
Obdobnou kombinaci měli na 
polích i  v  roce 2016. Přestože 
loňský závěr vegetace byl silně 
poznamenán tlakem hlízenky, 
skončil průměrný podnikový vý-
nos z plochy 366 ha na 3,34 t/ha. 
Ideální podmínky pro její rozvoj 
vytvořil slabý déšť na začátku 
července. Mohutné, bohaté po-
rosty se okamžitě zapařily a za-

čala se rozvíjet druhotná infekce 
hlízenkou. Nejvíce byly napade-
ny nejhustší porosty a ty otočené 
na severní stranu. Pozemky na 
jižním svahu oschly o  poznání 
rychleji a infekce se nestačila tak 
výrazně projevit. Agronom oka-
mžitě zahájil postřik fungicidy, 
ale i tak byl dopad na výnos hlu-
boký. I přes tato úskalí byli nako-
nec s výsledkem smířeni, proto-

že sousedé, kteří nepoužili fun-
gicid ihned po dešti, sklidili prů-
měrné výnosy kolem 2,5 t/ha 
i méně. 

Podzimní invaze mšic
Arsenal byl sklizen ze 109 ha 

s výnosem 3,9 t/ha (v roce 2015 
4,8 t/ha). Tento výsledek byl 
s ohledem na tlak hlízenky velmi 

dobrý, v  rámci výše zmiňované-
ho průměrného výnosu výrazně 
nadprůměrný. To je také důvod, 
proč má Arsenal ve zdejším ose-
vu společně s Astronomem svoje 
místo. Podle slov Josefa Micha-
líčka tyto hybridy na pole vysoči-
ny patří, mají vysoký výnosový 
potenciál. Obě odrůdy byly zase-
ty v  polovině srpna, tedy v  řád-
ném termínu na polích vyhnoje-

ných kejdou skotu v dávce 30 t/ha 
se 100 kg Eurofertilu + 49 kg po 
zasetí  a  v  březnu ve dvou dáv-
kách po 200 kg LAD 27 a DASY 
v rozmezí deseti dnů.

Po zasetí byl použit Butisan 
Complete v dávce 2,5 l a násled-
ně Agil 0,5 l s Borosanem forte 
1,5 l/ha. Začátkem října byly re-
gulovány 1 l Caryxu.

Největším problémem podzi-
mu 2016 byl silný výskyt mšic. 
Listy jimi byly prakticky obalené. 
Agronom proti nim použil po-
střik insekticidem Biscaya v dáv-
ce 0,3 l, ale sám nakonec vyhod-
notil tento zákrok jako zbyteč-
nou investici. Mšice vegetovaly 
dále. Nezničil je dokonce ani 
mráz kolem –10  °C začátkem 
listopadu. Mšice sice vypadaly 
uhynulé, ale po přenesení do tep-

la většinou ožily. Sáním silně po-
škodily listovou plochu, porosty 
byly před zimou značně oslabe-
né. Agronom se rozhodl 60 ha 
poškozené řepky zaorat. Patřila 
k  později zasetým, vzcházela za 
sucha a  slabí jedinci nedokázali 
tlaku mšic odolat. 

Opatření na jaře
Porosty, které zůstávají, budou 

zřejmě trpět dalším handicapem 
v  podobě napadení virem žlou-
tenky vodnice, jež se kvůli pod-
zimní invazi mšic rozšířila po ce-
lé republice. Jednou z příčin vy-
sokého výskytu mšic jsou, podle 
Josefa Michalíčka, suché roční-
ky, ale především zákaz insekti-
cidního moření osiva. Důsled-
kem je pak nutnost aplikovat in-
sekticidy na vzcházející porost 

opakovaně   a  tím dochází mj. 
i k lividaci přirozených predátorů 
mšic, například slunéček.“. 

Abychom co nejvíce zabránili 
působení viru, nesmí porost strá-
dat nedostatkem dusíku. Pokud 
byl porost do zimy dostatečně sil-
ný, jeho kořenový systém bude 
efektivní a  brzy dojde k  obnově 
listové plochy. Podle odrůdových 
specifik je třeba řepku regulovat. 
U  hybridů, jakými jsou Arsenal 
a Astronom, není nutná první re-
gulace na zahuštění porostu, 
i když je porost řídký. Jejich kom-
penzační schopnost je enormní, 
nutná je však regulace apikální 
dominance. Později, do raně a pl-
ně kvetoucí řepky, je u  hustých, 
neventilujících porostů nutné apli-
kaci fungicidu opakovat. Nepřece-
ňujme schopnost fungicidů „po-

držet porost“ déle než tři týdny, 
raději podpořme zdravotní stav 
mohutných porostů dlouhou fun-
gicidní clonou. Infekce houbový-
mi chorobami v kombinaci s pří-
tomným virem významně elimi-
nuje výnos. Při aktuální ceně mer-
kantilu se tyto investice vyplatí.

I přes všechna úskalí v pěstová-
ní řepky zůstává Josef Michalí-
ček optimistou. Věří, že si sama 
příroda dokáže poradit s nástra-
hami a řepka i s působením virů. 
V  intenzivním zemědělství oče-
kává šlechtitelský přínos přede-
vším ve výnosu. Ten je podstat-
ný. Je také důvodem, proč vy-
užívají v Krucemburku odrůdy 
Limagrain.

Ing. Ludmila Adamcová
Limagrain

S agronomem nad porosty řepky
Jaro se otevřelo a nastává čas rozhlédnout se po stavu řepkových porostů. Na názory jsem se zeptala agronoma Zemědělské a. s. Krucemburk 
Josefa Michalíčka. Akciová společnost hospodaří na 3158 ha zemědělské půdy v typické krajině Českomoravské vrchoviny v okrese Havlíčkův 
Brod. Pozemky jsou velmi členité, půdně nevyrovnané, z jedné třetiny zatravněné. Výměra orné půdy činí 1880 ha a každým rokem pěstují 
řepku asi na 350 ha. Po zkušenostech z předchozích let upřednostňují pouze hybridy, z toho téměř polovinu tvoří hybridní odrůdy Limagrain – 
Arsenal a Astronom.

 ROSTLINNÁ VÝROBA  25 Zemědělec 16/2017

Agronom Zemědělské a. s. Krucemburk Josef Michalíček 
u porostu hybridu Arsenal  Foto Ludmila Adamcová

Hybridy Arsenal a Astronom jsou zjara mimořádně houževnaté
 Foto Ludmila Adamcová
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