V první řadě si naše fungicidní bitevní loď
v období od začátku až do poloviny květu poradí
s hlízenkou obecnou (Sclerotinia sclerotiorum). Na
hlízenku útočí jak kurativní, tak protektivní silou.
Určitě se nevyplácí spekulace o vynechání fungicidního ošetření v době květu. Hlízenka sice napadá
porosty s nepravidelnou přesností, ale takzvané hlízenkové roky jsou nepříjemným strašákem a už
několikrát dokázaly porosty zdecimovat. Sekundární
tlak této choroby bývá natolik silný, že dochází
k napadení nejen stonků, ale i postranních větví
rostlin a dokonce i samotných šešulí. V nejhorším
případě dokáže výnos snížit až o 50 %. K výhodám
Yamata patří, že zároveň vykazuje silný vedlejší
účinek na alternáriovou skvrnitost, fomové černání
stonku a plíseň šedou. Jedná se o systémový fungicid, takže při dodržení minimálního množství apli-

kační kapaliny dochází k bezproblémovému rozvodu
účinných látek v celém profilu porostu.
Čím dál častěji řešíme správné načasování
ochrany řepky v květu. Léta využívaný systém postřiku na začátku květu je často posouván k termínu
prvního opadu korunních plátků. V praxi se už zkouší využití dvou fungicidních přípravků do květu. Pro
někoho stále rozmar, pro jiného nezbytná součást
chemické ochrany. Doba od květu do sklizně řepky
je velice dlouhá a žádný z fungicidů ji samostatně
neustojí. Výhodou přípravku Yamato je, že jej můžete využít jak v systému jednoho ošetření, tak i při
nasazení dvou fungicidů. Praxe v loňském roce ukázala, že pokud aplikujete do řepky dva postřiky,
Yamato s výhodou použijete na protažení fungicidní
clony. Navíc při jeho aplikaci na dokvétající řepku
získáte výhodu v podobě ochrany šešulí před obávanou a rozšiřující se plísní zelnou.
Přípravek se vyznačuje dlouhodobým reziduálním účinkem, má pozitivní vliv na celkový zdravotní stav porostu a výnosovou úroveň. Ani jedna
účinná látka nepatří mezi strobiluriny, což může být
výhoda. Nedochází k nežádoucímu protažení vegetační doby při pozdnější aplikaci, a tak lze lépe načasovat termín sklizně. Při výčtu výhod nesmíme
opomenout zajímavou cenu hektarového ošetření.
Plná dávka 1,75 l/ha se v cenících pohybuje nepatrně
nad tisícikorunou. To představuje při současných
(jarních) cenách merkantilu zajímavou možnost, jak
pěstování řepky zlevnit.
Fungicid Yamato v uplynulých sezónách prokázal, že je kvalitním a cenově velmi výhodným
řešením nejen v řepce olejce, ale i dalších plodinách.
Skvělých výsledků ochrany dosahuje v cukrovce,
pšenici, žitě či triticale. Zkrátka Yamato je těžký
kalibr na vaší straně.

Kontaktní adresa
Ing. Jakub Řezanina, Sumi Agro Czech, s.r.o., mobil: 602177885, jakub.rezanina@sumiagro.cz
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ES CESARIO – ZAKLÁDAJÍCÍ ČLEN
ŘEPKOVÉHO TRIPLE GOLD CLUBU V ČESKÉ REPUBLICE
ES CESARIO – founding menber of the Winter rape Triple Gold Club in the Czech Republic

Kamil ŠTÍPEK, Michaela KADLÍKOVÁ
BOR s r.o. Choceň

Souhrn: Firma BOR s r.o. je známa zemědělcům jako jejich dlouholetý partner na cestě obchodem se všemi zemědělskými vstupy
v oblasti osiv, hnojiv a pesticidů a následně výkupem široké škály zemědělských komodit. Díky velmi silné pozici svých dvou mateřských firem BayWa a RWA na evropském trhu, přináší našim zemědělcům také ucelené portfolio vlastních odrůd obilnin, luskovin,
kukuřice, slunečnice a samozřejmě také ozimé řepky. Výročí 25 let působení na českém trhu oslavila firma opravdu impozantně, a to
tím, že její odrůda řepky ozimé ES Cesario jako první v historii vyhrála v jednom roce všechny tři typy nezávislých poloprovozních odrůdových pokusů v ČR a to jí ještě zdatně dýchal na záda další zástupce odrůd z BORu – odrůda Anniston. Nic tedy nebránilo tomu, aby
byl stejně jako v ledním hokeji, také u odrůd řepek založen Triple Gold Club – tedy klub vítězů všech tří typů nezávislých poloprovozních
pokusů (SDO, POP ČZU a POP SPZO).
Klíčová slova: ES Cesario, odrůdy, poloprovozní pokusy, Triple Gold Club, Anniston
Summary: BOR s r.o. company is the widely known partner for farmers in the topics of pesticide, fertilizers, seed business and comodity trading as well. BOR has high quality portfolio of winter rape, winter cereals and maize varieties due to very stron position of both
mother owner companies BayWa and RWA on the european market. The 25 years anniversary of BOR on the Czech agricultural market has been celebrated impressive – winter rape variety ES Cesario reached as the first in history triple gold in all the official field trials
experiments, organized in CZ moreover with strong assistence of variety Anniston. So nothing prevents it from being founded winter
rape variety Triple Gold Club (as well known in Ice hockey) – club of the SDO, POP SPZO and POP ČZU winners.
Keywords: ES Cesario, varieties, field trials, Triple Gold Club, Anniston

Na zemědělství je mimo jiné krásné to, že na
výsledek působí celá řada různých faktorů a síla jejich
vlivu je každým okamžikem jiná. Takže stejně jako je
složité dát lidem přesnou předpověď počasí na více než
10 dní dopředu, je věštěním z křišťálové koule např.
v tento čas předpovídat, jaká bude úroda řepky ve
žních 2019. Ti z Vás, kteří se zabývají sledováním
výsledků jakéhokoliv typu odrůdových pokusů, tak
vědí, že čím více jsou ostatní faktory pěstování plodin
v pořádku (příznivé počasí, půda v dobré kondici,
dobře zvládnutá agrotechnika), tím menší je váha výběru zvolené odrůdy. Ale přesně toto platí také obráceně.
Poslední dobou stále častěji je tím limitujícím faktorem
pěstování plodin počasí, navíc je to fenomén, jehož
vliv na růst a vývoj rostlin dokážeme vlastními silami
jen velmi omezeně ovlivnit. V tom okamžiku velice
zásadně roste vliv výběru té správné odrůdy a k tomu
velmi významně slouží výsledky celé řady pokusů.
Začněme Státními odrůdovými zkouškami, jejich výsledky poskytují silné vodítko k tomu, jakou odrůdu na
svá pole zvolit. Však také z velmi vysokého počtu
nabízených odrůd v ČR z nichž řada je zde uváděna na
trh na základě registrace v EU katalogu naprosto převládají na našich polích ty z nich, které prošly úspěšně
registrací v našich podmínkách.
Však také obě pilotní odrůdy, nabízené pod
hlavičkou firmy BOR – odrůdy ES Cesario i Anniston
velice úspěšně prošly registračním řízením pod hlavičkou ÚKZÚZ. Samozřejmě, že trhu s odrůdami velice
pomáhá, že se s takovými odrůdami pracuje dále v tzv.
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Systému doporučených odrůd (SDO) a že minimálně
další dvě organizace se v ČR zabývají nezávislým
odrůdovým zkoušením v poloprovozních podmínkách
(ČZU a SPZO). Takže vybrat si tu nejvýnosnější odrůdu, která obstála ve velice široké síti lokalit poloprovozních pokusů v naší půdně – klimaticky rozmanité
zemi není zase až tak složité. Obzvláště když se takové
odrůdě povede něco naprosto unikátního, a to zvítězit
v daném roce ve všech třech typech pokusů v České
republice. Toto se letos v poměrně klimaticky složitém
roce podařilo odrůdě ES CESARIO. A proč ten anglický název v titulku tohoto článku? Příměr je jednoduchý. TRIPLE GOLD CLUB je sdružení hráčů a trenérů
ledního hokeje, kteří ve své kariéře vyhráli všechna tři
nejprestižnější ocenění, která lze v tomto sportu dosáhnout: vyhrát Olympijský turnaj, zvítězit na Mistrovství
světa a získat Stanleyův pohár pro vítěze nejkvalitnější
ligové soutěže na světě. Zatímco naprostá většina hráčů
docílila tohoto mylníku až po několika letech (současně
to vlastně v ledním hokeji ani nelze) odrůdě ES
CESARIO se to podařilo během jednoho jediného
roku 2018 získat TRIPLE GOLD za vítězství v SDO
pokusech, POP ČZU a v sortimentu B v rámci pokusů SPZO! A aby toho nebylo málo, po celý rok jí
zdařile dýchala na záda jiná z odrůd v portfoliu firmy
BOR a tou je odrůda rezistentní proti viru žloutenky
vodnice (TuYV) ANNISTON, která se v pokusech
SDO v letošním roce umístila rovněž „na bedně“ a
v dalších typech pokusů se umístila vždy s nadprůměrným výnosem.
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Z výsledků pokusů je patrné, že obě naše odrůdy patří do velmi širokého okna pěstitelských podmínek, kterými je Česká republika typická. V letošním
roce bylo počasí velmi různorodé, ale na většině území
byl výnos plodin poznamenán nedostatkem srážek. Je
evidentní, že nová genetika, zastoupená jak odrůdou

ES Cesario, tak Annistonem je připravená se poprat
s nástrahami počasí, které nás budou pravděpodobně
trápit stále častěji, na jedničku s hvězdičkou. Pokud už
teď přemýšlíte, jakou odrůdu zasít na Vašich polích
o prázdninách roku 2019, jednodušší volbu jste
nikdy předtím neměli.

Kontaktní adresa
Ing. Kamil Štípek, Ph.D., +420 727 866 910, stipek.kamil@bor-sro.cz, Chotiměř - Blížejov 7
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HYBRID LG ARCHITECT PŘÍCHÁZÍ
NA ČESKÉ FARMY Z PRVNÍHO MÍSTA
Hybrid LG Architect comes to the top of Czech farms

Jiří MATUŠ

Limagrain Česká a Slovenská republika
Abstract: Rape hybrid LG Architect is comming to Czech farms from first place. LG Architect is the most planted hybrid from Limagrain
portfoli in the current year. Meanwhile results from local registration office ÚKZÚZ confirm that planting the hybrid on large scale was a
good choice for the farmers.
Key words: rape hybrid, LG Architect
Souhrn: Řepkový hybrid LG Architect přichází na české farmy z prvního místa. LG Architect je nejpěstovanější hybrid z portfolia Limagrain v běžném roce. Výsledky ÚKZÚZ potvrzují, že pěstování hybridů je pro zemědělce dobrou volbou.
Klíčová slova: řepkový hybrid, LG Architect

Hybrid LG Architect se v zásevu na sezónu
2018-19, ještě před návrhem na registraci, stal nejpěstovanějším hybridem z nabídky společnosti Limagrain.
Spolehlivé výsledky v registračním řízení ÚKZÚZ
potvrzují , že ze strany zemědělců je LG Architect
správná volba.
Hybrid LG Architect je zaregistrován napříč Evropou. Nejzápadnější krajinou registrace je Velká Británie, následuje Francie, Dánsko, Německo, Polsko
Rakousko a Maďarsko. Registrační proces ukončil i na
Slovensku. Výsledkem prvního roku zkoušení zde byl
výnos 5,28 t/ha, v relativním vyjádření potom 109,9%
na hybridní kontroly . Ve finále zkoušení prospěl
s výnosem 108,2%. LG Architect byl zaregistrován
například v Polsku, a to na prvním místě s výnosem
132 %. Naproti tomu stojí výsledky v Maďarsku, kde
řepku stejně jako u nás ohrožuje více sucho a vysoké
teploty v době dozrávání. I tady byl zaregistrován na
prvním místě. Stejně tak si vážíme prvního místa
v registračních pokusech AGES v Rakousku. Přesto
všechno je pro nás nejdůležitěší úspěch hybridu
LG Architect na domácím poli. V nejostřejší konkurenci dosáhl LG Architect prvního místa také u nás ve
tříletém zkoušení ÚKZÚZ 2016-2018 (tab. 1)
Důležité je, že hybrid LG Architect podal vyrovnané výnosy během všech tří let zkoušení a právě
tyto vyrovnané výsledky svědčí o stabilitě a plasticitě
hybridu, který uspěje napříč různými ročníky pěstování. Vyrovnanost výsledků hybridu vychází z jeho vynikajících agronomických vlastností. Hybrid typu INRA
OGURA má na podzim středně rychlý vývoj a vytváří
dobře zakořeněnou rostlinu s přisedlou růžicí. Při časnějších výsevech jej nemusíme tolik regulovat a ani
pozdní výsevy jej příliš nehendikepují. Hybrid nemá
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tendenci přerůstat a neprodlužuje na podzim růstový
vrchol, což jsou dobré předpoklady poro vynikající
přezimování. Dosavadní zkušenosti s odolností proti
vymrzání jsou vynikající ze zimy 2016 ve východním
Německu a v Polsku v registračních zkoušky
COBORU ( graf 1.), kde byl hodnocen jako nejlépe
přezimující ze všech zkoušených hybridů. Vývoj na
jaře je pozvolný se středně raným nástupem kvetení i
dozrávání. Výnosy tvoří typicky pro pokročilou generaci LG hybridů - velkým počtem šešulí se středním
počtem semen a nižší HTS. Tyto hybridymají vynikající kompenzační schopnost za sucha právě díky vysokému počtu šešulí a nižší HTS. Stabilitu výnosů má
hybrid LG Architect hned dvakrát pojištěnu. Standardem je geneticky podmíněná odolnost vůči praskání
šešulí. Novou vlastností je rezistence vůči viru žloutenky vodnice TuYV. Vektorem šíření je mšice
broskvoňová Myzus persicae, která jej přenáší při podzimní migraci. Podzimní podzimní let mšic trvá většinou od konce srpna do začátku listopadu a k nakažení
rostliny dochází už za 1 hodinu po posátí. To předem
vylučuje možnost chemické ochrany před infekcí pomocí insekticidní clony. Nejlepším řešením zůstává
právě rezistence vůči viru.
Hybridem LG Architect je letos v ČR oseto více
než 30 000 ha půdy. Výsledky hybridu v testování a
v praxi v okolních zemích a hlavně v ČR svědčí o kvalitě hybridu a potvrzují, že má právě ty nejlepší vlastnosti pro dosažení maximálního výnosu. Tato fakta nás
vedou ke tvrzení, že těch 30 000 ha vyhrazených pro
hybrid LG Architect byla ta nejlepší volba pro sezónu
2018/19 a věříme, že naše tvrzení bude platit i pro
budoucí sezónu 2019/20.
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Tříleté registrační výsledky hybridu LG Architect v ÚKZÚZ potvrzují vynikající a vyrovnaný výnos.
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LG Architect
4EW0124
ESC14029
CWH268
Atora
DMH 365
ES Cesario
RG21303
X11W929C
KWSPL2012‐134
HRB641
Arsenal
RNX3521
RNX3421
Chrobry
DMH 295
LE14/273
SLM15069W13
BOH 7114
4EW0123
Monolit
SY Ilona
LE14/280
ES Imperio
CWH317D
DK Expiro
H9110388
LE13/255
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RNX 3424
RAP 1324
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Tigris
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H9110029
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H9121567
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CSZ4042
WRH 449
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MH 09 CM 044
Acapulco
X13W017C
MH 09 DJ 058
Birdy
CWH302
RAW1163‐046
Panama
CWH335

Hybrid LG Architect přezimoval v holomrazech v roce 2016 v Polsku nejlépe.
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COBORU Polsko, reg. zkoušky 2016, počet vymrzlých rostlin
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Ing. Jiří Matuš, Limagrain Česká a Slovenská republika, Mobil: 00 420 602 550 771, E-mail: jiri.matus@limagrain.com
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ZNÁME ODPOVĚĎ NA VAŠE OTÁZKY
V PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY OZIMÉ
We know the answer to your questions in growing winter rape

Anna PLAČKOVÁ-SADLOŇOVÁ
Monsanto ČR, s.r.o.

Summary: The winter oil seed rape is one of the most planted crop in Czech republic. Quality of hybrids are still under precise breeding
and developing process. DK Expansion is high quality and high oleic winter oil seed rape with extraordinary yield potential.
Key words: winter oil seed rape, hybrids quality, technology, DK Expansion, DK Exotter
Souhrn: Řepka ozimá patří mezi nejpěstovanější plodiny v České republice. Díky šlechtitelskému a technologickému vývoji se kvalita
hybridů řepky stále zlepšuje. DK Expansion je vysoce kvalitní hybrid řepky ozimé vhodný do chladných, ale i teplých oblastí s přímou
reakcí na intenzivní podmínky.
Klíčová slova: řepka ozimá, kvalita hybridů, technologie, DK Expansion, DK Exotter

O přednostech, pěstitelských technologiích, výhodách či nevýhodách pěstování řepky ozimé se pravidelně dozvídáme z mnohých zdrojů. Tradice pěstování
této plodiny v České republice je opravdu velmi bohatá, klimatické či technologické podmínky jsou příznivé
a pěstitelům se každoročně nabízí široká paleta nových
hybridů. Ozimá řepka je skvělou přerušovací plodinou
v obilninové rotaci, její zařazení do osevního postupu
má pozitivní vliv na výnos následné obilniny. Díky
technologii Clear field® dokáže elegantně vyřešit zaplevelení porostů, její tolerantní hybridy umíme úspěšně pěstovat na polích s vysokou mírou infekce nádorovitosti, a její zdravotní stav je pozitivně korigovaný
díky přítomnosti genu RLM7. Pozitiv a inovativních
přístupů umíme najít mnohem víc. Řepka ozimá je
plodina, jejíž šlechtění od konce druhé světové války
nabralo a nabírá vysoké obrátky. Její pěstitelský koridor se rozšiřuje i do podmínek, kde by si pěstitel před
pár lety řepku nedovolil vyset. Do šlechtění nových
odrůd řepky ozimé jsou investovány nemalé finanční
prostředky, ale i úsilí šlechtitelských týmů. Produkce
nových hybridů je vysoká, což se každoročně odráží
i na množství nových hybridů, které společnosti uvádějí na trh. Výběr není jednoduchý a kvalita se často
v plné míře ukáže až po prvních vysetých hektarech
a sezónách pěstování. Správný výběr produktu je klíčový. Na této skutečnosti staví svůj šlechtitelský program i značka DEKALB®. Tradice šlechtění našich
produktů se pomalu blíží k 70. výročí a náš šlechtitelský program zahrnuje řešení všech pěstitelských překážek a výzev, se kterými se pěstitelé ozimé řepky setkávají.
I pro tuto sezónu máme, jak jste již určitě stihli
zaznamenat na polních přehlídkách porostů, připraveny
hybridy, které, jak pevně doufáme, potěší své pěstitele
a ulehčí jim překonávání všech specifik a překážek
přímo v jejich půdně klimatických podmínkách. Takové „ušití“ řepky na míru je skutečnou výzvou, samotný
pěstitel musí zohledňovat specifika vlastních pěstebních podmínek a zároveň musí čelit tlaku veřejnosti
mimo agrární sektor, která tlačí na pěstitele ekologic- 158 -

kými nařízeními a směrnicemi. Ochrana přírodních
zdrojů a rozumné hospodaření s přírodními zdroji se
nevyhnulo ani šlechtění řepky. Spotřeba přidaného
dusíku v technologii pěstování řepky je vysoká
a intenzifikace hraje důležitou roli. Klimatické podmínky však často neumožní plné využití přidaného
dusíku a i přes veškerou snahu pěstitele řepka není
schopna přidaný dusík spotřebovat – využít na tvorbu
a modulaci výnosu. Odpovědí a řešením takovéto situace je hybrid DK Expansion, který jako první přichází
se schopností optimalizace využití přidaného dusíku.
DK Expansion je první řepkou, která dokáže velmi
aktivně a rychle reagovat na dané půdně-klimatické
podmínky. Zejména umí v plné míře pracovat s aktivně
přístupným dusíkem, který okamžitě promění na objem
hmoty, větvení a produkci šešulí i ve stresovém období. Že hybrid DK Expansion dokáže velmi efektivně
pracovat s dávkami dusíku, potvrzují i zkušenosti pěstitelů z Francie, kteří jsou schopni díky tomuto hybridu
zajistit vysoké výnosy už při maximálních dávkách
dusíku nepřekračujících 130-170 kg! Neznamená to
však, že DK Expansion při vyšších dávkách
s přidanými živinami neumí efektivně hospodařit (tak
jako některé hybridy, které pracují jen do určitých
dávek a dávky navíc neumí zpracovat, nereagují na
intenzifikaci a tyto živiny zůstávají nevyužité)! DK
Expansion lze označit za nového pokračovatele linie
hybridů DEKALB®, které dokáží plně fungovat při
nižších vstupech, ale na maximum dokáží využít i míru
intenzifikace, což promění na očekávaný výnos. Samotný hybrid je nápadný robustnějším habitem
a výškou. Patří mezi vyšší hybridy, ale pěstitel se
v žádném případě nemusí obávat lámání nebo poléhání! Pro hybrid je charakteristická i vysoká míra větvení
– plný efekt dosahuje na nepřehuštěných porostech,
počet rostlin na m2 v jarním období by neměl přesáhnout 25 (30) rostlin, což je optimum. Obávat se ale
nemusí ani pěstitelé, kteří z různých příčin nebyli
schopni zabezpečit dobrý start porostu a na svém poli
mají pouze okolo 15 rostlin na m2. Při dostatečné výživové podpoře porostu a jeho ošetřování jsou i takovéto
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porosty v konečném důsledku schopny dosáhnout rekordních výnosů.
Z nově zaregistrovaných řepek v České republice, a tedy již lokálně alespoň v pokusech prověřených,
máme letos v nabídce hybridy DK Execto a DK Exotter. DK Exotter patří mezi středně rané hybridy. Ve
svém hledáčku by jej měli mít pěstitelé, kteří cílí na
kvalitu – tedy na vysoký obsah oleje a kvalitu oleje
v dosáhnutém výnosu. DK Exotter je ve srovnání
s druhou novinkou hybridem DK Execto „rychlejší“ ve
všech vývojových fázích a jednotlivé etapy probíhají
ve zvýšeném tempu. Samotný hybrid pracuje na vysoké úrovni už od střední míry intenzity, pro dosáhnutí
kvalitativních parametrů oleje však doporučujeme
pěstovatelům intenzivnější pěstitelské podmínky
s důrazem na výživu mikroelementy, které hrají důležitou roli v technologii řepky ozimé. Kromě vysoké
kvality a výnosu oleje pěstitele zajisté potěší i hodnota
HTS a celková kvantita výnosu! Hybrid DK Exotter se
podobně jako jeho předchůdce hybrid DK Exstorm
dokáže velmi dobře vyrovnat se stresem způsobeným
suchem nebo s jarním příchodem pozdních mrazíků.
Rostliny jsou vyrovnané, s pevnými stonky odolnými
vůči lámání a poléhání v období sklizně.
Zralostně pozdnějším je novinka DK Execto.
Tento hybrid je charakteristický mírně pozdnějším
nástupem a zapojením porostu v podzimním období.
Pěstitel se však vůbec nemusí obávat nedostatečného

vývoje před zimou a samotným přezimováním. Tak
jako všechny řepky z produkce šlechtění DEKALB®,
i DK Execto prošel náročnými testy v podmínkách
suché, kontinentální zimy na Ukrajině či Turecku, kde
jsou
zajištěny
bezsněhové
zimní
podmínky
s mínusovými teplotami. DK Execto je hybrid charakteristický velmi vysokým výnosem s vysokou hodnotou HTS, tyto parametry potvrzují i výsledky Státních
odrůdových zkoušek a úspěšná registrace v ČR. První
letošní výnosové výsledky ze Slovenska, které již máme k dispozici, potvrzují vysoký výnosový potenciál
tohoto hybridu. (V době vzniku tohoto článku vedl
hybrid DK Execto výnosový žebříček s průměrným
výnosem 4,67 t/ha při 9% vlhkosti.) Výborný zdravotný stav je v „základní výbavě“ hybridu a je důležitý při
jeho pozvolnějším dozrávání.
Správný výběr hybridu je opravdu klíčovým
krokem. U hybridů kukuřice se hodnota správného
výběru hybridu rovná 19% objemu výnosu. O tom,
jaké procento je to u řepky, oficiální statistiky mlčí, ale
předpokládáme, že tato hodnota je výrazně vyšší!
Vždyť která jiná plodina zůstává na poli téměř rok,
téměř rok musí čelit nástrahám počasí, technologie či
tlaku veřejnosti? A která plodina dokáže toto vše
úspěšně překonat? Společně s Vámi – našimi pěstiteli –
pevně věříme, že touto správnou odpovědí budou
i Vaše řepky DEKALB®.

Kontaktní adresa
Ing. Anna Plačková-Sadloňová, Monsanto ČR, s.r.o.
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VLIV PRŮBĚHU SRÁŽEK
NA VÝNOS HYBRIDNÍ OZIMÉ ŘEPKY ANGELICO
Effect of rainfall on the yield of hybrid winter rapeseed ANGELICO

Libor KOZLOVSKÝ

SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Summary: SAATBAU CR sells seed of ANGELICO winter rapeseed. For 2019, this hybrid was registered in the CISCO. Hybrid has a
rapid autumn development, so I wanted to find out if rainfall has an impact on yield.
Key words: rape, Angelico, rainfall
Souhrn: SAATBAU ČR uvádí do prodeje osivo ozimé řepky ANGELICO. Pro rok 2019 byl tento hybrid registrován v ÚKZÚZ. Hybrid má
rychlý podzimní vývoj, a proto jsem chtěl zjistit, zda průběh srážek má vliv na výnos.
Klíčová slova: řepka, Angelico, srážky

Úvod
Hybrid ANGELICO kromě ÚKZÚZ byl registrovaný v Rakousku, Dánsku, Francii i Maďarsku,
Polsku a Slovensku.
Jde o výnosný hybrid rezistentní k viru
TuYV,s geneticky podmíněnou nepukavostí šešulí
a genem proti fomě Rlm7. Má velmi dobré vzchá-

zení i růst na podzim. Odolnost k chorobám je na
dobré úrovni. Vyniká rychlým podzimním růstem.
Domnívám se, že právě kombinace rychlého podzimního růstu a rezistence k viru TuYV je nejlepší
cestou k zajištění vysokého výnosu řepky při nemožnosti použít insekticidně mořené osivo.

Materiál a metody
Zdrojem hodnot zde použitých jsou výsledky ÚKZÚZ 2017 a 2018. Data ČHM.

Výsledky a diskuse
V tabulce č. 1 je uveden průběh srážek na
pokusných lokalitách včetně četnosti srážek nad
5 mm ve sklizňovém roce 2017 a 2018.
U lokalit Je uvedena předplodina, půdní
typ, druh, termín setí a výnos kontrol.
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Je vyčíslený výnos hybridu ANGELICO.
Dále jsou uvedeny srážky v době vzcházení a
počátečního růstu ve třech termínech, srážky během jarní vegetace ve třech termínech a celkové
srážky během vegetace.
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Čáslav
2016/17

termín
srážky
(dekáda_měsíc) (mm)

1_07
2_07
3_07
1_08
2_08
3_08
1_09
2_09
3_09
1_10
2_10
3_10
1_11
2_11
3_11
1_12
2_12
3_12
1_01
2_01
3_01
1_02
2_02
3_02
1_03
2_03
3_03
1_04
2_04
3_04
1_05
2_05
3_05
1_06
2_06
3_06
1_07
2_07
3_07

8,4
47,3
34,5
16,5
7,5
16,9
5,7
1,1
0,6
35,4
17,6
4,4
12,4
8,9
1,1
3,4
3,4
6,2
7,9
6,2
14
0,1
8,5
6,6
16
15,7
1,9
43,4
17,2
35,3
16,4
0,7
23,5
27,6
9,3
47,1
26
2,3
54,2

nad 5
mm
(n)
srážky

0
2
3
1
1
1
1
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
2
1
4
1
0
1
1
0
3
1
0
2

Půdní typ ‐
druh
ČMh‐h
předplodina PO
datum setí
01.9
průměr
lokality (t/ha)
5,30
ANGELICO
výnos (%)
ANGELICO
výnos (t/ha)
srážky 3_08
srážky 3_08 ‐
1_09
srážky 3_08 ‐
3_09
srážky 1_3 ‐
3_6
srážky 1_3 ‐
3_5
srážky 1_5 ‐
3_6
srážky 3_8 ‐
3_6

P.
Jakartice
2017/18

P.
Jakartice
2016/17

Čáslav
2017/18

nad 5
mm srážky

26
2,3
54,2
3
62,4
0,5
27,4
6,6
17,9
37,8
0,7
41,5
24,5
14,5
19,3
6,2
6
28
30
4,8
5,7
12,5
10,5
0
20,6
14,3
5,7
1,6
10,6
2,5
3,9
28,7
0,2
5,6
15,2
28
3,5
6,3
13,7

1
0
2
0
2
0
1
0
1
5
0
2
2
0
1
0
0
2
2
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
3
0
0
1
4
0
0
1

26,9
71,9
68,4
49,8
2,9
16,1
8,1
19,7
4
41,2
41,4
8,6
15,1
15,4
4,5
4,2
5,2
4,6
1,7
1,6
10
9,4
9
3
15,6
8,2
20,7
10,6
22,6
64,9
21,2
5,9
19,5
27,8
10,2
12,1
33,6
22,6
27,5

nad 5
mm srážky

1
3
2
3
0
1
0
1
0
4
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
1
2
0
1
4
3
0
1
1
1
2
2
3
2

33,6
22,6
27,5
13,9
37
4,5
29,2
62,1
30,7
31,5
0
32,9
0,5
17
21,9
3,3
0
9,3
20
2,6
4
12,6
5,9
0,1
2,3
14
3,8
1,1
1,8
0,9
13
38,1
0
12,8
19,8
42,9
0,9
27,5
0,6

Staňkov
2016/17

nad 5
mm srážky

2
3
2
1
2
0
2
6
2
2
0
2
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2
0
1
1
4
0
1
0

4,9
62,6
90,4
26,6
4,2
11,4
3,3
22,9
0,0
27,3
14,2
2,7
11,2
20,0
0,5
1,5
3,6
3,5
8,8
9,1
3,3
1,4
6,6
3,3
7,6
10,2
6,5
21,3
15,4
27,6
36,0
20,8
0,2
14,2
0,0
37,4
8,6
17,1
14,0

Staňkov
2017/18

nad 5
mm srážky

0
4
5
2
0
1
0
2
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
2
1
0
1
0
2
0
2

Věrovany
2016/17

nad 5
mm srážky

8,6
17,1
14,0
19,1
24,4
20,0
22,4
16,1
0,4
25,4
0,4
27,7
19,9
18,4
7,5
4,8
10,0
12,1
15,2
22,7
6,0
1,7
6,3
0,0
4,3
20,7
3,6
11,5
13,3
1,4
15,0
19,9
39,8
29,5
17,4
13,7
14,1
5,1
17,5

0
2
0
2
1
1
2
1
0
3
0
2
2
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
1
3
3
1
1
1
1
0
2

91,4
107
97,2
50,2
4,2
2,4
6,8
18
8,3
5
27,7
2,3
10,6
22,9
0,9
1,3
2,3
0
0,3
1,8
10,5
4,7
4
3,6
6,4
9,5
4,3
6,5
16,4
31,4
13
2,3
16,2
16,8
24,5
10,7
20
7,2
1,2

nad 5
mm srážky

2
4
4
3
0
0
1
1
1
1
4
0
1
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
1
1
1
1
1
0
0

nad
5 mm srážky

20
7,2
1,2
0
0
0
0,8
16
0,2
0
4,4
39,7
1,6
49,1
44,7
2,5
6,1
26,2
28,6
7,5
7,4
31
14,8
0
5,5
13
16,7
1,3
14,1
4,1
3,9
32,9
1,9
1,6
14
11,5
9,5
9,6
7,3

ČMh‐h
PO
31.8

HMi‐h
PO
30.8

HMi‐h
PO
28.8

HMm‐h
JO
20.8

HMm‐h
PO
23.8

ČMh‐h
JJ
25.8

ČMh‐h
JJ
29.8

6,35

5,43

5,31

5,30

5,01

3,86

4,63

1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
3
0
3
3
0
0
2
1
0
0
2
1
0
0
1
1
0
1
0
0
3
1
0
1
1
1
1
0

nad 5
mm srážky

2,1
61,5
35,7
12,2
5,8
18,9
9,1
29,4
0,2
30,7
13,4
4,1
11,8
21,8
2,7
2,2
9,5
3
5,4
7,6
4,6
2
6,4
10,3
15,8
21,1
4
26,1
19,1
48,8
29,5
10,9
1,7
13,5
0,6
38,1
15
7,5
31,8

0
2
3
0
1
2
1
3
0
2
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
4
4
1
0
0
0
3
1
0
1

KMm‐ph
JJ
25.8
4,83

15
7,5
31,8
12,6
30,2
35
17,6
6,7
0,1
23,2
1,5
65,9
23
42,6
9
5,8
10,2
12,5
21,1
28,4
13
12,1
20,7
0
5,6
27,3
3,4
4,4
8
2
12,6
63,4
36,9
18,8
82,9
66,6
15,8
37,8
40,5

Hradec
n.S
2017/18

Hradec
n.S
2016/17

Horažďo
vice
2017/18

Horažďo
vice
2016/17

Věrovany
2017/18

nad 5
mm srážky

1
0
1
1
3
2
1
0
0
1
0
5
2
3
0
0
0
1
2
2
1
1
2
0
0
2
0
0
0
0
1
4
1
2
3
5
2
2
2

27,2
36,4
34
9,5
11,2
10,4
8,3
0,4
1,5
33
21,7
5,4
9,3
17,8
1,9
13,9
9
4,2
10,4
8,3
4,4
2,6
8,5
8,5
6,3
15,3
5,3
32,4
7,2
36,4
10,5
36,2
23,6
41,9
20,4
30,9
31,3
15,1
36,9

nad 5
mm srážky

2
3
1
0
1
1
1
0
0
2
2
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
3
0
1
1
2
2
1
3
1
2

31,3
15,1
36,9
29,3
2,4
0,1
23,1
43,5
7
38,8
0,8
45,3
3,3
13,6
16,5
7,9
3
10,5
19,8
7
2,5
10,3
6,9
0,3
3,3
8,4
2
3,6
16,9
5,6
2,6
21
6,9
12,8
17,4
21,7
6,8
8,9
7,8

Lípa
2016/17

nad 5
mm srážky

3
1
2
3
0
0
1
2
0
3
0
4
0
0
2
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0ž
1
2
1
1
1

Lípa
2017/18

nad 5
mm srážky

11,1
46,8
60,8
4,1
9,5
6
10,1
0,9
0,4
29,1
13,3
3,9
14,6
10,8
1,2
10,7
6,2
22,1
4,8
15,8
0,1
3,3
7
14,5
17,6
20
2,1
36,7
18,1
33,6
14,9
4,5
23,1
13,4
18,8
5
13
38,8

KMm‐ph
JJ
24.8

Hmi‐h
LOS
25.8

Hmi‐h
LOS
22.8

KMg‐ph
VO
23.8

5,71

5,56

5,95

3,94

1
3
5
0
1
0
1
0
0
2
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
2
0
2
1
3
1
0
2
2
1
3
0
1
2

nad 5
mm

5
13
38,8
10,9
15,5
4,9
31,4
11,2
16,6
50,1
5,4
95,9
21
48,5
6,5
10,9
2,1
14,9
16
8,3
2,4
7
5,7
0
2,6
8,1
4,1
3,1
16,9
4,8
13,5
28,9
12,5
49,6
15,2
16,7
2,8
4,1
8,6

0
1
2
0
1
0
2
0
1
4
0
4
1
4
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3
1
2
1
2
0
0
1

VO
23.8
4,03

125

121

124

121

103

100

121

143

114

102

105

101

103

97

6,62

7,68

6,73

6,43

5,46

5,01

4,67

6,62

5,51

5,82

5,84

6,01

4,06

3,91

16,9

1

0,5

0

16,1

1

4,5

0

11,4

1

20

1

2,4

0

0

0

18,9

2

35

2

10,4

1

0,1

0

6

0

4,9

0

22,6

2

27,9

1

24,2

1

33,7

2

14,7

1

42,4

3

9,2

1

0,8

0

28

3

52,6

3

18,7

2

23,2

1

16,1

1

36,3

2

24,3

2

52,4

2

47,9

2

126,5

10

37,6

3

58,9

4

35,5

3

17

2

57,6

6

59,4

3

20,6

2

73,7

3

17,4

1

64,1

3

254,10

15

136,9

11

239,3

18

150,5

10

197,2

11

190,1

14

158

7

120,5

9

229,2

16 331,90

18

266,4

13

122,2

6

202,8

18

176

11

170,1

13

96,3

9

194,8

13

130,4

9

172,9

10

161,5

13

137,8

7

85,3

7

188,3

14

295,6

16

239,5

11

108,5

6

163,1

15

161,2

11

124,6

6

81,6

8

96,7

8

126,6

9

108,6

6

135,3

10

83,5

4

65,8

6

94,3

8

281,2

16

163,5

7

82,4

5

74,7

9

136,4

10

414,5

24

431,3

28

462,1

31

438,6

29

351,8

18

427,1

28

291,4

19

401,1

26

422,3

29 680,30

41

445,9

24

382,4

21

377,6

27 534,80

30

Závěr
ANGELICO je hybrid, který má nadprůměrné výsledky bez ohledu na průběh srážek. Je
velmi tolerantní k podzimnímu suchu i k přísuškům na jaře nebo v létě. Angelico je možné s velmi dobrými výsledky použít na pozdní setí,
v lokalitách s přísušky i v sušších lokalitách. Rekordních výnosů v porovnání s ostatními odrůdami dosahuje zejména v lokalitách s dobrými půdními podmínkami a dostatečnou půdní zásobou

živin. V horších půdních podmínkách doporučuji
listovou výživu na základě rozborů. Vliv předplodiny na výnos ANGELICO není průkazný, i když
setí na přelomu srpna a září po ozimě pšenici se
zdá nejvýhodnější.
Hybrid ANGELICO rozhodně stojí za vyzkoušení v jakýchkoli podmínkách ČR.

Kontaktní adresa
Ing. Libor Kozlovský, Růžová 2701, 43801 Žatec, tel. 606602671, e-mail – Libor.Kozlovsky@Saatbau.com
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ŠLECHTĚNÍ HYBRIDŮ ŘEPKY REZISTENTNÍCH VIRU
ŽLOUTENKY VODNICE TUYV (TURNIP YELLOWS VIRUS)
Breeding of rape hybrides resistant against TuYV (Turnip Yellows Virus)

Pavel STÁREK
Rapool CZ s.r.o.

Summary: The occurrence of Turnip Yellows Virus (TuYV) on winter rape has been known for over 30 years. The greatest threat is the
early infections in the autumn, which cause significant revenue losses. New plant protection constraints, along with ongoing climate
change, motivate the breeder to find new solutions. RAPOOL has been working on the breeding of resistant varieties in many international research projects since 2000. Currently, a number of high yielding resistant varieties are available in registration procedures.
Key words: rape, varieties, breeding against TuYV
Souhrn:Výskyt viru žloutenky vodnice (TuYV) na řepce ozimé je znám již více než 30 let. Největší hrozbou jsou časné infekce na podzim, které způsobují významné výnosové ztráty. Nová omezení v ochraně rostlin spolu s probíhajícími klimatickými změnami motivují
šlechtitele hledat nová řešení. Společnost RAPOOL pracuje na šlechtění rezistentních odrůd v rámci mnoha mezinárodních výzkumných projektů již od roku 2000. V současné době se v registračních řízeních nachází celá řada vysoce výnosných rezistentních odrůd.
Klíčová slova: řepka, odrůdy, šlechtění proti TuYV)

Výskyt viru žloutenky vodnice (TuYV) na řepce
ozimé je znám již více než 30 let. Největší hrozbou jsou
časné infekce na podzim, které způsobují významné výnosové ztráty. V návaznosti na omezení insekticidního moření osiva se výskyt TuYV ve většině evropských zemí
významně zvýšil, zejména pak v roce 2016, kdy teplý
podzim umožnil rozvoj hlavního vektoru: mšice broskvoňové. Nová omezení v ochraně rostlin spolu s probíhajícími klimatickými změnami motivují šlechtitele hledat
nová řešení. Společnost RAPOOL pracuje na šlechtění
rezistentních odrůd v rámci mnoha mezinárodních výzkumných projektů již od roku 2000. V současné době se
v registračních řízeních nachází celá řada Rapool odrůd
s rezistencí, které vykazují vynikající výnosy po celé
Evropě.

TEMPTATION je středně raným hybridem tvořícím středně vysoké rostliny (151 cm) s vynikající odolností proti poléhání (7,7). Hybrid vyniká vysokou plastičností a nemá vyhraněné nároky na oblast pěstování. Je
proto vhodný do všech výrobních oblastí v ČR. Hybrid
velmi dobře reaguje nárůstem výnosu při intenzivním
způsobu pěstování.

REZISTENTNÍ TuYV HYBRID
PRO STABILNĚ VYSOKÉ VÝNOSY
TEMPTATION patří k hybridům vybavených geneticky podmíněnou rezistencí TuYV (gen rezistence
R54) vyšlechtěných v Rapool. Nedílnou vlastností hybridu vedoucí ke stabilně vysokým výnosům v různých
pěstebních podmínkách je velmi vitální růst rostlin na
podzim. Vynikající nárůst biomasy a současně odolnost
k přerůstání (prodlužování lodyhy) na podzim významně
rozšiřují termín setí a zároveň vedou k mimořádné zimovzdornosti.
Středně rané kvetení spolu s rychlým naléváním
šešulí jsou základem homogenního dozrávání v celém
profilu plodného patra. Velmi dobrý zdravotní stav a
špičková odolnost vůči poléhání znamenají velmi dobrý
výnosový potenciál včetně vysokého obsahu oleje.

TEMPTATION - PLASTICKÝ HYBRID DO
NÍŽIN I DO HOR, DO PÍSKU I DO KAMENÍ
Novinkou rozšiřující sortiment odrůd Rapool
v zásevu 2018 je hybrid TEMPTATION. TEMPTATION
vykazuje velmi nadprůměrné výnosy semen v zemích s
rozdílnými pěstebními podmínkami. V České republice
dosáhl v průměru tříletého registračního zkoušení ÚKZÚZ
v letech 2016–18 výnosu semen 114 % na kontroly: DK
Exssense, DK Exquisite, Horcal. Obsahem oleje 49,62 %
v sušině semen se řadí k nejolejnatějším materiálům.
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KELTOR - RANÝ A KRÁTKÝ REKORDMAN
KELTOR je novým velmi výkonným hybridem
vynikající svou raností ke sklizni (srovnatelný s hybridem
Rohan). Rostliny tvoří homogenní rovnoměrně dozrávající porost o výšce 142 cm a vysokou odolností proti poléhání 8,4 (podklady pro registraci ÚKZÚZ 2016-2018).
Hybrid
vykazuje
vynikající
výnosy
semen.
V registračních pokusech ÚKZÚZ patří k absolutní výnosové špičce.
Výnosem semen v prvním roce státních zkoušek
6,96 t/ha dosáhl KELTOR 130 % výnosu kontrol: DK
Exquisite, DK Exssence a Horcal, což představuje navýšení o 1,61 t/ha! Tímto rekordním výkonem nastavil nepřekonatelnou laťku pro všechny zkoušené materiály a
stal se absolutním vítězem ročníku.
NA PLNÝ PLYN AŽ DO CÍLE
Nejkratší výška porostu, rané kvetení a zrání
KELTORU svědčí. Výnosem semen 117 % na průměr
kontrol se dokázal v průměru třech let 2016-2018 postavit
do čela výnosového pořadí! Rovnoměrné a homogenní
zrání umožňuje bezproblémovou sklizeň bez nutnosti
desikace porostu i ve vlhčích ročnících.

provokuje vznik nových ras, které překonávají danou
rezistenci.

HYBRID PLNÝ OLEJE
Dalším přínosem hybridu je velmi vysoký obsah
oleje. Vynikajícím obsahem oleje 49,46 % v sušině semen
je DOMINATOR nejolejnatějším hybridem ve skupině
odrůd po druhém roce státních zkoušek.

HYBRID PRO MAXIMÁLNÍ VÝNOS V PRAXI
Velmi rychlý start rostlin umožňuje hybridu dobře
zvládat i pozdní termíny výsevů. Společně s vynikající
úrovní přezimování DOMINATOR zajišťuje stabilní
výnosy v kontinentálních podmínkách ČR. Genetická
výbava kombinující TuYV a APR37 rezistence přináší
jistější nasazení hybridu také v osevních postupech
s vyšším podílem řepky a v ročnících s vyšším infekčním
tlakem chorob.

ZDRAVÝ A VIRÓZÁM REZISTENTNÍ
Odolnosti vůči chorobám má KELTOR na vynikající úrovni: fomové černání stonku (6,3), hlízenka obecná
(6,0) a verticilium (6,4). Nový výnosový potenciál podtrhuje geneticky podmíněná rezistence vůči TuYV.
KELTOR nemá vyhraněných nároků na pěstební
oblast. S ohledem na kratší vzrůst je vhodný také pro půdy
s nekontrolovatelným uvolňováním N (podniky s vyšším
podílem ŽV a vyšší úrovní hnojení statkovými hnojivy).

DOMINATOR
- DVOJNÁSOBNÁ REZISTENCE
Hybrid DOMINATOR rozšiřuje nabídku nových
adaptabilních hybridů, reagujících na neustále se zvyšující
požadavky praxe. Středně raný hybrid se středně vysokými rostlinami 151 cm odolnými proti poléhání se
známkou 8,8 (ÚKZÚZ 2017-18) přináší unikátní kombinaci odolností.

DVA V JEDNOM
Trendem Rapool šlechtění ozimé řepky je stále
častější genetická výbava kombinující specifické druhy
rezistencí. Nový DOMINATOR patří mezi hybridy vybavené jednak geneticky podmíněnou rezistencí TuYV (gen
R54) kontrolující virus žloutenky vodnice a novou rezistencí vůči fomové hnilobě lodyhy APR37 (adult plant
resistance).
Zabudováním APR37 rezistence dochází k podstatnému zlepšení rezistence proti hnilobě kořenového
krčku a lodyhy viz graf ÚKZÚZ 2017-18. APR37 významně rozšiřuje spektrum dostupných rezistencí na tuto
chorobu. Opakované pěstování odrůd se stejnou rezistenci

Výsledky analýz vzorků listů v ČR potvrdily v roce 2017 přítomnost viru TuYV z více jak 99%. Virus
žloutenky vodnice se tedy stal novým omezením výnosu
řepky ozimé. Nová výnosová úroveň hybridů
TEMPTATION, KELTOR a DOMINATOR má své pevné základy v geneticky podmíněné rezistenci vůči TuYV
(virus žloutenky vodnice). Moderní genetika hybridů
reaguje na měnící se podmínky při pěstování řepky a
podporuje trvale udržitelný systém pěstování.

Kontaktní adresa
Bc. Pavel Stárek, Rapool CZ s.r.o., Tel: +420 724 371 901, pavel.starek@saaten-union.cz
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CROSBY – NOVÁ VÝNOSNÁ LINIOVÁ ODRŮDA ŘEPKY OZIMÉ
Crosby – a new variety of rapeseed

Kateřina BĚLSKÁ, Ivana MACHÁČKOVÁ, Jiří KUNTE
Selgen, a.s.
Summary: Crosby is a new lineage of winter rape that has been bred at Selgen station, a.s. in Chlumec nad Cidlinou. Crosby was
registered on the basis of the Common Catalog of Varieties in January 2018. It is a medium-early, medium-sized variety with strong
well-branched plants, with very good resistance to pollination (8.7) and high frost resistance. During testing in the State Varieties (2016
and 2017), Crosby had an average yield of 5.15 t / ha, with the best yields being in potato and beet production (104.4% and 105.7%
compared to control varieties) and has proven to be suitable for both hot and cold growing areas. Crosby is a binary type variety with
minimal erucic acid content and very low glucosinolate content. His health is good.
Keywords: Crosby, winter rape, variety, yield, frost resistance, no lodging
Souhrn: Crosby je nová liniová odrůda ozimé řepky, která byla vyšlechtěna na stanici firmy Selgen, a.s. v Chlumci nad Cidlinou. Crosby
byl registrován na základě Společného katalogu odrůd v lednu 2018. Je to odrůda středně raná, středně vysokého typu se silnými dobře
větvícími rostlinami, s velmi dobrou odolností k poléhání (8,7) a vysokou mrazuvzdorností. Během zkoušení ve Státních odrůdových
zkouškách (v roce 2016 a 2017) měl Crosby průměrný výnos 5,15 t/ha, přičemž nejlepších výkonů dosahoval v bramborářském a řepařském výrobním typu (104,4% a 105,7% v porovnání s kontrolními odrůdami) a tím prokázal, že je vhodný do teplých i chladných
oblastí pěstování. Crosby je odrůda dvounulového typu s minimálním obsahem kyseliny erukové a velmi nízkým obsahem glukosinolátů. Jeho zdravotní stav je dobrý.
Klíčová slova: Crosby, řepka ozimá, odrůda, výnos, mrazuvzdornost, nepoléhavost

Úvod
Crosby je liniová odrůda, která je vhodná do teplých i chladných oblastí pěstování. Zaujme především mohutnějším habitem rostlin, přičemž vzrůst rostlin zůstává nízký. Tento materiál byl po předchozím zkoušení v mezistaničních
pokusech přihlášen v roce 2016 do státních odrůdových zkoušek na Slovensku.

Materiál a metody
Na základě výsledků zkoušek užitné hodnoty z let 2016-2017 bylo toto novošlechtění v lednu roku 2018 zaregistrováno pod názvem CROSBY

Výsledky a diskuse
Crosby během svého zkoušení ve slovenských
státních odrůdových zkouškách (ŠOS 2016 a 2017)
dosáhl průměrného výnosu 5,15t/ha, což bylo 101,5 %
v porovnání s kontrolními odrůdami Marcelo a Mandril. Nejlepších výkonů Crosby dosahoval v chladné
oblasti pěstování. V bramborářském výrobním typu byl
jeho výnos 5,99 t/ha (tj. 105,7 %), v řepařském
5,07 t/ha a v kukuřičném 4,4 t/ha.
Průměrná hmotnost tisíce semen byla střední –
4,54 g. Obsah oleje v semeni je středně vysoký, obsah
glukosinolátů je velmi nízký. Zastoupení jednotlivých
mastných kyselin v oleji (kyseliny olejové, linolové a
linolenové) je standardní. Obsah kyseliny erukové byl
0,0 % (stopové množství).
Crosby je středně raná odrůda řepky ozimé
s vegetační dobou 192 dní. Vykazuje velmi dobrou
mrazuvzdornost (95 % přezimovaných rostlin), na
podzim tvoří přisedlé růžice, které nemají tendenci

přerůstat a je proto vhodný pro časné výsevy. Crosby
patří do sortimentu nízkých odrůd, výška rostlin je
střední (1,56 m). Tvoří silné, dobře větvící rostliny a
díky tomu má velmi dobrou odolnost k poléhání
(8,7 bodů ze stupnice 9-1). Rovnoměrnost dozrávání i
odolnost chorobám je na dobré úrovni (hodnocení:
alternariová skvrnitost 7,2 ; fomové černání stonku
6,7 ; bílá hniloba 7,8 a šedá plísňovitost 8,1 bodů ze
stupnice 9-1).
Doporučujeme dodržet výsevek 700 tis. klíčivých semen na 1 ha. Odrůda Crosby má rostliny
s mohutnějším habitem hybridního vzhledu a přehoustlý porost by nedovolil využít potenciál bohatého větvení. Tato novinka je na trhu velmi krátce, výkonost je
prověřena prozatím jen ve státních a staničních pokusech. Podle dostupných výsledků odrůda Crosby dobře
reaguje na intenzifikaci (navýšení výnosu o 12 %).

Informační zdroje
www.uksup.sk

Kontaktní informace
Ing. Ivana Macháčková, Kateřina Bělská, Selgen, a.s., Šlechtitelská stanice, Chlumec nad Cidlinou
Ing. Jiří Kunte, Selgen, a.s., Podnikové ředitelství, Stupice, tel: 724 200 989, kunte@selgen.cz, www.selgen.cz
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CEDRIK – NOVÁ VÝNOSNÁ LINIOVÁ ODRŮDA ŘEPKY OZIMÉ
Cedrik – a new variety of rapeseed

Ivana MACHÁČKOVÁ, Kateřina BĚLSKÁ, Jiří KUNTE
Selgen, a.s.
Summary: Cedrik - Line variety of winter oilseed rape, origin of new breeding at breeding station in Chlumec nad Cidlinou. The yield of
the Cedrik variety in all areas is above the average of the control varieties, the highest yield being reached in the beet production area 106.9%. The variety has over-average resistance to all fungal diseases and very high resistance to sclerotinia stem rot disease (8,2).
Cedrik is a variety with very good resistance to lodging. "Two-zero" erucic acid content and very low content of glucosinolates. Cedrik
was registered on the basis of the Common catalog of varieties in 2017.
Key words: Cedrik, winter oilseed rape, variety, sclerotinia stem rot disease, no lodging,
Souhrn: Cedrik - liniová odrůda ozimé řepky olejky, původem z novošlechtění na šlechtitelské stanici v Chlumci nad Cidlinou. Výnos
odrůdy Cedrik je ve všech oblastech nad průměrem kontrolních odrůd, nejvyššího výnosu dosahuje v řepařské výrobní oblasti - 106,9%.
Odrůda má nadprůměrnou odolnost ke všem houbovým chorobám a velmi vysokou odolnost ke sklerotiniové hnilobě (8,2). Cedrik je
odrůda s velmi dobrou odolností proti poléhání. „Dvounulový“ obsah kyseliny erukové a velmi nízký obsah glukosinolátů. Cedrik byl
registrován na základě Společného katalogu odrůd v roce 2017.
Klíčová slova: Cedrik, řepka ozimá, odrůda, výnos, sklerotiniová hniloba, nepoléhavost

Úvod
Cedrik obohatí portfolio liniových řepek o nový genotyp vhodný do všech výrobních oblastí a zejména do řepařské výrobní oblasti. Jedná se o novošlechtění, které zaujalo šlechtitele během mezistaničního zkoušení a bylo přihlášeno
do státních odrůdových pokusů na Slovensku.

Materiál a metody
Na základě výsledků zkoušek užitné hodnoty z let 2015-2016 bylo toto novošlechtění zaregistrováno na počátku
roku 2017 pod názvem CEDRIK

Výsledky a diskuse
Po dobu zkoušení dosáhla odrůda Cedrik průměrného výnosu semene 5,27 t/ha, což bylo 101,1% na
kontrolní odrůdy Slaki CS a Orion. V řepařské oblasti
byl její výnos 5,38 t/ha, tj.106,9%, v bramborářské
oblasti 5,92 t/ha a v kukuřičné oblasti 4,39 t/ha.
Průměrná hmotnost tisíce semen byla střední 4,8 g. Obsah oleje v sušině semene byl vysoký - 47,0%
a výnos oleje v průměru za dva roky dosáhl 2,58 t/ha,
což je 103,2% na průměr kontrol. Zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji bylo standardní. Obsah
kyseliny linolové 17,6%, kyseliny linolenové 7,0% a
kyseliny olejové 67,1%. Obsah glukosinolátů byl velmi
nízký – 9,5 mikromolů na gram semene.
Cedrik je středně raná odrůda s vegetační dobou
192 dní, tj. o 1 den ranější než odrůda Slaki CS. Vyniká výbornou vzcházivostí, rychle vytváří nadzemní
růžici s velmi dobrou pokryvností půdy. Cedrik je
vhodný pro časné výsevy, rostliny nemají tendenci na
podzim přerůstat. Jedná se o nižší typ – 144 cm s velmi

dobrou odolností poléhání (8,9 bodů z 9-ti bodové
stupnice). Odolnost vyzimování byla po dobu zkoušení
vysoká – na úrovni 96% přezimovaných rostlin. Cedrik
dozrává rovnoměrně a jeho odolnost houbovým chorobám byla nadprůměrná (alternariová skvrnitost 7; fomové černání stonků 7,2 ; šedá plísňovitost 7,8 bodů ze
stupnice 9-1). Zejména odolnost k bílé hnilobě byla
výjimečně vysoká – 8,2 bodu.
Při výsevu je vhodné dodržet doporučený výsevek 700 tis. klíčivých semen na 1 ha. Přehoustlý porost
může omezit bohaté větvení Cedriku. Vzhledem
k faktu, že se jedná o novinku na trhu, jsou výsledky
z poloprovozních pokusů omezené. Jeho výkonost byla
prověřena například v roce 2017 na lokalitě Stupice,
kde na 20 ha dosáhl průměrného výnosu 4,7 t/ha.
V roce 2018 se výnos na běžné pěstitelské ploše
v Lužanech (západní Čechy) pohyboval okolo 4,6 t/ha
a v poloprovozním pokusu v Hlavnici (severní Morava)
byl výnos 5,21 t/ha.

Informační zdroje
www.uksup.sk

Kontaktní informace
Ing. Ivana Macháčková, Kateřina Bělská, Selgen, a.s., Šlechtitelská stanice, Chlumec nad Cidlinou
Ing. Jiří Kunte, Selgen, a.s., Podnikové ředitelství, Stupice, tel: 724 200 989, kunte@selgen.cz, www.selgen.cz
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OREX – VÝNOSNÁ LINIOVÁ ODRŮDA ŘEPKY OZIMÉ
Orex – yielding line variety of winter oilseed rape

Ivana MACHÁČKOVÁ1, Kateřina BĚLSKÁ1, Jiří KUNTE1, Viktor VRBOVSKÝ2
1

SELGEN, a.s., 2OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumný ústav olejnin Opava

Summary: Orex - very yielding winter oilseed rape linear variety, is result of systematic cooperation of breeders associated in Česká
řepka association with originating at breeding station in Výzkumný ústav olejnin Opava..Overwintering ability is excellent, which was
confirmed in the winter of 2011/2012, when temperatures repeatedly fell far below freezing to -24°C without snow cover. Winter oilseed
rape linear variety Orex has except high yield, especially in warm area, very low (the lowest in SOP ÚKZÚZ) content of glucosinulate,
good health conditions and excellent lodging. Winter oilseed rape Orex was registered in 2015 with average yield 105% in years 2032015.
Key words: Cortes, winter oilseed rape, variety, overwintering, health, no lodging, yield
Souhrn: OREX – velmi výnosná liniová odrůda ozimé řepky olejky, je výsledkem cílevědomé spolupráce šlechtitelů spolupracujících ve
sdružení Česká řepka, s původem na šlechtitelské stanici Výzkumného ústavu olejnin Opava. Schopnost přezimování je výborná, což
se potvrdilo v zimě 2011/2012, kdy teploty opakovaně klesaly hluboce pod bod mrazu až k -24oC bez sněhové pokrývky. Řepka Orex,
kromě výborného výnosu, zejména v teplé oblasti, vyniká velmi nízkým (nejnižším z SOP ÚKZÚZ) obsahem glukosinulátů, dobrým
zdravotním stavem a odolností k poléhání. Řepka ozimá Orex byla registrována v roce 2015 s výnosem 105% v průměru let 2013 2015, na kontrolní odrůdy.
Klíčová slova: Orex, řepka ozimá, odrůda, přezimování, zdravotní stav, výnos

Úvod
Odrůda OREX byla vytvořena v rámci spolupráce
sdružení „Česká řepka“. Po křížení výchozích rodičovských linií ve Výzkumném ústavu olejnin Opava (OSEVA
PRO s.r.o.) následovala in vitro regenerace a diploidizace
(tj. odvození rostliny z pylového zrna a tím i 100% homozygotizace = genetická stabilizace) ve Výzkumném ústavu
rostlinné výroby, v.v.i., Praha Ruzyně. Osivo odvozené
rostliny bylo předáno zpět na šlechtitelské pracoviště, kde
proběhlo jeho namnožení a následné zařazení genotypu do
výkonových zkoušek. Po testování v lokalitních a mezistaničních zkouškách v letech 2011 až 2012 bylo toto
novošlechtění na základě dobrých výnosových a kvalitativních výsledků přihlášeno do státního registračního
řízení pod označením OP-BN-46. Po tříletém zkoušení ve
státních odrůdových pokusech bylo v roce 2015 navrženo
na registraci pod názvem Orex. Jedná se o první českou
registrovanou odrůdu ozimé řepky vzniklou diploidizací
(DH).

Popis odrůdy: Dle výsledků RP 2016 a poloprovozních pokusů můžeme OREX charakterizovat jako
nízkou (148 cm) polopozdní (veg. doba 201 dnů) odrůdu,
dobře odolnou proti polehání (7,2) s nadprůměrnou zimovzdorností. Doba kvetení je delší (29 dní), zřetelně posunutá díky pozdějšímu začátku kvetení. Odolnost k významným chorobám (foma 6,0 , hlízenka 6,0, čerň 7,1,
verticiliové vadnutí 6,2) je na dobré úrovni, srovnatelné
s moderními registrovanými odrůdami. HTS je středně
vysoká (4,88 g). Obsah oleje v semeni odrůdy Orex středně vysoký (47,27 % sušiny*), srovnatelný s kontrolní
odrůdou NK Morse (47,51 %*). Co se týče glukosinolátů,
patří Orex k materiálům s nejnižším obsahem v rámci
sortimentu (12,03 mikromol/g*). Obsah mastných kyselin
v oleji je standardní, obsah N-látek průměrný. *údaje
k registraci odrůdy

Výsledky a diskuse
OREX prošel testováním v rámci sdružení „Česká
řepka“ v sezóně 2011/2012. V roce 2013,2014,2015 a
2016 testováno v registračních pokusech SOP ÚKZÚZ.
Na základě výsledků tohoto testování byla odrůda v roce
2015 registrována pod názvem OREX.
V mezistaničních předzkouškách (8 lokalit) realizovaných každoročně v rámci spolupráce sdružení „Česká
řepka“ byl tento materiál testován v sezóně 2011/12, kdy
dosáhnul nejvyššího výnosu z celého testovaného sortimentu (123 % na průměr kontrol Da Vinci a NK Morse).
Ve státních odrůdových zkouškách si vedl následovně. V průměru za tříleté období testování v SOP
(2012,2014,2015) dosáhl relativního výnosu 105 % na
kontrolní odrůdy Sherlock a NK Morse. Ze sortimentu
liniových odrůd testovaných od roku 2012/13 se tak jedná
o nejvýkonnější materiál, a proto byl OREX navržený na
registraci, ostatní liniová novošlechtění, mimo jednoho,
během SOP vypadly). OREX se prosadil především
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v klimaticky teplejší oblasti pěstování (charakteristika –
viz publikace SDO) s výkonem 108 %.
V roce 2016 dosáhla v RP odrůda OREX relativního výnosu 105% na kontrolní odrůdy Slaki CS a NK
Morse, v absolutním vyjádření 4,86 t/ha. Z toho 5,12 t/ha
v chladné oblasti a 4,60 t/ha v teplé oblasti.
Za zdůraznění stojí výsledky 1. roku (2012/13)
zkoušení v SOP. V tomto roce se OREXU velmi dařilo v průměru dosáhl 109 % na kontrolní odrůdy, v teplé
oblasti dokonce 114 % (výsledky by byly ještě lepší,
nebýt „podezřelého“ propadu v Lípě na 82 %). Na dvou
lokalitách – Staňkově (teplá oblast) a Horažďovicích
(chladná oblast) – byl OREX dokonce nejvýkonnějším
materiálem celého sortimentu zkoušeného 1. rokem
v SOP, a to včetně hybridů! Co se týká průběhu počasí,
byl uvedený ročních charakteristický především velmi
pozdním začátkem jara a bohatou sněhovou pokrývkou
zvláště ke konci zimy.
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CORTES - VÝNOSNÁ LINIOVÁ ODRŮDA ŘEPKY OZIMÉ
Cortes - yielding line variety of winter oilseed rape

Ivana MACHÁČKOVÁ, Jiří KUNTE, Kateřina BĚLSKÁ
Selgen, a.s.
Summary: Cortes - specifically bred for Central European conditions winter oilseed linear variety, originating at breeding station in
Chlumec Cidlinou.Overwintering ability is excellent, which was confirmed in the winter of 2011/2012, when temperatures repeatedly fell
far below freezing to -24°C without snow cover. Typical are low, richly branching plants. The results of many tests and studies show that
the variety is only slightly higher than semi-dwarfs hybrids, which together with very good health determines the variety of plants to rapid
and abundant harvest. Cortes is a variety of excellent lodging resistance. It has a "double zero" erucic acid and low glucosinolate content.Cortes are among the most powerful variety, throughout state testing surpassed control line yield varieties of 100-106%.
Key words: Cortes, winter oilseed rape, variety, overwintering, health, no lodging, yield
Souhrn: Cortes - cíleně pro středoevropské podmínky vyšlechtěná liniová odrůda ozimé řepky olejky, s původem na šlechtitelské
stanici v Chlumci nad Cidlinou. Schopnost přezimování je výborná, což se potvrdilo v zimě 2011/2012, kdy teploty opakovaně klesaly
o
hluboce pod bod mrazu až k -24 C bez sněhové pokrývky. Typické jsou nízké, bohatě větvící rostliny. Výsledky z mnoha testů a také
z praxe ukazují, že odrůda je pouze mírně vyšší než polotrpasličí hybridy, což společně s velmi dobrým zdravotním stavem rostlin předurčuje odrůdu k rychlé a bohaté sklizni. Cortes je odrůda s vynikající odolností proti poléhání. Má „dvounulový“ obsah kyseliny erukové
a nízký obsah glukosinolátů. Cortes patří mezi nejvýkonnější odrůdy, po celou dobu státních zkoušek překonával výnosem kontrolní
liniové odrůdy od 100 do 106 %.
Klíčová slova: Cortes, řepka ozimá, odrůda, přezimování, zdravotní stav, nepoléhavost, výnos

Úvod
Šlechtění nových odrůd řepky je odborná, soustavná a velmi dlouhodobá činnost. Ve společnosti
Selgen, a.s. se šlechtěním řepky zabývá šlechtitelská
stanice v Chlumci nad Cidlinou, pod vedením šlechtitelky Ing. Ivany Macháčkové. A daří se! Zde vyšlechtěné odrůdy byly uvedeny na trh a jsou u zemědělské
veřejnosti známé a stále více oblíbené. Vyrovnané
v tuzemských podmínkách ceněné vlastnosti jako je
mrazuvzdornost, odolnost poléhání a samozřejmě vysoký výnosový potenciál, přesvědčily řadu pěstitelů a
osevní plocha osetá odrůdami s původem ve šlechtění
Selgen, a.s. vzrostla meziročně téměř dvojnásobně.
Výkony odrůd jsou vždy na úrovni nejlepších odrůd na
tuzemském trhu. Všechny nové odrůdy jsou testovány.
Většina semenářských firem i pěstitelů ví z vlastní
zkušenosti, že prosazování tuzemských produktů na

trhu je poměrně obtížné a to i při srovnatelné, často
vyšší kvalitě. Společnost Selgen, a. s. proto klade vysoký důraz na získávání důvěryhodných informací
o vlastních odrůdách v domácích podmínkách. Všechny odrůdy byly zařazeny do odrůdových zkoušek výkonu v ÚKZÚZ a dále do všech významných komerčních pokusů, které prověřily odrůdy z různých hledisek. Zde hrají významnou roli pokusy ČZU ať už maloparcelní, poloprovozní či tématické. Zejména výsledky z jednotlivých lokalit jsou velmi dobrým vodítkem pro výběr odrůdy. I podle nich si pěstitel volí
složení portfolia pro vlastní zásev. S přihlédnutím
k průběhu ročníku a srovnání vlastností odrůdy
v delším časovém období, je možné dobře posuzovat
její vhodnost pro konkrétní podmínky v praxi.

Materiál a metody
K prezentaci vlastností odrůdy Cortes byly použity "Výsledky zkoušek užitné hodnoty ze sklizně
2013" (ÚKZÚZ, na dvanácti lokalitách) a výsledky
maloparcelního a poloprovozních pokusů ČZU 2013 na
stanovištích Č. Újezd, Hrotovice, Humburky, Kelč,

Nové Město na Moravě, Rostěnice a česko-polský
pokus Velké Hoštice.
Dále byl Cortes zkoušen v sortimentu A - "Poloprovozní pokusy SPZO 2013".
Pozn.: hodnota pokusu SPZO je orientační, protože není zveřejněna metodika pokusů.

Výsledky a diskuse
CORTES. Stabilní vysoký výnos ve zkouškách
ÚKZÚZ 2012/2013 - 5,08 t/ha, výnos poloprovozních
pokusů ČZU 2012/2013 5,07 t/ha. Těmito výsledky
běžně převyšuje dovážené hybridy.
Cortes je pylově fertilní, liniová, středně raná
odrůda, s vegetační dobou 200 dnů. Vhodný pro pěstování ve všech výrobních oblastech. Dosáhl výnosu
101 % v chladné oblasti a 102 % v teplé oblasti na
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průměr liniových odrůd (ÚKZÚZ 2012/2013). Na
podzim tvoří kompaktní listovou růžici, s výbornou
pokryvností, na úrovni 8,2 - 8,6 bodu (9-1). Porost
nemá tendenci k přerůstání a za obvyklých okolností
stačí jedno ošetření regulátorem růstu na podzim. Je
vhodný pro výsevy v běžném agrotechnickém termínu.
V přezimování porostů je na absolutní špičce.
I při velmi silných mrazech se na stoncích netvoří
praskliny, které by se mohly stát vstupní branou pro
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houbové patogeny. Níže uvedený graf ukazuje, jak
řepky přezimovaly v kritické zimě sezóny 2011/2012,
odrůda Cortes je vyznačena tmavě.
Rostliny jsou velmi nízké (138 cm podle
ÚKZÚZ), na úrovni polotrpasličích hybridů (dále PFH/PT). Ve sklizni 2013 byla průměrná výška
rostlin odrůdy Cortes menší než většina PFH/PT odrůd,
zařazených v pokusech ÚKZÚZ, a o 10 cm nižší než je
průměr pokusu.
Habitus rostlin se od PFH/PT zásadně odlišuje,
Cortes mohutně větví výše nad zemí a tvoří vzdušný
porost se zdravým mikroklima, které omezuje tlak
houbových chorob. Odolnost proti chorobám je na
vysoké úrovni, zejména odolnost proti fomovému černání stonku a sklerotiniové hnilobě je nadprůměrná.

V odolnosti černi řepkové dokonce velmi vyniká nad
průměrem. Kombinace nízkých rostlin a velmi dobrého
zdravotního stavu dává odrůdě Cortes velmi vysokou,
nadstandartní odolnost proti poléhání. Níže uvedený
graf ukazuje tuto jeho vlastnost ve srovnání s konkurenčními odrůdami dle SDO ÚKZÚZ 2011/2012. Odrůda Cortes je vyznačena tmavě.
Nízké, nepoléhavé rostliny umožňují bezproblémovou a rychlou sklizeň s velkou úsporou pohonných hmot.
Velký důraz klade společnost Selgen, a. s. na
kvalitu produkovaného osiva. Všechna osiva, určená na
osev běžných ploch, jsou vyráběna z nejlepších generací genetického materiálu.

Informační zdroje
www.ukzuz.cz
ČZU
SPZO

Kontaktní informace
Ing. Ivana Macháčková, Kateřina Bělská, Selgen, a.s., Šlechtitelská stanice, Chlumec nad Cidlinou
Ing. Jiří Kunte, Selgen, a.s., Podnikové ředitelství, Stupice, tel: 724 200 989, kunte@selgen.cz, www.selgen.cz
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NEJLEPŠÍ ŘEPKA ČECH JE SNĚŽKA
The best rapeseed of Bohemia is Sněžka

Petr SHEJBAL, Marcela SHEJBALOVÁ
VP AGRO, spol. s r.o.
Summary: Everyone can choose a rape variety according to their own requirements and needs for particular growing conditions. Varieties RGT Jakuzzi, Allison, Silver, RGT Dozzen, RGT Trezzor and Snezka can be seen during many field days.
Keywords: rape, varieties, RGT Jakuzzi, Allison, Silver, RGT Dozzen, RGT Trezzor, Snezka
Souhrn: Každý může zvolit odrůdu řepky podle vlastních požadavků a potřeb pro konkrétní pěstitelské podmínky. Odrůdy RGT Jakuzzi,
Allison, Silver, RGT Dozzen, RGT Trezzor a Sněžka je možné vidět během mnoha polních dnů.
Klíčová slova: řepka, odrůdy, RGT Jakuzzi, Allison, Silver, RGT Dozzen, RGT Trezzor, Sněžka

Zní Vám to zvláštně? Nebo trochu povědomě?
Obojí je pochopitelné. Titulek je parafrází hlášky
z filmu o panu Tau, která v originále zní: „Nejvyšší
Sněžka Čech je hora.“ To by ale úplně nekorespondovalo s obsahem tohoto článku, ve kterém bychom Vám

mimo jiné rádi představili českou novinku mezi liniovými ozimými řepkami, která dostala jméno Sněžka.
Mezi nejnovější, v České republice registrované
nebo na registraci navržené řepky pro rok 2019 dál
patří i francouzský hybrid RGT Jakuzzi.

Přehled odrůd
RGT JAKUZZI novinka 2019
V posledním roce SOZ v ÚKZÚZ uspěla novinka ze sortimentu RAGT, hybridní odrůda RGT
JAKUZZI a je navržena na registraci (graf 1). Na základě výborných dvouletých výsledků byla již v létě
2017 zařazena do testování odrůd v poloprovozních
pokusech SPZO, kde stejně jako další dvě odrůdy od
RAGT dosáhla nadprůměrných výsledků.
Graf č. 1

Stabilní výnos „bez turbulencí“ v teplé i chladné
výrobní oblasti se opírá o vyrovnaný zdravotní stav a
nízkou náchylnost ke všem hodnoceným chorobám
(Fóma, Sclerotinium, Verticilium). Velmi dobře je také
hodnocená odolnost vůči poléhání – 7,8 bodu. Průměrnou výškou 154 cm se řadí mezi středně vysoké řepky.
V ranosti ji patrně čeká zařazení do polopozdního sortimentu.

ALLISON - jednička pokusů SDO!
V roce 2016 jsme do našeho exkluzivního sortimentu zařadili nejvýkonnější odrůdu v pokusech pro
Seznam doporučených odrůd v ÚKZÚZ (2014 - 16) hybrid ALLISON, protože všechny tři předcházející
roky (2013 - 15) byl ALLISON nejvýnosnější odrůdou
Státních odrůdových zkoušek. Ty vyhrál před druhou
nejvýkonnější odrůdou SILVER. Následně svoji pozici
obhájil i v pokusech SDO ÚKZÚZ v roce 2016 a i přes
neustále sílící tlak konkurence své umístění zopakoval i
v roce 2017. V roce 2018 ALLISON opět obhájil své
pozice a zůstal jedničkou tříletých oficiálních pokusů
SDO ÚKZÚZ (2016-18).

Charakteristickým znakem tohoto hybridu je jeho stabilní výnos v různorodých podmínkách nejen
v rámci České republiky ale i v Evropě. To vyplývá
nejen ze státních pokusů, stejně tak z rozsáhlých několikaletých screeningových šlechtitelských pokusů. Jen
v ČR se každoročně testuje více než 30 odrůd z novošlechtění na 5 lokalitách. Česká registrace je znakem
celkové kvality odrůd, protože každoročně je do zkoušek přihlášeno kolem 50 nových odrůd a jen malá část
z nich se dočká po třech letech registrace.
Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

Další argumenty pro případný výběr této odrůdy
už v podstatě není potřeba dodávat, protože takto výkonný a především stabilní materiál je unikátem českého zkoušení. Přesto je škoda nezmínit i řadu dalších
pozitivních agrotechnických vlastností.
Středně raný hybrid ALLISON je středně vysoký
až vyšší, s dobrou odolností poléhání, velmi dobrou
odolností komplexu houbových chorob a velmi dobrou
odolností vyzimování. Velmi rychlý a bujný počáteční
růst, který je výhodný zejména v sušších počátcích vege-
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tace, je ve standardních podmínkách vhodné korigovat
použitím morforegulátorů. Obsah oleje je vysoký.
Ve výsledcích, které prezentoval SPZO je patrné,
že má ALLISON ze zkoušených odrůd nejvýznamnější
odolnost vůči napadení virem žloutenky vodnice, což
může být i během tohoto teplého podzimu opět významným pozitivem. Navíc již podruhé bude ALLISON
oceněn jako „Nutričně nejkvalitnější odrůda v ČR“.
pořadí

odrůda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. ↓
8. ↓ ↓
9. ↑
10.
11.
12. ↓ ↓
13.
14.
15. ↓ ↓ ↓
8. ↓ ↓
17.
18. ↓ ↓ ↓
19. ↓ ↓ ↓
20.
21. ↓ ↓ ↓
22. ↓ ↓ ↓

Allison
Anniston
ES Cesario
Ermino KWS
DK Extract
DK Exotter
Acapulco
DK Exmore
DK Expression
DK Expiro
DK Execto
Marc KWS
ES Imperio
Kicker
Alicante
Silver
Trezzor
Alvaro KWS
DK Exception
Phoenix CL
Atora
Kuga

%
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119
118
117
114
114
114
114
114
113
113
113
113
112
112
112
111
111
111
110
110
109
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Pořadí
(2015-17)
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novinka
4.
novinka
novinka
6.
2.
11.
novinka
novinka
5.
novinka
novinka
3.
10.
novinka
8.
9.
novinka
12.
7.

SILVER
Silver je hybridní odrůda firmy BASF, která byla v ČR registrována v roce 2016 po výtečných výsledcích tříletého zkoušení v ÚKZÚZ. Jedná se o středně
ranou hybridní odrůdu, s velmi vitálním podzimním
růstem, kdy výborně zvládá stresové podmínky při
vzcházení. Rostliny jsou středně dlouhé až dlouhé,
s velmi dobrou odolností poléhání. Zdravotní stav je
velmi dobrý, obzvlášť odolnost fomovému černání a
hlízence je vysoká. Rostliny velmi dobře a hodně větví,
takže je zapotřebí porosty zbytečně nepřehušťovat.
Počet nasazených šešulí je vysoký. Mrazuvzdornost je
velmi dobrá.

více jak 5ti tunové výnosy z běžných ploch opět potvrzují jeho vyrovnanou výkonnost.

RGT DOZZEN
Významnou stálicí naší nabídky ze šlechtění
RAGT je hybrid RGT DOZZEN. Během čtyř let, kdy
je v České republice pěstován, prokázal svoji velmi
stabilní výkonnost, výrazně nadstandardní zdravotní
stav a velkou odolnost suchu. RGT DOZZEN je polopozdní MSL hybrid nižšího, kompaktního vzrůstu,
s mimořádně vysokou odolností poléhání a vysokou
mrazuvzdorností. Tři roky byl testován v poloprovozních pokusech SPZO, kde pokaždé zaznamenal nadprůměrnou výkonnost. Kombinace velmi vysokého
obsahu oleje a vysokého výnosu je ze zpracovatelského
hlediska ideální volbou pro výkup. V roce 2017 byla
odrůda testována v sortimentu B a obsadila výborné
druhé
místo.
Svoji
vysokou
univerzálnost
RGT DOZZEN již několik let prokazuje i v praxi, kde
je každý rok úspěšně pěstován na více jak 5000 ha.

RGT TREZZOR novinka 2018
Další novinkou ze šlechtění RAGT je polopozdní MSL hybrid RGT TREZZOR. RGT TREZZOR
byl po úspěšném zkoušení v ÚKZÚZ (2015-17, graf 2)
v ČR registrován. Předností této odrůdy je výborná
odolnost vyzimování, vysoká odolnost poléhání (7,7 b.
ÚKZÚZ) při střední výšce rostlin (v poloprovozních
pokusech společnosti VP AGRO prokázal nejvyšší
odolnost poléhání společně s odrůdou RGT Dozzen),
odolnost hlízence a samozřejmě velmi vysoké výnosy
jak v teplé, tak v chladné výrobní oblasti.
Výborně se vyrovnává se suššími lokalitami a
patří k odrůdám s vysokou odolností verticiliovému
vadnutí. Obsahem oleje 49,34 % (v pokusech ÚKZÚZ)
patří mezi nejolejnatější registrované odrůdy v ČR.
V roce 2018 byl již testován v síti poloprovozních pokusů SPZO. Společně s DK Exotterem a LG
Architectem obsadil nejvyšší příčky v sortimentu A
(graf 3.). Hned v prvním roce testování významně překonal jednu z nejúspěšnějších odrůd na české trhu odrůdu Atora.
Graf č.2

Silver je vhodný pro úspěšné pěstování jak
v teplé, tak v chladné oblasti a zároveň i do oblastí
přísuškových. Patří k nejužší špičce těch nejvýkonnějších odrůd nabízeného sortimentu. Velkým pozitivem
je jeho vysoká meziročníková stabilita. SILVER je
hybrid s výbornými výsledky v praxi - u členů SPZO
dosáhl v roce 2017 nejvyššího výnosu v kategorii hybridů, které jsou pěstovány na celkové ploše 1 000 až
5 000 ha. Výsledky roku 2018 budou k dispozici až
během letošního celostátního semináře v Hluku, ale
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Graf č. 3

SNĚŽKA novinka 2019
S poslední představovanou řepkou se vrátíme
k úvodnímu slovu. Na řadě je nová liniová řepka
z českého šlechtění, kterou bychom chtěli navázat na
velmi úspěšného Rescatora. Šlechtitelem je česká
šlechtitelská firma Sempra, která si jméno v sektoru
šlechtění řepek vybudovala např. odrůdou Slapská
Stela.
Abychom ctili český původ a s ohledem na vynikající výkon a mrazuvzdornost, dostala řepka s původním značením SL-853 jméno Sněžka.
Hlavním a stěžejním důvodem ze strany
ÚKZÚZ pro navržení na registraci je jednoznačně
výnos, protože Sněžka je aktuálně nejvýnosnější liniovou řepkou ve zkoušení ÚKZÚZ a kontrolní odrůdu
Arabella překonává v průměru 3 let o 5 % (v roce 2018
dokonce o 9 %). Během tříletého cyklu zkoušení pře-

konala Sněžka i dvě hybridní kontrolní odrůdy Horcal
a DK Exquisite (Sněžka 5,33 t/ha, Horcal 4,89 t/ha, DK
Exquisite 4,84 t/ha).
Sněžka je polopozdní, nižší odrůda s výbornou
odolností poléhání (7,8 b.). Odolnost vůči napadení
hlavními třemi chorobami je vysoká: Foma 6,4 b.,
Sklerotinia 5,8 b. a Verticilium 6,4 b. Obsah glukosinolátů je nízký a obsah oleje středně vysoký.
Každý může zvolit podle vlastních požadavků a
potřeb pro konkrétní pěstitelské podmínky. Popsané
odrůdy je možné vidět během polních dnů SPZO, na
mnoha pokusných lokalitách České zemědělské univerzity, při polních dnech jednotlivých stanic ÚKZÚZ,
na největších zemědělských akcích v Nabočanech,
v Kralovicích a samozřejmě na hlavních polních dnech
společnosti VP AGRO.

Kontaktní adresa
Ing. Petr Shejbal, Ing. Marcela Shejbalová, VP AGRO, spol. s r.o. tel: 603 861 007,
e-mail: pshejbal@vpagro.cz
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ÚSPĚŠNÉ HYBRIDY SLUNEČNICE S DLOUHOLETOU TRADICÍ
Successful sunflower hybrids with long tradition

Milan SPURNÝ
Agrofinal s.r.o.
Summary: Sustainability and further development of sunflower cultivation in the Czech Republic contribute significantly to Agrofinal.
The premium quality of the company's hybrids is based on many years of testing in various climatic and soil conditions. In the last four
years, Agrofinal has been the market leader in the Czech Republic. The company offers sunflower hybrids for a variety of growing conditions.
Key words: sunflower, hybrids
Souhrn: Ke stabilitě a dalšímu rozvoji pěstování slunečnice v České republice přispívá významnou měrou společnost Agrofinal. Prvotřídní kvalita hybridů společnosti je podložená dlouholetým testováním v různých klimatických i půdních podmínkách. V posledních
čtyřech letech byla společnost Agrofinal lídrem na trhu v ČR. Společnost nabízí hybridy slunečnice pro rozmanité podmínky pěstování.
Klíčová slova: slunečnice, hybridy

Stalo se již pravidlem, že každým rokem přichází společnost Agrofinal, která již více jak 20 let
úspěšně zastupuje na českém trhu francouzskou osivářskou společnost Euralis, s novinkami slunečnice, které
významně obohacují hybridní nabídku v České republice. Nejinak tomu bylo i v roce 2018, kdy se pěstitelské plochy stabilizovaly na úrovni okolo 20.000 hektarů. Je to stále jedna z mála jarních plodin, která má
velmi dobrou ekonomiku pěstování. I když letošní
velmi teplý a suchý průběh vegetačního období jařinám
moc nepřál, i tak si slunečnice nevedla špatně, dozrávala většinou bez desikace a sklizňové vlhkosti byly tak
nízké, že po dlouhé době byla slunečnice sklizena během září a nebylo třeba ji dosušovat. To by mohl být
také jeden z důvodů, proč i nadále pěstovat tuto plodinu. Ke stabilitě a dalšímu rozvoji pěstování přispívá
významnou měrou i společnost Agrofinal, pro kterou je
prvotřídní kvalita hybridů, která je podložená dlouholetým testováním ve všech možných klimatických i půdních podmínkách, rozhodujícím faktorem, který zajišťuje této značce dlouhodobě více jak třetinové zastoupení u českých a moravských zemědělců. V posledních
čtyřech letech byla společnost Agrofinal lídrem na trhu
v České republice, a v roce 2016 byly její hybridy
pěstovány na téměř 40 % ploch osetých slunečnicí!
ES BIBA – nejpěstovanější hybrid v ČR
2013-2018
I když je doprovázen na trhu výrazně novějšími
klasickými hybridy ES BELLA, ES COLUMBELLA a
ES SAVANA, byl dle informací SPZO v posledních
šesti letech nejpěstovanějším hybridem v ČR raný
hybrid ES BIBA. Hybrid, který byl v ČR zaregistrován
v roce 2008, vyniká souhrnem výborných hospodářských vlastností, díky kterým patří každý rok
k absolutní pěstitelské a výnosové špičce. Vedle vysokého a ročníkově stabilního výnosu, je to výrazná ranost, vysoká olejnatost, nízký vzrůst, výborný zdravotní stav a odolnost suchu. Zvláště v odolnosti proti všem
houbovým chorobám patří k absolutní špičce našeho
trhu. Tyto přednosti jsou předpokladem k jeho dalšímu
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úspěšnému pěstování v příštích letech, neboť jak ukazují výsledky z běžných ploch v ČR, tento hybrid plošně nepřekonávají ani nejnovější hybridy. Tento všestranný a mnoha rozdílnými roky prověřený hybrid by
tedy rozhodně neměl chybět u žádného významného
pěstitele slunečnice. Navíc i po více jak deseti letech
pěstování v ČR se ES Biba znovu umístila v pokusech
SPZO 2018 na stupních vítězů, kdy s výnosem
3,35 t/ha (105,7%) skončila druhá.
ES JANIS CLP – jeden z nejpěstovanějších
hybridů segmentu Clearfield Plus
Na jaře roku 2017 byl na trh uveden raný hybrid
ES JANIS CLP, vhodný pro použití v nové herbicidní
technologii Clearfield Plus, který by měl být pokračovatelem velmi úspěšného hybridu ES NOVAMIS CL
(technologie Clearfield), který je se svou významnou
plochou (čtvrtý nejprodávanější hybrid roku 2016)
nedílnou součástí trhu s hybridy pěstovanými technologií Clearfield. Hybrid ES JANIS CLP, který vedle
vysokých výnosů vyniká i raností, která u konkurenčních hybridů technologie Clearfield Plus nebývá úplně
běžná. To by mělo pomoci rozšířit tento nový systém i
do chladnějších oblastí pěstování. Tato absolutní novinka je také vyšším stupněm technologie Clearfield,
který je označován jako Clearfield Plus. Je to nižší až
středně vysoký typ s velmi dobrou odolností proti chorobám a poléhání. Má také další ceněnou vlastnost, a
tou je výborná odolnost proti suchu. Hybrid je nově
zaregistrován v Bulharsku a Rumunsku. První výsledky
z praxe všechny předpoklady potvrdily a hybrid, který
byl v prvním roce pěstován na více jak 1.300 hektarech, mnohdy s výnosy výrazně nad 3 t/ha ukázal, že
bude velmi výkonnou náhradou za předchozí hybridy
pěstované technologií Clearfield. Nově bude v roce
2019 tento segment doplněn o hybrid ES GENESIS
CLP, který patří k nejranějším materiálům na trhu, a
novinkou v nabídce bude též hybrid pro další herbicidní technologii s názvem ES ARCADIA SU (ExpressSun).
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ES SAVANA – hybrid nové generace prvním rokem na trhu
Dlouho očekávanou novinkou byl sezóně raný
suchovzdorný hybrid ES SAVANA, který vyniká velmi vysokým výnosem, zvláště v suchých oblastech,
zaručenou raností a výbornou olejnatostí. Díky tomu
by měl být rychle zaveden do pěstitelské praxe v ČR.
Registrován byl již ve Španělsku a Bulharsku, suchem
velmi postižených zemích, odkud pocházejí vynikající
reference k tomuto hybridu. Jedná se o středně vysoký,
klasický typ, velmi odolný poléhání, s výborným zdravotním stavem, který je odolný suchu a vhodný pro
pěstování ve všech podmínkách ČR, tedy i okrajových.
První výsledky pokusů v ČR ukazují na výrazný výnosový potenciál, takže lze očekávat, že v blízkém budoucnu to může být jeden z nosných hybridů v ČR. Za
zmínku stojí i vysoká homogenita porostu a polovzpřímený úbor v období plné zralosti, ve kterém se
nedrží srážková voda a nažky tak dosahují nízké sklizňové vlhkosti. V roce 2018 bylo k dispozici
v omezeném množství první osivo na běžné plochy, a
pěstitelé byly v tom velmi suchém a horkém ročníku
s výsledky tohoto hybridu, zvláště v Čechách, velmi
spokojeni! Vynikající výsledky hybrid ES SAVANA
potvrdil i v pokusech Kralovické zemědělské a.s. na
severu Plzeňska, kde dosáhl rekordního výnosu
4,42 t/ha a v konkurenci deseti hybridů jasně zvítězil!
Podobně úspěšný byl i na pozemcích Agrony Rpety na
Hořovicku, kde se umístil na druhém místě s čistým
výnosem 2,81 t/ha
ES ROSALIA – nejnovější produkt šlechtění vstupuje na český trh
V roce 2019 bude na trh uveden jeden
z nejsilnějších šlechtitelských produktů posledních let
s názvem ES ROSALIA. Jedná se o raný až středně
raný hybrid s výborným zdravotním stavem a vynikající suchovzdorností, registrovaný ve Francii a Rumunsku, který bude vhodný k pěstování v intenzivnějších
teplejších podmínkách Čech (Polabí, Poohří) a Moravy. V roce 2018 se v prvním roce testování dokázal
umístit na třetím místě pokusů SPZO s výnosem
3,34 t/ha (105,4%). Svoji výkonnost potvrdil i
v pokusech Agro Loučen na Nymbursku s výsledkem
3,7 t/ha a také v okrajové oblasti pěstování na Hořovicku, kde v pokusech Agrony Rpety obsadil třetí místo s výnosem 2,78 t/ha.
HIGH-OLEIC hybridy slunečnice – příplatkový doplněk
Plocha těchto speciálních hybridů slunečnice
u nás není nijak významná, ale vzhledem k poptávce
po tomto typu slunečnice u nás i v Evropě, se dá očekávat nárůst poptávky v příštím roce. Důvodem

k pěstování HO typu je zájem o oleje s lepšími vlastnostmi, které jsou potřebné hlavně v potravinářství,
farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Hlavním
rozdílem oproti standardním typům slunečnice je vyšší
obsah kyseliny olejové v oleji, který je zvýšen na úkor
méně stabilních kyselin linolové a linolenové. Pěstitelsky jsou tyto hybridy o trochu náročnější v tom, že
vyžadují izolační vzdálenost cca 100 m od standardních hybridů a po sklizni je nutno striktně dodržet oddělené skladování od klasických běžných typů. Tomu
odpovídá i příplatek, který je při výkupu HO hybridů
nabízen. Na trhu je zatím odpovídající nabídka, a Agrofinal nabízí pěstitelům 3 rané hybridy, kterými jsou
již osvědčený ES ETHIC HO, dále ES UNIC CL HO
(pro pěstitele technologie Clearfield) a nedávnou novinku ES IDILLIC HO, která je vhodná pro intenzivní
pěstování jak v chladných, tak teplejších oblastech.
Všechny tři hybridy tohoto typu jsou výnosově srovnatelné s hybridy „konvenčními“. Pro teplé kukuřičné
oblasti je navíc v nabídce hybrid ES TEKTONIC CL
HO (Clearfield technologie).
Proužkovaný hybrid pro krmné účely
Charakteristickým znakem hybridu ES ROYAL
je nižší obsah oleje (do 40 %) a vyšší obsah bílkovin
(až 38%) oproti standardnímu typu slunečnice. Typickým znakem je též proužkovaná černobílá nažka vejčitého tvaru. Hybrid je vhodný do směsí pro ptactvo
nebo pro přímý konzum. Oproti ostatním hybridům
tohoto segmentu by měl být přínosem hlavně v lepší
odolnosti proti houbovým chorobám a jeho výnos by
měl být vyšší a stabilnější než u stávajících hybridů na
trhu. To potvrdily např. i dřívější výsledky pokusů
SPZO, kde se hybrid svou výnosovou úrovní bez problému vyrovnával klasickým výnosným typům. Jedná
se o raný až středně raný materiál nižšího vzrůstu,
s velmi dobrou odolností poléhání, jehož nažky dozrávají ve větších úborech.
Dlouholetá spolehlivost širokospektrální
nabídky
Z uvedených informací vyplývá, že společnost
Agrofinal, která je v posledních letech lídrem na našem
trhu, jako jediná nabízí kompletní portfolio hybridů
napříč všemi poptávanými segmenty, od klasických
hybridů, přes hybridy Clearfield, Clearfield Plus, ExpressSun, HI-OL Clearfield, jako i HI-OL hybridy
nebo hybridy krmné. Naší specialitou jsou i hybridy
slunečnice, vhodné pro pěstování ve směsné siláži
s kukuřicí, které zajišťují vyšší výtěžnost metanu při
použití v BPS. Jak je vidět, z naší hybridní nabídky si
vyberou opravdu všichni pěstitelé slunečnice, kterým
přejeme mnoho úspěchů i v dalším pěstitelském roce
2019.

Kontaktní adresa
Milan Spurný, Agrofinal spol. s r.o., http://agrofinal.cz/, tel.: 603 847 627, e-mail: spurny@agrofinal.cz
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SLUNEČNICE ROČNÍ V EXTRÉMNĚ SUCHÝCH ROČNÍCÍCH
2015, 2017 A 2018
Sunflower in extremely dry seasons 2015, 2017 a 2018

Ondřej SKALA

Syngenta Czech s.r.o.
Summary: Syngenta represents a global sunflower seed segment leader for several years. Genetic quality is annualy justified in
SPZO´s strip trials across the Czech Republic. Winner of the year 2018 is well tested variety SY Neoma which changed SY Diamantis
as the winning variety in 2017. All Syngenta tested materials (6) in 2018 belonged to TOP 10. Altogether Syngenta´s varieties reached
104 % in average yield compared to 98 % in average for all other competitor´s varieties in these trials. This proves high adaptability of
Syngenta sunflower hybrids including high drought and heat tolerance. Syngenta´s Czech sunflower portfolio offer covers all cultivation
areas and both imazamox technologies also for season 2019.
Keywords: hybrid, sunflower, Clearfield, technology, SY, Syngenta, high oleic, HO, draught
Souhrn: Společnost Syngenta je již po mnoho let globálním lídrem v oblasti výkonnosti odrůd slunečnice roční. Tuto pozici mnohokrát
obhájila nejen v poloprovozních pokusech Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin v České republice. V roce 2018 zvítěžila již lety prověřená odrůda SY Neoma a na pozici vítězů tak vystřídala odrůdu SY Diamantis. Celkově odrůdy společnosti Syngenta dosáhly v průměru
104 % výnosu oproti 98 %, které v průměru sklidila zařazené odrůdy konkurence. Tyto výsledky potvrzují vysokou adaptabilitu hybridů
společnosti Syngenta nejen v boji s vysokými teplotami a suchem. Také v roce 2019 přináší Syngenta ve své nabídce odrůd slunečnice
roční spektrum hybridů pokrývající všechny pěstební oblasti a technologie založené na účinné látce imazamox.
Klíčová slova: hybrid, slunečnice, Clearfield, technologie, SY, Syngenta, olejová kyselina, HO, sucho

Úvod
Po výrazném vzestupu pěstebních ploch slunečnice v roce 2017 na 21,6 tis. ha (+ 38 %) došlo
k opětovnému mírnému snížení v sezóně 2018 na
20,2 tis. ha (- 6 %). Slunečnice tak opět potvrdila svoji
rozkolísanost v tomto parametru napříč lety. Každoročně o finální pěstební ploše významně rozhoduje
průběh zimního období a stav ploch řepky na jaře, kdy
je slunečnice mnohdy volena jako náhradní plodina.
V neprospěch nárůstu ploch dlouhodobě přispívá i
ekonomika pěstování slunečnice, která výrazně tlačí na
vysoký výnos pro zajištění profitability pěstování.
Přesto zapojení této plodiny do osevního postupu
v kukuřičné a řepařské oblasti jednoznačně patří.
Z tohoto důvodu je potřeba vybírat z odrůd, na které je
spolehnutí za všech podmínek a rizika tímto maximálně omezit.
Šlechtění řepky ozimé dospělo kvalitou produkovaného oleje takřka na úroveň oleje slunečnicového,
ten si však stále nese punc kvality u výsledného spotřebitele. I v případě slunečnicového oleje ale došlo
k výraznému posunu. Vedle vysokého obsahu zastoupených nenasycených mastných kyselin spolu
s vysokým obsahem vitamínu E v podobě tokoferolů a
tokotrienolů je zde také možnost volit ze sortimentu

tzv. high olejek, které posunují slunečnicový olej
takřka na úroveň kvalitního olivového oleje. U této
slunečnice se kyselina olejová vyskytuje často v téměř
90 procentech všech případů zastoupených mastných
kyselin, které ve formě triacylglycerolů olej tvoří.
Odrůdy slunečnice roční společnosti Syngenta
podávají velmi dobré výsledky v kvantitě i kvalitě
výnosu celosvětově. To je dáno nejen výnosy nažek a
ve finále také oleje, ale především agrotechnickými
vlastnostmi. Mezi ně patří velmi vysoká odolnost nabízených odrůd k nedostatku vody spojená s tolerancí
vysokých teplot, tak i obecná nenáročnost na půdní
podmínky. Vzhledem ke sledovaným trendům ve změnách klimatických podmínek v posledních několika
dekádách patří tyto vlastnosti odrůd k určujícím kritériím v průběhu šlechtění.
Hybridy slunečnice společnosti Syngenta vynikají svojí homogenitou vysokého výnosu. Neopomenutelnou výhodou je také možnost výběru z odrůd určených pro postemergentní technologie regulace plevelů
ve slunečnici, mezi něž patří technologie Clearfield®
(kompatibilní herbicid Listego) a Clearfield Plus®
(kompatibilní herbicid Listego Plus).

Obsah
O výkonnosti hybridů společnosti Syngenta si
lze snadno vytvořit obrázek na základě dlouhodobých
výsledků poloprovozních pokusů vedených Ing. Božetěchem Málkem ze společnosti SPZO. Každoročně je
testováno více jak 20 odrůd v poloprovozních pokusech rozmístěných napříč republikou. Vzhledem
k častějším změnám v sortimentu odrůd testovaných
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mezi roky nelze dělat víceletá srovnání stejného rozsahu sortimentu. Graf 1 znázorňuje výnosové výsledky
odrůd, které byly testovány společností SPZO jak
v roce 2017, tak i 2018. I v těchto sezónách
s extrémním nedostatkem srážek prokázaly odrůdy NK
Neoma, SY Diamantis a NK Brio svoje vysoké výnosové potenciály.
Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

Graf 1. POP SPZO CZ- slunečnice, průměrné výnosy 2017-2018 (n=6)

NK Neoma- vysoce výnosná nenáročná
odrůda do Clearfield® technologie, vítěz
POP SPZO 2018
Odrůda NK Neoma vychází svým genetickým
základem z hybridu NK Brio a nese si všechny jeho
kvality. Odrůda NK Neoma má vysoký výnosový potenciál a stabilita výnosu je podpořena dobrou tolerancí
k chorobám. Tím, že NK Neoma nemá žádné speciální
nároky na pěstování a snáší dobře různé půdněklimatické podmínky, je možné ji pěstovat ve všech
regionech určených pro produkci slunečnice. Dobré
zkušenosti pěstitelů využívající přednosti technologie
Clearfield® zařadily tento hybrid k nejprodávanějším
produktům v Evropě.
SY Diamantis- novinka sezóny 2018
v segmentu Clearfield®, vítěz POP SPZO
2017
Odrůda SY Diamantis přináší nový standard výše výnosů do technologie Clearfield® v odrůdách se
standardním typem oleje. To dokazují nejen výsledky
POP SPZO 2017 (viz. graf 4), ale také jedny z vůbec
nejvyšších a stabilních výnosů mezi odrůdami tohoto

segmentu v Maďarsku. Jedná se o středně raný hybrid
s převislým úborem v průměru 19,5 cm širokým na
středně vysoké rostlině, která je mohutně olistěna a
vytváří dojem velmi vyrovnaného uniformního porostu. Nedozrává na zeleném stonku. Doporučujeme jej do
extenzivních i intenzivních podmínek.
NK Brio- již legendární, vysoce výnosná
nenáročná odrůda do konvenční technologie
NK Brio patří dlouhodobě mezi úspěšné odrůdy
na našem trhu. Spadá do segmentu klasických slunečnic se standardním typem oleje. Jedná se o ranou odrůdu, která snáší brzké setí a následně vytváří mohutný
kořenový systém. Ten hybridu umožňuje rychlý počáteční vývoj. Odrůda NK Brio patří vedle odrůd SY
Arisona, SY Edison, SY Bacardi a SY Diamantis mezi
nejvíce suchovzdorné odrůdy v našem portfoliu. Tuto
odrůdu doporučujeme pro široké rozpětí pěstebních
podmínek z důvodu její vysoké míry plasticity a univerzálnosti.

Graf 2. POP SPZO 2015 - slunečnice, průměrné hodnoty výnosů (v t/ha při 8% vlhkosti nažek, n = 4)
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Graf 3: POP SPZO CZ- slunečnice průměrné hodnoty výnosů (n=3)

V roce 2018 zvítěžila v POP SPZO pokusech již
lety prověřená odrůda SY Neoma a na pozici vítězů tak
vystřídala odrůdu SY Diamantis. Odrůdy společnosti
Syngenta dosáhly v průměru 104 % výnosu oproti
98 %, které v průměru dosáhly zařazené konkurenční
odrůdy. Všech šest odrůd společnosti Syngenta se tak
zařadilo mezi top 9 z celkových 20 testovaných vzorků
viz graf 3. Mezi testovanými vzorky byly i novinky pro
sezónu 2019- odrůda SY Gracia, která si odnesla
4. místo, zde je důležité zdůraznit, že hybrid SY Gracia
spadá do segmentu high olejek a druhá z novinek odrůda SY Edison obsadila 7. místo se 103 % výnosu.
SY Gracia- novinka 2019 - segment odrůd
s vysokým obsahem olejové kyseliny
v technologii Clearfield Plus®
Odrůda SY Gracia byla zaregistrována
v Maďarsku v roce 2016. Vyniká velmi vysokým obsahem oleje- až 50,7 % i zastoupením obsahu kyseliny
olejové, který činil v průměru 88,5 %. Tento středně
vzrůstný hybrid vyniká velmi vysokou odolností vůči
Sclerotinia, Alternaria, Plasmopara a Diaporthe helianthii, což je jeho dalším z mnoha benefitů. Odrůda
SY Gracia má ještě zvýšenu odolnost vůči účinné látce
imazamox oproti ostatním hybridům z tohoto segmentu. Ocení lepší půdy.
SY Edison- novinka 2019- segment klasických odrůd
Mezi vysoce ceněnou vlastnost hybridu SY Edison v podmínkách České republiky patří ranost- spadá
do segmentu raných odrůd. Jedná se o nástupce zavedené odrůdy SY Arisona známé svojí odolností
v podmínkách sucha a horka. SY Edison byl registrován na Slovensku a Maďarsku v roce 2017. Oproti
odrůdě SY Arisona má však ještě vyšší odolnost
k Plasmopara a dále velmi dobrou odolnost na Phoma,
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Botrytis, Alternaria a Sclerotinia. Vyniká rychlým
počátečním růstem a velmi dobrou odolností poléhání a
lámání stonku. Dosahuje 177 cm výšky a lze jej doporučit i do extenzivních podmínek pěstování.
Mezi dalšími odrůdami společnosti Syngenta
hodnocenými v sezóně 2018 v poloprovozních pokusech společnosti SPZO byl hybrid SY Bacardi- novinka
v segmentu Clearfield®Plus roku 2018, která dosáhla
na 104 % průměru pokusů 2018.
SY Bacardi- novinka sezóny 2018
v segmentu Clearfield Plus® vítěz POP
SPZO SK 2017 a 2018
Raný až středně raný hybrid s normálním typem
oleje technologie Clearfield Plus® vhodný i do suchých
oblastí s vysokou energií počátečního růstu a nepoléhavostí během celé vegetace. Jedná se o středně
vzrůstnou odrůdu s mohutným olistěním, která nedozrává na zeleném stonku, má převislý úbor s výborným
dopylením a HTS 54 g. Tato odrůda se vyznačuje širokou adaptabilitou a stabilitou ve výnosu, obsahu oleje i
výšce rostlin. Překvapuje výborným zdravotním stavem. Nedoporučujeme ji přehustit. O své výkonnosti
přesvědčuje prvními místy v pokusech SPZO po oba
roky, kdy byla zařazena.
V roce 2017 obsadily odrůdy společnosti Syngenta přední příčky s průměrem 106,7 % výnosu oproti
všem konkurenčním odrůdám, které dosahovaly
v průměru 96,9 % viz. graf 4. V případě dvouletého
průměru se jednalo o hodnoty 103,9 % pro Syngentu a
97,2 % v průměru pro konkurenci, přičemž nejslabší
odrůda společnosti Syngenta dosáhla 102,29 %, tedy i
tak výrazně překonala průměr pokusu viz. graf 5. Navíc odrůdy společnosti Syngenta ve dvouletém zhodnocení mezi sebe nevpustily na prvních příčkách žádnou konkurenční odrůdu.
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Graf 4. POP SPZO 2017 - slunečnice, průměrné hodnoty výnosů, v t/ha při 8% vlhkosti nažek, n = 3

Graf 5. POP SPZO - slunečnice, průměrné výnosy 2016 - 2017, (n = 6)

Vedle novinek však mohou pěstitelé vybírat
z dalších zavedených a odzkoušených odrůd. Zde je
přehled zbylého portfolia společnosti Syngenta pro
sezónu 2019.
SY Neostar- standard technologie Clearfield Plus®
Hybrid SY Neostar, obohatil portfolio imidazolin rezistentních hybridů slunečnice v roce 2016. Jeho
základ vychází z genetiky hybridu NK Neoma a tudíž i
NK Brio. Na rozdíl od NK Neoma je tento hybrid
vhodný do systému Clearfield Plus®, které redukuje
přechodné zažloutnutí slunečnice po aplikaci imazamoxu. Hybrid SY Neostar obsahuje všechny vlastnosti
hybridu NK Neoma, jako je vysoký a stabilní výnosový
potenciál podpořený dobrou tolerancí proti chorobám.
Stejně jako zbytek rodiny odrůd vycházející z odrůdy
NK Brio nemá tento hybrid žádné speciální požadavky
Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

na agrotechniku a dobře snáší všechny pěstitelské
podmínky. V rámci nabízeného portfolia se jedná
o nejnižší odrůdu.
Talento- hybrid určený do systému Clearfield® se zvýšeným obsahem k. olejové
Hybrid Talento je hybrid slunečnice s vyšším
obsahem kyseliny olejové určený pro Clearfield technologii®. Je tak směrován pěstitelům, kteří si chtějí
navýšit zisk skrze vyšší kvalitu oleje a zároveň chtějí
využít výhody systému Clearfield®. Hybrid Talento je
první v tomto segmentu, který společnost Syngenta
uvedla na trh. Vyznačuje se celou řadou výborných
agrotechnických charakteristik. I ve srovnání s konkurenty se standardním typem oleje, tyto předčil v roce
2017 i ve výši výnosu viz. grafy 4 a 5. Hybrid Talento
má nadstandardní odolnost k chorobám v rámci segmentu odrůd se zvýšeným obsahem kyseliny olejové.
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Závěr
Máme za sebou tři extrémně suché roky
v nedávné minulosti České Republiky. Vedle roku
2018 se jednalo o roky 2017 a 2015. I v těchto
letech patřila Syngenta v osivech slunečnice se
svými materiály k výnosové špičce. V roce 2015
se stala vítezem pokusů společnosti SPZO již
legendární odrůda NK Brio. Vítězem pro rok 2017
se stala novinka pro sezónu 2018- hybrid SY Diamantis. Tehdy se 6 testovaných odrůd umístilo
v rámci TOP 7 z 19 celkově testovaných hybridů
a v průměru šest Syngenta odrůd dosáhlo 106,7 %
výnosu oproti 96,9 %, které v průměru dosáhla

konkurence. V roce 2018 zvítěžila již lety prověřená odrůda SY Neoma a vystřídala tak na zlatém
stupni vítězů odrůdu SY Diamantis. Odrůdy společnosti Syngenta dosáhly v průměru 104 % výnosu oproti 98 %, které v průměru dosáhla konkurence. Naopak na Slovensku se stala po oba roky
hodnocení 2017 i 2018 vítezem odrůda SY Bacardi- novinka roku 2018 na českém trhu. Dlouhodobá data tak potvrzují homogenitu v projevu a spolehlivost nabízených odrůd společnosti Syngenta
ve vysokém výnosu i v rámci extrémních ročníků
.

Kontaktní adresa
RNDr. Ondřej SKALA, Syngenta Czech s.r.o.
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ŘEPKA, INOVACE A SECÍ STROJE SKY AGRICULTURE
V BARVÁCH SPOLEČNOSTI SOUFFLET AGRO A.S.
Rape, Innovation and Section Sky Machinery Agriculture in Soufflet Agro
Jiří ŠILHA, Martina POLÁKOVÁ, Stanislav BUREŠ, Michal KONRADY, Žaneta HRNČÍŘOVÁ, Jan T. BÍLOVSKÝ
SOUFFLET AGRO

Sumarry: The company SOUFFLET AGRO offers the full range of services regarding the supply of seeds, fertilizers, POR to the
purchase of commodities. Expert advice is focused on optimizing individual inputs and applying new technologies. These include the
AgriDRON service, which accurately detects the variability of the yield potential and calculate the N fertilizer application maps. We
develop technologies of soil inoculants based on bacteria and biological methods of pest control. New seed drills SKY Agriculture MaxiDRILL and EasyDRILL are offered by SOUFFLET AGRO and enable the establishment of stands including Cover crops technology and
fertilization. FERTEQ fertilizers is for the effective solution of nutrient-limits in plant nutrition, ADTEQ adjuvants to improve the efficiency
of GUARDTEQ plant protection products.
Key words:cover crops technologies in rape, AgriDRON service, soil microbial inoculants, FERTEQ fertilizers, SKYAgriculture seed drills
Souhrn: Celou šíři služeb ohledně dodávky osiv, hnojiv, POR až po výkup komodity nabízí společnost SOUFFLET AGRO. Odborné
poradenství je zaměřeno na optimalizaci jednotlivých vstupů a uplatnění nových technologií. K těm patří služba AgriDRON, která na
rozdíl od jiných technologií přesně zjistí variabilitu výnosového potenciálu na daném honu a z nasnímaných údajů lze následně vypočítat aplikační mapy N hnojiv. Dále v ČR rozvíjíme technologie použití půdních inokulantů na bázi bakterií, podsevové technologie, biologické způsoby ochrany proti škůdcům. Nové secí stroje SKY Agriculture MaxiDRILL a EasyDRILL jsou nabízeny společností
SOUFFLET AGRO a umožňují založit porosty včetně podsevů a přihnojení. Rozšiřujeme nabídku listových hnojiv řady FERTEQ pro
účelné řešení limitujících živin ve výživě rostlin, pomocných přípravků ADTEQ pro zlepšení vlastností aplikací a přípravků na ochranu
rostlin GUARDTEQ.
Klíčová slova: podsevové technologie, servis AgriDRON, půdní mikrobiální inokulanty, hnojiva FERTEQ, secí stroje SKYAgriculture

Úvod
Příroda si v roce 2018 opět vyzkoušela pozornost agronomů v mnoha směrech a potvrdilo se známé
rčení, že každý rok se agronom učí. Málokdo zažil
takový stupeň „přerůstání“ jako během vlhkého podzimu 2017 či naopak setí v podmínkách Sahary 2018.
Ztrácíme dodávky živin z živočišné výroby, přitom se
zpřísňují limity hnojení dusíkem, protierozní opatření
(protierozní kalkulačka) a další. I přes to je nutné se
dívat dopředu pozitivně a připravovat funkční vylepšení technologií pěstování s cílem vylepšit ty faktory,
které ovlivňovaly založení porostů a jejich vedení
v předchozích letech.
Služba AgriDRON umožňuje nasnímkování
aktuálního stavu porostu pomocí DRONU, vyhodnocení dat a sestavení aplikačních map pro variabilní hnojení N. Principem je přesun dávky dusíkatého hnojiva
z míst nižšího výnosového potenciálu do míst s vyšším
výnosovým potenciálem, což lze s výhodou uplatnit
zejména na pozemcích spadajících do zranitelných
oblastí s tím, že celková dávka dusíku na hon odpovídá
určeným limitům. Vyhodnocení snímků probíhá ve
spolupráci se společností Airinov, expertem a současně
lídrem v moderních technologiích pro precizní hnojení
N s využitím dronů. Doporučení a vytvoření modelu je
založeno na výpočtu Indexu výživy dusíkem (NNI),
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který vychází z měření multispektrálním senzorem
multiSPEC 4C a zkušeností výzkumného institutu
INRA, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Výhodou využití dronu je vysoká výkonnost, vysoké rozlišení, přesnost a široká využitelnost oproti ostatním metodám, které se pro snímkování porostů využívají. Klíčem pro využití nasnímkovaného porostu je ve
správném naprogramování letu, správném obrazovém
zpracování a ve zkušenostech v interpretaci výsledků.
Pro objednání služby kontaktuje svého zástupce
SOUFFLET AGRO.
Dalším způsobem, jak ve zranitelných oblastech
lze zvýšit efektivitu hnojení je využití přípravků na
bázi půdních mikroorganizmů AktivSOILNITRO a
AktivSOILPK obsahující kmeny půdních mikroorganismů, které kolonizují půdu a posléze i kořeny
rostlin a uplatňují se ve výživě rostlin a podílí se na
řadě klíčových procesů v půdě, přispívají ke zvyšování
dostupnosti živin pro rostliny. Bakterie po aplikaci
osídlují kořenový systém, kde se rychle množí následně podporují růst a vývoj rostlin, zároveň produkují a
uvolňují metabolity, jako jsou fytohormony a biologicky aktivní látky, stimulující růst rostlin a v neposlední
řadě u zemědělských plodin zvyšují výnos.
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Hnojiva řady FERTEQ pomáhají řešit rezervy
ve výživě.
FertiBOOST - startovací hnojivo ve formě mikrogranulátu (velikosti 0,5 – 1 mm), aplikovatelné i do
těsné blízkosti osiva umožňuje efektivní nastartování
růstu od časných fází vzcházejících rostlin vyváženou
kombinací dobře přístupných živin. Aplikátory lze
dovybavit i stávající secí stroje. Mikrogranule v bezprostřední blízkosti osiva zajišťují rychlé využití dodaných živin a rychlý nástup rostlin do vegetace. Při
výrobě hnojiva je využita technologie TPP, která chrání fosfor před jeho vyvázáním do nepřístupných forem
pro rostliny. Secí stroje SKY jsou vybaveny aplikátorem, kterým již není nutné secí stroj dovybavovat.
BorSTART = organominerální hnojivo, které
řeší preventivní nebo akutní nedostatek boru v rostlinách. Bor je díky sacharidům rychleji vstřebáván a
asimilován. Předností je ideální hodnota pH (7,5), která
umožňuje rychlejší vstřebatelnost. Aplikace se provádí
od 5. listu spolu s aplikací morforegulátoru během
podzimního období.
OilSTARTNG= listové hnojivo kombinující N,
Mg, S, B a Mo. Dále obsahuje lignosulfáty, které plní
roli chelátů zlepšující vstřebávání, zabraňují zpětnému
vytváření krystalů na listech, což zvyšuje přijatelnost
živin. Řeší deficity síry od fáze prodlužovacího růstu
až do začátku květu v kombinaci s dalšími živinami.
Na části porostů řešíme přerůstání řepek, vyvázání
velkého množství živin do nadzemní biomasy, která
může být během zimních měsíců zlikvidována mrazy.
Otázkou je, jak je během jara rychle doplnit. Tady
může pomoci OilSTARTNG, protože ten obsahuje vyváženou kombinaci potřebných živin pro nastartování
zdárného vývoje.
NitroTOP = listové hnojivo s vysokým obsahem N, Mg a S. Dusík je obsažen ve dvou formách –
66 % močovinového (rychle přijatelná forma) a 33 %
močovinoformaldehydového (postupně se uvolňující
forma N). V kombinaci s jinými vstupy obnovuje růst
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stresovaných porostů či podporuje produktivitu nadějných porostů.
Ochranné prostředky řady GUARDTEQ
zahrnují:
ClartexNEO = vysoce účinná granulovaná
požerová nástraha proti všem druhům slimáčků,
plzáků a hlemýžďů (moluskocid), obsahuje 4%
metaldehyd. Vyznačuje se:
 Vysokou pevností granulí - zaručená odolnost
k poškození během aplikace.
 Větší velikost a jedinečný tvar granulí - Díky větší
hmotnosti granulí mají vysoký dolet i v širokých
kolejových řádcích nad 30 m.
 Extrémní odolnost vůči vlhkosti a dešti - dlouhodobá životnost granulí, granule odolávají až
60 mm srážek. Ve velmi vlhkém prostředí granule
získává gelovou konzistenci, ale po vysušení obnoví zpět původní konzistenci.
 Díky výrobě mokrou cestou je přípravek bezprašný, a tím není obsluha během aplikace ohrožena.
 Zaručená přitažlivost a chuťová atraktivita, protože
96 % granulí tvoří atraktanty a návnady umocněné
o výtažky z řepky olejné.
 Rychlý a spolehlivý účinek - již za 3 minuty po
požeru granule přestává škůdce přijímat potravu a
následně uhyne.
 Na likvidaci 1 plže není nutná celá granule – dlouhodobá aktivita.
EsfenGUARD = spolehlivý insekticid na bázi
pyretroidů vhodný do kombinace s AcetGUARDdem
AcetGUARD = insekticid ze skupiny neonikotinoidů s rychlým a dlouhodobým působením, účinný i
při vyšších teplotách. Působí kontaktně, přes zažívací
trakt i přes dýchací cesty ve velmi nízkých dávkách
s rychlým iniciálním působením v porostu + dlouhodobý reziduální účinek proti všem vývojovým stadiím
škůdců. V rostlině se systémově rozvádí cévními svazky. Pohyb je i translaminární.
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MetazaGUARD = půdní herbicid s částečným
kontaktním efektem s výbornou šetrností vůči řepce
zejména v počátečních fázích růstu řepky
GramiGUARD = rychlý a spolehlivý graminicid pro řepku ozimou s výbornou účinností i na rezistentní trávy k „-fop“ graminicidům.
AzoGUARD = fungicid na bázi strobilurinů
účinný proti široké škále chorob během vegetace
zejména proti hlízence.
MetcoGUARD = fungicid s růstově-regulačním
efektem, který v případě podzimního či jarního použití
omezuje vybíhání rostlin, čímž přispívá ke zvýšení
odolnosti řepky proti vyzimování. Jarní aplikace zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání.
TebuGUARD = fungicid s růstově-regulačním
efektem, který v případě podzimního či jarního použití
omezuje vybíhání rostlin, čímž přispívá ke zvýšení
odolnosti řepky proti vyzimování. Jarní aplikace zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání.
SunGUARD = účinný prostředek pro snížení
tepelného stresu rostlin na bázi mastných alkoholů a
aminokyselin. Na povrchu rostlin vytvoří film, který
chrání rostliny před účinky UV záření a extrémních
teplot.
PodGUARD = přípravek vytvářející na povrchu
rostlin tenký ochranný film zabraňující předsklizňovému praskání šešulí a snižující jejich křehkost.

lýze citlivých pesticidů, zvyšuje stabilitu aplikační
kapaliny a stabilizuje účinnost citlivých účinných látek.
Neutralizuje aktivní kationty Ca2+, Mg2+, Fe3+, které
mohou vázat molekuly účinných látek a způsobovat
trvalou deaktivaci. Přípravek homogenizuje směs a
zlepšuje kompatibilitu smíchaných produktů zejména
práškových formulací přípravků. Dále podporuje absorpci účinných látek do rostliny. Homogenizuje průměr kapek a snižuje tak riziko nežádoucího úletu.
pHAD dejte do postřikovače vždy jako první, poté
můžete přidat do směsi přípravky na ochranu rostlin.
MultiAD - organosilikonové smáčedlo III. generace ke zlepšení vlastností postřikové jíchy, zvýšení
efektivity zásahů, zlepšení pokryvnosti postřiků.
Uplatnitelnost smáčedla MultiAD je díky legislativní
povinnosti použití nízkoúletových (antidriftových)
trysek, které zvyšují velikost kapek, ale zároveň snižují
pokryvnost. Tento negativní efekt lze eliminovat právě
použitím smáčedla MultiAD.
VÝKONNÉ ODRŮDY
Každoročně zakládáme na několika lokalitách
odrůdové zkoušky, ze kterých vybíráme odrůdy do
exkluzivní nabídky. Výsledkem této snahy je zavedení
značky SOUFFLET SEEDS, která zahrnuje odrůdy
řepky testované v ČR s doporučenou rajonizací. Pro
zajištění osiv kontaktujte obchodní zástupce nebo poradenskou službu SOUFFLET AGRO.

Pomocné přípravky řady ADTEQ zahrnují:
Obr. 1: Jistě jste se s danou situací již setkali a řešili jí.
Selhání obsluhy? Špatně vypláchnutý postřikovač?
Pokud zavedete vyplachovací rituál čističem KeepGUARD, a tím po každém dni nebo při každé změně
plodiny obsluha musí vypláchnout postřikovač, předejdete nedorozuměním typu: "Já jsem si myslel, že to
vadit nebude". Mnohdy chyba stojí nemalé prostředky
a postiženy bývají výstavní hony blízko frekventovaných komunikací, kde to "bolí" dvojnásob.
Pokračujeme v dodávkách osiv hybridů:
ESTELIA

pHAD = smáčedlo pro vodu s vyšším pH a vyšší tvrdostí vody. Upravuje vlastnosti postřikové kapaliny zejména při vyšší tvrdosti vody a vyšším pH vody a
přítomnosti jemných nečistot zvláště organického původu při čerpání vody z povrchových zdrojů v letním
období. Okyseluje aplikační směs a stabilizuje pH
přibližně na hodnotu 6–6,5, čímž brání alkalické hydroSborník z konference „Prosperující olejniny“, 4. - 6. 12. 2018

Nový, enormně výnosný středně raný hybrid,
určený pro náročné pěstitele, kteří chtějí dosáhnout
vysokých výnosů. Je vhodný od kukuřičné až po bramborářskou výrobní oblast, dle oblasti je třeba upravit
dobu setí. Vstup do vegetace má střední až rychlý.
Velice dobře přezimuje se středně rychlým jarním
startem do vegetace. Během vegetace si dokáže velice
dobře poradit s přísuškem. Vytváří dlouhý kulovitý
kořen, je schopna přijímat živiny a vláhu z větší hloubky, dobře reaguje na úrodnější a vláhově jistější lokality, kde lépe prodá svůj potenciál. Je středního až vyššího vzrůstu, začíná větvit v první třetině rostlin. Výborná odolnost poléhání a chorobám. Dobrá odolnost
pukání šešulí před sklizní.
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Přednosti
 střední až rychlý start do vegetace, snáší pozdější
setí, ale nejlepších výsledků dosáhnete při výsevu
v polovině agrotechnické lhůty
 výborná mrazuvzdornost, prověřena holomrazy
v zimě 2017/18
 výborná jarní regenerace a životaschopnost, následně pokračuje v produkci zdravých, vyrovnaných a výnosných jedinců








výborný kořenový systém a silný stonek pomáhají
stabilitě rostlin a podporují odolnost k poléhání
vynikající odolnost proti chorobám
robustní habitus rostlin napomáhá velké produkci
větví, šešulí, semen a nakonec k vysokému výnosu
vynikající plasticita k půdním podmínkám a přísuškům během vegetace
vysoký počet nízce nasazených větví
vysoká olejnatost a nízký obsah glukosinolátů

Tab. 1: Výsledky výnosu semen předzkoušek hybridu Estelia v porovnání s dvěma z nejpěstovanějších hybridů
v ČR v roce 2018
Lukavec
Testovaný hybrid
Estelia (SP 7007)
Kontrola 2
Kontrola 1

t/ha
4,93
4,37
4,28

%
107,7
95,5
93,4

Ivanovice na Hané
t/ha
4,90
4,34
4,13

%
106,1
101,1
95,3

Dolní Benešov
t/ha
%

t/ha

5,88
5,62
5,05

3,92
3,98
4,24

103,2
100,5
92,0

Kujavy
%

98
100,1
102,3

LOKI – flexibilní hybrid
Středně raný hybrid vyššího vzrůstu se střední
produktivitou šešulí s vysokým výnosovým potenciálem, který prokázal výbornými výsledky v odrůdových
pokusech KRV ČZU 2016. Velmi dobře reaguje na
zvýšené agrotechnické vstupy. LOKI se vyznačuje
intenzivním růstem na podzim s přisedlým habitem
rostlin, výbornou mrazuvzdorností, středně ranou regenerací, středně vysokým vzrůstem, středně raným kvetením, velmi dobrou větvící schopností a výbornou
odolností proti předčasnému praskání šešulí, která je
dána typem hybridu Ogu-INRA. Vhodná doba výsevu
v optimálním až mírně pozdním termínu. Udržovatel:
Maïsadour Semences

Obr. 2: Podsevovou technologii lze založit směsným
výsevem nebo setím ob řádek. Záleží na složení směsi
a účelu. Poradenství v tomto směru poskytuje Technicko-poradenská služba SOUFFLET AGRO. Setí
v několika variantách zvládají secí stroje SKY.

MIRANDA
Nový výkonný, středně raný hybrid. Má středně
rychlý počáteční růst, jarní regenerace velmi rychlá,
proto vyžaduje časné regenerační přihnojení dusíkem a
sírou. Vzrůst středně vysoký s velmi dobrým větvením
a založením vysokého množství šešulí na m2. Velmi
dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování.
GAROU
Výkonný hybrid ze šlechtění NPZ, za kterým
stojí výborné výsledky v Německu a v Polsku. V ČR
zaznamenal výborné výsledky v předchozích letech,
proto byl zařazen v SPZO sortiment B. Jedná se
o polopozdní hybrid s prodlouženou dobou tvorby
výnosu a výbornou větvící schopností, kterou lze podpořit vhodnou morforegulací. Dosahuje excelentních
výsledků v základní agrotechnice, ale přesto výborně
reaguje na vstupy. Důležitá je vynikající efektivita
využití dusíku, rychlý vývoj na podzim, výborná mrazuvzdornost, výborné zachování listové plochy po
zimě, raná jarní regenerace, rané až středně rané kvetení, středně rané a rovnoměrné dozrávání (MSL hybrid).
Garou je zkrátka kontinentální odrůda pro stresové
lokality – vhodná i na lehké půdy a do přísuškových
oblastí.
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Technologie podsevů řepky se rozvíjí zejména
v západní Evropě. Vedou k tomu omezení použití POR
a minerálních hnojiv. Podsevové technologie řeší:
 zlepšování úrodnosti půdy vyšším zastoupením
leguminóz.
 zaplevelení dvouděložnými plevely na polích
s nižším tlakem zaplevelení.
 protierozní efekt zejména na počátku vegetace.
 použití komponentů dle požadavků na postupné
vymrzání či naopak na využití podsevu pro následující rok (jetel, vojtěška,…..).
 komponenty tolerantní k určitému herbicidnímu
ošetření.
 výborné využití fixovaného N leguminózou
z důvodu okamžité spotřeby uvolněného dusíku
mineralizací pro řepku.
 podstatné zvýšení biodiverzity, snížení potřeby
herbicidů a insekticidů.
 Dále podsevy mohou sloužit i pro odlákání některých škůdců od řepky a může dojít k rozmělnění
tlaku některých škůdců, které se jinak soustředí na
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poměrně malý počet rostlin řepky při současných
relativně řídkých zásevech. Podsevy rovněž
v řepce zvyšují a zkvalitňují potravní nabídku volně žijícím býložravcům a poskytují rychleji kryt
pro drobnou zvěř.
Podsevy mohou zlepšit u veřejnosti vnímání řepky,
která je neodbornou veřejností neprávem označována jako ekologicky riziková včetně častých otrav
spárkaté zvěře po nadměrné pastvě.
Využití této technologie umožňuje rozvoj secích
strojů s několika zásobníky – SKY EasyDRILL a
SKY MaxiDRILL, které dokáží založit porosty
3 typů osiv do 2 různých hloubek nebo 2 různých
osiv a 1 hnojiva do 2 různých hloubek.

protože cena řepky se vyvíjí dle situace na trhu a každý
představitel podniku si může tento vývoj ceny zkontrolovat. Pokud pěstitel nebo vlastník řepky souhlasí
s cenou, jsou s ním projednány smluvní podmínky a
standardně je s ním uzavřena kupní smlouva. V kupní
smlouvě se mezi oběma stranami upřesní dodací podmínky a další náležitosti. Následně je podle této
smlouvy organizována logistika dodávek. Podrobnější
informace čerpejte u obchodních zástupců SOUFFLET
AGRO a.s.

Informace k výkupu řepky ze sklizně
2019
Společnost SOUFFLET AGRO a.s. nabízí na
řepku konkrétní výkupní program. Cílem firmy je zajištění stabilního celoročního odbytu olejnin pro své
partnery bez ohledu na to, zda disponují zázemím pro
úpravu řepky či nikoliv. Pěstiteli je nabídnuta varianta
odbytu řepky s dopravními náklady, kdy prodávající
zajistí dopravu do místa plnění, nebo odbyt řepky bez
dopravních nákladů, kdy dopravu do místa plnění zajistí SOUFFLET AGRO. Tento systém výkupu je navázán na tvorbu denní (tzv. fixní) ceny dle MATIF a
z pohledu zemědělce je velmi transparentní a moderní,

Závěr
Pěstovaní řepky přináší v posledních letech jistotu odbytu a tím i ekonomický přínos. Společnost
SOUFFLET AGRO v posledních letech přinesla na
český trh několik inovativních řešení v technologii
pěstování řepky (služba AgriDRON, bakteriální přípravky ActivSOILNITRO a ActivSOILPK na bázi volně
žijících půdních bakterií. K lepšímu využití živin
z půdy směřují i listová hnojiva v produktové řadě
FERTEQ. Inovace naleznete i v produktové řadě
ADTEQ a GUARDTEQ. Technologie podsevů v řepce
leguminózami přináší jiný pohled na technologii pěstování a vnímání řepky jako plodiny zlepšující půdní
vlastnosti.
Přijměte tímto pozvání na tradiční XV. Velký
polní den SOUFFLET AGRO ve Všestarech
u Hradce Králové ve středu 19. června 2019, kde
uvidíte mimo jiné technologie zakládání porostů řepky,
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rozsáhlou prezentaci dalších olejnin, obilnin, luskovin,
jetelovin a pícnin doplněné o meziplodiny plnící podmínky GREENINGu a funkční meziplodinové směsi.
Jednotlivé trasy jsou doplněné odborným komentářem.
Dále v průběhu června připravujeme X. polní
den ČSO Litovice (Hostivice u Prahy) a II. ročník
polního dne v Rostěnicích, kde termíny budou upřesněny.
Závěrem Vám přejeme, abyste v příští vegetační
sezoně dokázali dobře zvolit jednotlivé vstupy, protože
ty rozhodnou o množství Vaší produkce a tím o celkové spokojenosti. Věříme, že výše popsané produkty
u Vás naleznou uplatnění a Vše požadavky budou
vykryty obchodními zástupci SOUFFLET AGRO.
Více informací naleznete na www.soufflet-agro.cz
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NÁSLEDKY NEPŘÍZNĚ POČASÍ MŮŽE ZMÍRNIT POJIŠTĚNÍ
The consequences of inclement weather can mitigated insurance

Jiřina KRAJÍČKOVÁ
Česká pojišťovna
Summary: Extremely high temperatures during spring, lack of precipitation, dry and hot summer, and the highest number of fires in the
past 10 years, this year. Not only for the farmer was not very favorable.
Key words: winter rape, poppy, insurance, spring frost, drought, fire
Souhrn: Extrémně vysoké teploty již v průběhu jara, nedostatek srážek, suché a horké léto a za posledních 10 let nejvyšší počet požárů, takový byl letošní rok. Nejen pro zemědělce nebyl příliš příznivý.
Klíčová slova: ozimá řepka, mák, pojištění, jarní mráz, sucho, požár

Zima byla mírná s malým množstvím srážek, ale
březen chladný a zasetí jařin se tím zpozdilo. Srážek jsme
se ani v dubnu moc nedočkali. Některé vzcházející porosty bylo nutné znovu přesít. Hlavně se jednalo o porosty
máku. Oproti minulým rokům 2016 a 2017 nedošlo
k poškození vinic a ovocných sadů jarním mrazem. Naopak vysoké letní teploty nastoupily velmi časně a pokračovali v průběhu celého léta až do října. Horké počasí tak
urychlilo vývoj rostlin a sklizeň obilnin začala o 2 – 3
týdny dříve. V některých regionech po ukončení žní hned
začali zemědělci sklízet kukuřici na siláž, ale i kukuřici
zrnovou, kterou nemuseli již dosoušet.
Rozšíření rozsahu pojištění rizika požáru na
slámě. S nástupem sklizňových prací došlo vlivem vysokých teplot ke vzniku mnoha desítek požárů na sklízených
porostech obilnin a tím i na slámě. Mimo horkého počasí
byly hlavními příčinami technické závady na sklízecích
mlátičkách nebo nepozornost osob, hořely kombajny,
traktory i lisy. V letošním roce jsme likvidovali škody
způsobené požárem i na porostech hrachu nebo na porostech zrnové kukuřice. Počet pojistných událostí z příčiny
požáru byl vyšší než v roce 2015. Česká pojišťovna připravila pro sklizňový rok 2018 ke stávajícímu pojištění
plodin i pojištění slámy na požár na neposečeném porostu
obilnin. Likvidátor po nahlášení škody při prohlídce stanoví plochu poškozeného / zničeného porostu požárem.
Pojištěný pro jednotlivou plodinu má sjednaný pojištěný
výnos a pojištěnou cenu, tj. pojištěný výtěžek na hektar.
Součinem zjištěné plochy, výnosu a ceny pojištěný dostane plnění za plodinu a na této zasažené ploše požárem
zemědělec dostává i plnění za slámu ve výši 1 500 Kč/ha.
Připojištění polehnutí pro obilniny. Dalším připojištěním je polehnutí obilnin způsobené vlivem nepříznivých klimatických podmínek a to pro období metání až
do plné zralosti (BBCH 51 – 89). Likvidátor prohlídkou
zjistí poškozenou plochu polehnutím, růstovou fázi rostliny a stupeň polehnutí. Pojištěný dostane pojistné plnění ve
výši do 25 % pojištěného výtěžku.
Připojištění jarního mrazu pro ozimou řepku.
Novinkou pro nový sklizňový rok 2019 je připojištění
jarního mrazu pro ozimou řepku a to od začátku kvetení

(BBCH 60). Důsledkem působení jarního mrazu dochází
k ohýbání rostlin, podélnému praskání stonku, poškození
listové plochy, které má za následek snížení výnosu.
Další pojistná nebezpečí:
 Krupobití
 Požár
 Vichřice
 Povodeň, záplava
 Sesuv půdy
 Jarní mráz v období od 21. března do 20. června
 Vyzimování - poškození porostů v období od zasetí
v roce výsevu do 30. dubna roku následujícího
v důsledku působení sněhu a mrazu včetně s tím souvisejícím rozšířením chorob a živočišných škůdců,
nadměrným mokrem nebo suchem, nebo prudkými
rozdíly teplot.

Informace k pojištění plodin. Pro získání bližších informací o všech možnostech pojištění nejen
pojištění plodin stačí navštívit kterékoli pracoviště
České pojišťovny, případně emailem zaslat dotaz na
adresu zemedelské_pojistení@ceskapojistovna.cz či
navštívit naše stránky www.ceskapojistovna.cz Poskytneme Vám rádi požadované informace a navrhneme potřebnou pojistnou ochranu.

Kontaktní adresa
Jiřina Krajíčková, Česká pojišťovna, ÚTVAR ZEMĚDĚLSKÉ POJIŠTĚNÍ, jirina.krajickova@ceskapojistovna.cz
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R
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blýskáčka a bejlomorku

K
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řeší všechny škůdce
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ceptir 200 se
insekticid bez omezení
R
elva
	specialista na sveřepy, mrvku

C
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regulace růstu, fomová hniloba
T
ebusip
	regulace růstu, fomová hniloba,
hlízenka

M
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syntetické lepidlo pro omezení ztrát

F
yfanon 440EW
	specialista na blýskáčka
řepkového

a výdrol obilnin
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proti hlízence a černím
B
uzz Ultra DF
	regulace růstu, fomová hniloba,
hlízenka

V
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	graminicid bez omezení
AG NOVACHEM s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice

www.agnovachem.cz

1
a
rn
lit
5
2,
příznivý a komplexní vliv na rostliny
zvýšení aktivity fotosyntézy a tvorby chlorofylu
zpřístupnění živin obsažených v půdě
zvýšení využitelnosti organických i průmyslových hnojiv rostlinou
zlepšení příjmu doplňkové výživy listem
podpora rozvoje kořenového systému
zlepšení odolnosti rostlin vůči stresovým faktorům
zvýšení výnosů a zlepšení kvality sklizně
posílení a vyrovnání slabších porostů
celkové zlepšení zdravotního stavu rostlin
urychlení regenerace poškozených porostů
vyrovnaný poměr huminových a fulvových kyselin

Lignohumát MAX je vysocekoncentrovaný vodný roztok huminového přípravku získaného hydrolyticko-oxidačním rozkladem ligninu. Lignohumát MAX obsahuje
e
směs huminových a fulvových kyselin a jejich solí, kdee
fulvové kyseliny a jejich soli převažují. Lignohumát MAX
X
se aplikuje především foliárně.
U polních plodin je doporučená dávka 0,4 litru na 1 ha
a
2× za vegetační období. U chmele, vinné révy, ovocných
h
stromů, zeleniny a jahod je doporučená dávka 0,4 l/ha
a
4× za vegetační období.
Dále se doporučují aplikace pod patu (u polních plodin
n
0,3 l/ha), máčení sadby (u brambor, apod.), moření
ní
semen, resp. namáčení a zálivka sazenic (u vinné révy,
y,
ovocných stromů, apod.).
Lignohumát MAX doporučujeme aplikovat společněě
s listovými hnojivy či pesticidy (případnou společnou
u
aplikaci s herbicidy konzultovat s výrobcem).
Lignohumát je zaregistrován u ÚKZUZ jako pomocnýý
rostlinný přípravek a má charakter přírodního růstoového stimulátoru.

Lignohumát Max
je dodáván v balení 5, 10
a IBC kontejnery 1000 litrů

ha

Koncentrát huminových látek
/ dynamický růstový stimulátor

Dávkování a mísitelnost
Maximální obsah
huminových látek
/maximální efekt

Složení - obsah látek v sušině

• samostané foliární aplikace - 0,4 l/ha 1–2× za vegetační období
• s kapalnými hnojivy - 0,4 l/ha 1–2× za vegetační období
• s fungicidy, insekticidy a morforegulátory - 0,4 l/ha 1–2× za vegetační období

Plodina

Aplikace

Dávkování

Obilniny ozimy,
jařiny, pšenice,
ječmen, žito,
oves setý

Při aplikaci pod patu

0,3 litru přípravku / 100 litrů
standardního roztoku

Během fáze odnožování

0,4 litru přípravku/ha

Během fáze sloupkování nebo nalévání zrna

0,4 litru přípravku/ha

Od fáze 3 pravých listů až do teploty +5 °C
Řepka ozimá,
řepka jarní

Jarní regenerace do obrůstání listových
růžic

0,4 litru přípravku/ha

Před začátkem kvetení
Od fáze 4–6 listů
Kukuřice

Od počátku prodlužovacího růstu do výšky
40 cm

0,4 litru přípravku/ha

Fáze 3–4 pravých listů
Slunečnice

0,4 litru přípravku/ha
V období květu
Ve fázi listové růžice

Mák

0,4 litru přípravku/ha
Ve fazi dlouživého růstu
Aplikace v sazeči při výsadbě

Brambor

0,8 litru příprvku /100 litrů
standardního mořidla

V počátku prodlužovacího růstu
V konci prodlužovacího růstu

0,4 litru přípravku/ha

Od začátku tvorby poupat až do konce
Fáze 5–7 páru pravých listů
Cukrovka

Při zapojení porostu

0,4 litru přípravku/ha

Počátek ukládání sacharozy v bulvě
Hrách

V období 1–3 pravého listu

0,4 litru přípravku/ha

Fáze 1–3 trojlístku
Soja

0,4 litru přípravku/ha
2–3 týdny po první aplikaci

Pícniny,
travní porosty

Regenerace po zimě, vzcházející vyseté
porosty

0,4 litru přípravku/ha

Obrůstání po první seči
Při vývinu 5–6 listů (jasně viditelné květenství)
Začátek plného kvetení
Vinná réva

0,4 litru přípravku/ha
Na počátku tvorby bobulí
Na počátku uzavírání hroznů
Při dosažení poloviny až ¾ výšky chmelnicové konstrukce

Chmel

2 týdny po první aplikaci

0,4 litru přípravku/ha

Na počátku tvorby osýpky
Na počátku tvorby hlávek
Při plném olistění
Ovocné kultury

Před květem
Počátek tvorby plodů

Váš prodejce Lignohumátu:

AMAGRO s.r.o., 28. pluku 443/27, 101 00 Praha 10
tel.: 272 739 785, fax: 272 739 784,
mobil: 737 749 991, 725 783 566
e-mail: info@amagro.com, www.amagro.com

0,4 litru přípravku/ha

Pro vitalitu,
výnos a kvalitu
Osvědčený fungicid s novou registrací do dalších plodin

Bayer s.r.o.
Siemensova 2717/4, 155 80 Praha 5
tel.: 266 101 111, 846

• spolehlivá fungicidní ochrana řepky
v době květu
• řešení listových skvrnitostí kukuřice
• proti klíčovým chorobám slunečnice
a máku setého

cropscience.bayer.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Zvyšuje odolnost rostlin vůči patogenům,
zejména houbovým nemocem
Snižuje účinky klimatického a herbicidního stresu
Zkracuje čas potřebný na regeneraci porostů

Zvyšuje příjmy živin a pomáhá tak lépe využít základní hnojení
Účinek není závislý od vhodných klimatických podmínek,
které jsou nutné pro aplikaci přípravků se živými bakteriemi

www.enviprodukt.cz

Ochrana řepky
bez kompromisů

Herbicidy

Insekticidy

Command® 36 CS
Quantum®
Circuit® Sync TEC
Gramin®

Nexide®
Avaunt® 15 EC
Ecail® Ultra

Fungicidy
Azaka®

Ostatní
Sluxx® HP
Spodnam® DC

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Respektujte varovné věty a symboly.
FMC Agro Česká republika spol. s r.o.,
Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7, tel.: 283 871 701, www.fmc.com

Nejvýkonnější
hybridní odrůdy
řepky ozimé firmy
Pioneer

PT271
tradiční
hybrid

Maximální výkonnost
Výborná odolnost k suchu
Mimořádná odolnost vůči poléhání

PX113
PT264

polotrpasličí
hybrid

tradiční
hybrid
DuPont oválné logo je
registrovanou ochrannou
známkou firmy DuPont.
®, TM, SM Ochranné a servisní
známky firmy Pioneer. © 2018 PHII.

www.pioneer.com/cz

Topsin®M 500 SC
opravdový fungicid pro øepku
 Zamìøeno na Phomu,
plíseò šedou, èernì
 Silný vedlejší úèinek
na plíseò zelnou
 Bez regulaèního úèinku
- polotrpaslíci budou rádi
 Skuteènì dlouhodobý úèinek
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SUMI AGRO CZECH s.r.o., Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281-8, fax: 261 090 280, www.sumiagro.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

• Protektivní a kurativní účinnost
• Systémový širokospektrální fungicid
• Dlouhodobý reziduální účinek
• Excelentní poměr nákladů a zisku

í
n
á
v
o
Dávk ,75 l/ha
1,5–1
B ez e n í
o m ez

SUMI AGRO CZECH s.r.o., Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281-8, fax: 261 090 280, www.sumiagro.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

„
„ZAKLÁDÁNÍ INTENZIVNÍCH
POROSTU STRATEGICKÝCH OLEJNIN
Vhodně zvoleným základním
hnojením značně ovlivníme
výnosový potenciál olejnin.
Nutností je rychlé vytvoření silného
kořenového systému. Rozvinuté
kořeny zajistí optimální start, lepší
čerpání živin a snížení dopadu
abiotických stresů.
Limitujícím prvkem pro start mnohých
porostů je fosfor. Společnost TIMAC AGRO
nabízí produkty, které obsahují TOP PHOS®
specifickou chráněnou formu fosforu, která
odolává blokaci v různých typech půd.

Specifická hnojiva řady Eurofertil Top a Duofertil Top
obsahují fosfor s nejvyšší vytrvalostí TOP-PHOS.
Fosfor se z běžných minerálních hnojiv může během
několika dnů až z 90% přeměnit na formy, jež jsou
rostlinám nepřístupné.
TOP-PHOS chrání fosfor před fixací do Al, Ca a Fefosfátů a zajišťuje tak dlouhodobou přijatelnost
forsforu v původním roztoku.
TOP-PHOS je vodorozpustný fosfor, okamžitě
přijatelný pro rostlinu. Jedná se o novou formu
fosforu, ve které je fosfor vázaný přes kalciový
můstek na organický komplex.
Physio+ je specifická přírodní látka na bázi
fytohormonů, která podporuje dělaní buněk.

• patentovaná technologie obsahující fosfor
vázaný přes kalciový můstek na organický komplex
• vodorozpustný fosfor okamžitě přijatelný pro rostliny
• fosfor chráněný před vysrážením v různých typech půd
• fosfor přijatelný po celou dobu vegetace

Mescal 975 je vysoce reaktivní vápenec
podporující tvorbu kořenového vlášení.

Řepka ozimá (150 kg/ha)
Řep
49 NPS

3% N,
N 22% P2O5, 24% SO3, 0,15% B,
Phys
Physio+; TOP PHOS®

Mák setý (150 kg/ha)
Má
45 NPS

3% N;
N 22% P2O5; 18% SO3; 2% MgO;
0,15
0,15% B; 0,1% Zn, Physio+; TOP PHOS®

Kontaktujte ještě dnes svého poradce
Timac Agro na výživu rostlin.

Kontrola

Eurofertil Top 49 NPS

www.cz.timacagro.com
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