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Jarná ochrana
po regenerácii ozimnej repky
Po pár rokoch opäť zazname‑
návame typickú zimu pre naše
klimatické pásmo. Porasty repiek
boli vo veľmi rozdielnej kondí‑
cii na jeseň pričom na niekto‑
rých miestach boli vystavené
holomrazom, v iných regiónoch
zase pokrývala porasty niekoľ‑
kotýždňová súvislá vrstva snehu.
V skorom jarnom období bude
potrebné vykonať čím skôr jarnú
inventarizáciu a vyhodnotiť
poškodenia porastov. So zvýše‑
nou intenzitou pestovania repky
ozimnej a skráteným interva‑
lom striedania plodín sa rozšírili
patogény, ktoré sa v minulosti
v takej miere nevyskytovali.
Najnebezpečnejšou chorobou
neskorého jesenného a skorého
jarného obdobia je s určitosťou
fómová hniloba. V súčasnosti je
rozšírenie fómovej hniloby vo
všetkých oblastiach pestovania
repky a jej výskyt a škody na
úrode zaznamenávame každý rok.
Účinným riešením skorej jarnej
fungicídnej ochrany je prípravok
Tilmor®. Okrem fómovej hniloby
Tilmor® pôsobí komplexne proti
černi repkovej, plesni šedej, bie‑
lej hnilobe a ďalším chorobám.
Účinkuje taktiež kuratívne a era‑

Porovnanie koreňového kŕčka napadnutého fómovou hnilobou
a ošetreného Tilmorom.

Porovnanie rozmiestnenia kvetenstiev rastliny neošetrenej (tvar „vianočný stromček“)
a ošetrenej Tilmorom (tvar „dáždnik“)

účinnými látkami, ktoré sa vo
svojom pôsobení vhodne dopĺ‑
ňajú a vzájomne sa podporujú.
Prothioconazole sa od iných azo‑
lových účinných látok líši tým, že
pozitívne ovplyvňuje fyziologické
procesy v rastlinách, zvyšuje odol‑
nosť voči stresujúcim nepriazni‑
vým podmienkam (sucho, teplo…)
a zlepšuje výkonnosť fotosyntézy.
Vďaka tomuto efektu je po apli‑
kácii pravidelne zaznamenávané
navýšenie úrody aj v rokoch s niž‑
ším infekčným tlakom patogénov.
Tilmor® zabezpečuje taktiež
optimálny rastovo‑ regulačný
efekt na rastlinách repiek.
Aplikáciu Tilmoru v dávke 0,8 l/ha
je vhodné použiť preventívne,
prípadne pri prvých príznakoch
choroby. Rastliny repiek vytvá‑
rajú prirodzene habitus rast‑
lín podobný tvaru „vianočného
stromčeka“ pričom prevláda silná
apikálna dominancia hlavnej
stonky a vetvy sú slabšie vyvi‑
nuté. Pri porastoch ošetrených

dikatívne proti chorobám, ktoré
sa už v porastoch repky ozimnej,
repky jarnej alebo horčice vysky‑
tujú. Oproti štandardným fungi‑
cídom obsahuje nové rozpúšťadlá
a zmáčadlá, ktoré umožňujú lep‑
šie zachytenie na voskovej vrstve
listu a zároveň lepší a rýchlejší
príjem účinných látok. Tilmor® je
kombinovaný fungicíd s dvomi

Krytonosy sú veľmi dobre pripravené na prežitie vďaka mimikrám.
Na povrchu pôdy sú takmer neviditeľní.

Tilmorom dochádza k skráteniu
hlavnej stonky a k podpore tvorby
silnejších vetiev s vysokým podie‑
lom kvetov tzv. „dáždnikový
efekt“. Kvitnutie a dozrievanie
šešúľ je v takto ošetrených poras‑
toch vyrovnanejšie, čo zabezpečí
nižšie zberové straty. Najmä pri
riedkych porastoch a stredne hus‑
tých je potrebné zahájiť apliká‑
ciu Tilmoru v dávke 0,8 l/ha hneď
po otvorení jarnej vegetácie.
Neskoršie aplikácie pred kvitnu‑
tím sú vhodnejšie najmä pri hus‑
tých porastoch, kde hrozí vyššie
nebezpečenstvo poliehania.
Insekticídnu ochranu je vždy
potrebné realizovať až podľa
konkrétneho výskytu škodcov.
V prevažnej miere sa realizujú
3 insekticídne ošetrenia na jar.
Prvé ošetrenie sa vykonáva na
základe zisteného vrcholu náletu
krytonosa repkového a krytonosa
štvorzubého na lepové pásy alebo
do žltých misiek.
V rámci súčasnej ponuky insek‑
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ticídov na ošetrenie repky proti
krytonosom spĺňa najviac požia‑
davky praxe na účinnosť a klasi‑
fikáciu z hľadiska ochrany včiel
Proteus® 110 OD. Tento prípravok
dosahuje rýchlu kontaktnú a sys‑
témovú účinnosť počas 10 – 14 dní
(v závislosti od rýchlosti nárastu
rastlinnej hmoty) proti širokému
spektru žravých a cicavých škod‑
cov na repke, obilninách, cukro‑
vej repe a zemiakoch. V repke je
prevažne aplikovaný v dávke 0,6 l/
ha (registrovaná dávka je 0,5 –
0,7 l/ha).
Pôsobením tohto systémového
insekticídu vo formulácii ole‑
jová disperzia je taktiež výrazne
obmedzené liahnutie lariev z vají‑
čok nakladených v stonkách.
Mladé larvy vyliahnuté v krátkom

čase pred aplikáciou hynú po
požere rastlinných pletív. Dôležité
je pri náraste maximálnych den‑
ných teplôt nad 8 °C kontrolovať
porasty repky, všímať si drobné
kruhové požerky na listoch spô‑
sobené pohlavným dospelostným
požerom imág krytonosov a hľa‑
dať týchto škodcov nielen na lis‑
toch ale aj v pazuchách listov
a aplikáciu naplánovať tesne po
vrchole náletu.
Ochrana proti blyskáčikovi je
rozdielna podľa ročníka a loka‑
lity. Proti blyskáčikovi sú u nás
používané prevažne pyrethroidy.
Na lokalitách, kde pyrethroidné
insekticídy opakovane počas
min. 2 rokov zlyhali v účinnosti
napriek tomu, že aplikácia bola
vykonaná pri teplotách do 23 °C,

Pyknidy fómovej hniloby a nekrózy na liste.

Poškodenia stonky po kladení vajíčok. Vľavo hore reakcia rastliny
na čerstvý vpich od krytonosa.

je potrebné použiť prípravok
z inej skupiny účinných látok.
Vhodným riešením na ochranu
proti blyskáčikovi je Biscaya® 240
OD v dávke 0,2 l/ha. OD formulá‑
cia (olejová disperzia) insekticídov
Proteus® 110 OD a Biscaya® 240
OD umožňuje po aplikácii dosiah‑
nuť lepšiu priľnavosť prípravkov
na ošetrených rastlinách, zlepšuje
sa pokrytie ošetrených rastlín,
taktiež prienik do listov a stoniek,
zrýchľuje sa distribúcia systémovej
účinnej látky v rastlinných pleti‑
vách a odolnosť proti zmytiu daž‑
ďom. V konečnom dôsledku OD
formulácia umožňuje dosiahnuť
vyššiu biologickú účinnosť apli‑
kovaných účinných látok v porov‑
naní so staršími formuláciami.
Insekticíd Proteus® 110 OD alebo

Biscaya® 240 OD je možné bez
komplikácii miešať a aplikovať
spolu s fungicídom Tilmor®.
Fungicíd Tilmor® vám odpo‑
rúčame nakúpiť spolu v cenovo
výhodnom sete s insekticídom
Proteus® (20 litrov + 20 litrov)
alebo samostatne pri jednorazo‑
vej XL objednávke v množstve 200
litrov a celých násobkov tohto
množstva (balenie je rovnaké, 5 l
kanistre ako pri bežnej objed‑
návke, ale cena je o 5 % nižšia).
Zľavu na prípravky v sete a za
objednávku XL nie je možné
vzájomne kumulovať. Insekticíd
Biscaya® vám odporúčame nakú‑
piť spolu v cenovo výhodnom sete
s fungicídom Propulse® (20 litrov
+ 60 litrov).
Ing. Ján Hanuska, Bayer

Tohtoročná typická zima pre naše klimatické pásmo.
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