Téma: Ozimá řepka

inzerce

V hledáčku je výnos, výnos
a výnos za všech okolností
V čase psaní článku začíná květen, postupně rozkvétají řepková pole a současně nastává období, kdy
agronom shromažďuje informace o odrůdách řepky, které by zařadil do výběru pro další pěstební rok.
Někomu se v loňském suchém létě povedly založit porosty lépe, někomu hůř a zatím to vypadá spíše na rok,
kdy opět budeme očekávat s napětím každou kapku vody, která by se snesla na zem. Výběr odrůd bude
proto podmiňován i vlastnostmi zajišťujícími stabilitu výnosu v daných podmínkách.
Společnost Limagrain má k dispozici
užší, ale ucelenou nabídku nejvýkonnějších odrůd řepky do všech podmínek pěstování.

Řepky v Agrospolu
Budíkov
Své o tom ví i Jiří Daniel, jednatel
a agronom Agrospolu Budíkov spol.
s. r. o., podniku, který se nachází
v těsné blízkosti Humpolce, tedy
v typické oblasti Vysočiny, v nadmořské výšce kolem 500 metrů. Srážky
za vegetační období zde v průměru dosahují 420 mm, což v poslední

4,07 t/ha a LG Architect na 76 ha
4,51 t/ha. Srážek loni spadlo málo,
ale dá se říct, že v pravý čas. Dobré
výnosy však nejsou jen výsledkem
jedné bouřky, ale celého souboru
opatření během vegetace. Řepku sejí
v řádném vegetačním termínu, tedy
kolem 15. srpna, hnůj dostává předplodina. Řepka je v „druhé trati“ po
pšenici a k tomu dostane asi 220 kg N.
Co je podstatné pro dobré využití
živin z půdy, je vápnění, a to provádějí každý rok na třetině katastru.
Každý pozemek je tedy vápněn vždy
po třech letech. Toto opatření se od-

Vojtěch Slavík v porostu raného hybridu Arsenal
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slov pana Daniela vytváří po zasetí
hybridy LG dobře a rychle se zapojující porosty, i když je musí výrazně
„krátit“, vytvoří během podzimního
období kompaktní porost s mohutnými kořeny dobře připravený na
zimu. Výborně přezimují, zjara startují vegetaci velmi vyrovnaně a nemají žádná výrazná pěstitelská omezení. Při sklizni navíc pomáhá snížená
pukavost šešulí k tomu, že nevadí
třeba prudší déšť či vítr a porost zůstane nepoškozený.
Detail prosperující rostliny hybridu
Arsenal
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Jiří Daniel – jednatel a agronom
společnosti Agrospol Budíkov spol. s. r. o.
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době rozhodně neplatí. Podnik celkem hospodaří na výměře 780 ha,
z toho 620 ha orné půdy. Dobytek
mají na pastvě a nepotřebují tudíž
širokou krmivovou základnu, proto
si mohou dovolit pěstovat řepku na
výměře 240 ha. Řadu let zde pěstují
už jen hybridy a s těmi od společnosti Limagrain mají dlouhodobě dobré
zkušenosti. V loňském roce dosáhli
průměrného čistého výnosu 4,25 t/ha.
Z toho Arsenal na 140 ha dal výnos

ráží i ve výsledcích ostatních plodin.
Rozbory – AZP vykazují vynikající
zásobenost půd. Dobré výsledky na
poli jsou vidět i na interní atmosféře
v podniku a naopak. Jiří Daniel, byť
mladý, si dokázal vybudovat dobrý
a stabilní pracovní kolektiv. Věkový
průměr všech zaměstnanců je 40 let.
Vládne zde přátelská atmosféra, ale
i vzájemný respekt. V letošním roce
mají opět zasety dva LG hybridy –
Arsenal a Architect. A proč? Podle
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Plány pro podzimní osev
Na základě vynikajících zkušeností si opět naplánovali Arsenal,
LG Architect tentokrát na větší plochu
a navíc na 20 ha vyzkoušejí novinku –
LG Ambassador.

Zkušenosti z těžkých
jílovitých půd hospodáře
na Jičínsku
Dalším z těch, kteří mají dobré zkušenosti s hybridy společnosti Limagrain,
je soukromě hospodařící rolník Vojtěch
Slavík. Je představitelem již třetí generace hospodářů na Jičínsku, společně
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s otcem obdělávají 850 ha orné půdy.
Jak sám připomíná, pozemky jsou druhově velmi nevyrovnané, snaží se obnovit kvalitu převzatých, vyčerpaných
pozemků. Aplikují dva osevní postupy:
lepší pozemky využívají k pěstování
cukrové řepky, na horších rotují jetel
a kmín spolu s řepkou a pšenicí. Řepku
pěstují na 230 ha, ozimou pšenici na
250 ha, jarní pšenici na 50 ha, cukrovku na 50 ha, kmín na 120 ha, mák na
70 ha a jetel na 80 ha. „Snažíme se přizpůsobovat změnám, které se kolem
nás dějí. Od legislativních po klimatické. Za zásadní změnu v technologii
pěstování řepky u nás považuji využití
stroje Simba SL 400. Tato technologie
není bezchybná, ale usnadňuje nám
založení porostu. Využíváme ji poslední dva roky, řepku se nám tak daří pěstovat s ekonomickým ziskem. V loni se
nám podařilo sklidit Arsenal s výnosem
4,5 t/ha,“ upřesňuje Vojtěch Slavík.
Přejeme co nejlepší výsledky s hybridy společnosti Limagrain.
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