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Úvodné slovo
Vážení pestovatelia,
dostalo sa Vám do rúk prvé číslo osivárského
magazínu DEKALB LISTY. Prostredníctvom
tohto periodika by sme Vám radi pravidelne
prinášali čo najviac kvalitných a spoľahlivých
informácií nielen o odrodách značky DEKALB®,
ale aj o aktualitách na našich poliach, aktivitách a akciách, ktoré pre Vás pripravujeme.
V tomto čísle nájdete pripravované tohtoročné
portfólio repky ozimnej, ale aj informácie
o súčasnom stave repky na Vašich poliach,
aká by mala byť jarná výživa repiek, alebo
aké výhody prináša pestovanie hybridných
odrôd repiek.
Pevne dúfame, že tu nájdete užitočné informácie, ktoré Vás nielen potešia, ale Vám aj
pomôžu.
Za tím spoločnosti MONSANTO SLOVAKIA
Zuzana Kulíšková,
marketing manager
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Porasty repky olejky po zime

Prvá návšteva porastov a jarná výživa repky
Začiatok
a
doterajší
priebeh
pestovateľskej sezóny repky olejnej
ozimnej 2011–2012 nie je pre túto
plodinu príliš priaznivý. Porasty repky
sa zakladali v extrémne suchom počasí,
čo sa prejavilo i na samotnej kvalite
prípravy osivového lôžka, ale samotné
sucho výrazne ovplyvnilo najmä proces
klíčenia repky. Repka vyklíčila, ale vďaka
suchu sa klíčok nedostal nad povrch
pôdy. Prvé dažde na konci septembra a
počas celého októbra spustili druhú vlnu
vschádzania porastov. Repka síce vzišla,
ale s nástupom zimy boli porasty nevyrovnané s rôznou hustotou a rastliny boli
často v štádiu troch až štyroch pravých
listov, čo nie je ideálny stav na prezimovanie. Neskorá jeseň poskytla širokú
škálu porastov repky v rôznych vývojových štádiách.
Porasty repky, november 2011.
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Atypická zima

Rok 2011 patril k najteplejším rokom
posledného desaťročia a aj počasie na
začiatku zimy bolo atypické. Skutočná
zima a zimné počasie prišlo až na
začiatku roku 2012. Silné mrazy bez
snehovej pokrývky často len dokončili
to, čo s kvalitou porastov narobila suchá
jeseň.
V posledných dňoch nás počasie
prekvapilo
krásnym
predjarným
slnečným počasím, ktoré je pre nás
ľudí priam ideálne, ale plusové denné
teploty siahajúce až k 20°C a nočné
mrazíky okolo -3 až -5°C porastom repky a ozimín opäť neuľahčia a komplikujú už i tak dosť zdecimované porasty.
Niektorí pestovatelia už začali s prvým
jarným prihnojovaním porastov, aby
podporili reštart repky, ale niektorí stále
váhajú. Veľa pestovateľov v tomto období obchádza polia s repkou a ráta –
odhaduje škody a snaží sa čo najlepšie
vysporiadať sa otázkou „Čo s repkou?“
V každom prípade, rozhodujúci je
aktuálny stav porastu a vyhliadka
počasia na najbližšie dni.

Jar prichádza

zúbožených, vyzerá, že predsa len
prekonali toto náročné obdobie, realita
však môže byť úplne iná. Reálny stav
by sme teda nemali posudzovať len
podľa celkového vzhľadu porastov,
stavu srdiečok a povrchovej obhliadky
koreňov. Ideálne je rastliny priečne
rozrezať a prezrieť i kvalitu a konzistenciu pletív. Tie by mali byť jasnej
svetlej farby s pevnou konzistenciou a
v tomto čase s náznakmi prebúdzania
sa porastu po zime – jasno zelené „živé
srdiečka“, začiatok obnovovania rastu
pletív po zime.
Hnedé sfarbenie v blízkosti „srdiečka“ a
mäkké pletivo na priereze koreňa repky s
tmavožltým - hnedým zafarbením je charakteristické pre poškodenie cievnych
zväzkov a pletív koreňov rastlín. Takýto
porast, žiaľ už nezregeneruje.
Na prvý pohľad sa teda porasty
môžu zdať, že úspešne prezimovali,
ale prvoradá je vždy dôkladnejšia
prehliadka – vytiahnuť rastliny z pôdy a
skontrolovať ich stav na priečnom reze.
Po takejto prehliadke porastov, sú len
tri možné alternatívy ďaľšieho osudu
porastu.

Dôležitý je aktuálny stav porastu,
jeho hustota a v neposlednej miere vitalita a životaschopnosť jednotlivých
rastlín. Mnoho porastov, hoci po zime

1. Po nepriaznivej a suchej jeseni – pri
nemožnosti kvalitnej prípravy osivového lôžka a následného vzídenia porastu, nepriaznivej zime bez snehovej

Prierez rastlín – prezimovaná repka bez
poškodenia pletív s náznakom jarného reštartu.

Poškodenie pletív mrazom a postupné
vyhnívanie pletív koreňa a krčka.
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pokrývky a silných mrazoch porast
neprezimoval a jeho regenerácia
nie je možná. V tomto prípade
by mal pestovateľ porozmýšľať o
vyorávke porastu a v rámci možností
čo najskoršej príprave pôdy pre
jarný výsev náhradnej plodiny.
(Do poškodených porastov repky
neodporúčame vysiať jarnú repku).
2. Porast prezimoval, hoci jesenné a
zimné počasie sa podpísalo pod jeho
kvalitu a hustotu porastu. Porast je
charakteristický hnedastým sfarbením
– značnou stratou listov, ale srdiečka
rastlín sú živé, koreňe zdravé a konzistentné na priereze, poprípade sa
vyskytujú farebné zmeny – odtiene
fialovej, poprípade vybielenia listov
– čo poukazuje na výživový deficit.
V tomto prípade by sa mal pestovateľ
sústrediť na regeneráciu porastu,
uľahčiť repke reštart po zime a v rámci daného stavu podporiť maximálny
úrodotvorný potenciál.
3. Porast repky úspešne prezimoval, nie
sú viditeľné straty na hustote porastu,
porast je vyrovnaný a farba porastu je
stála. Korene a krčky rastlín sú konzistentné a v poriadku. V tomto prípade
by sa mal pestovateľ sútrediť na podporu maximalizácie úrody repky.

Prihnojenie na jar
Jarné prihnojenie repky je prvým a
najdôležitejším vstupom do porastov
repky po zime. Tento krok a jeho
správne načasovanie často rozhoduje
o nasledujúcom osude porastu. Dusík a síra sú v tomto období jednými
z najdôležitejších prvkov vo výžive
repky, ktoré ovplyvnia výslednú úrodu.
Nemenej podstatná je však i forma
aplikácie týchto prvkov. Dusíka nesmie byť málo ani veľa. Vysoké dávky
dusíka výrazne ovplyvňujú kvalitu rastlinných pletív, celkový rast, kvitnutie,
ale i dozrievanie porastu. Do obdobia
predlžovacieho rastu stonky by dávka
dusíka nemala prekročiť 150 kg/ha.
Spolu s aplikáciou dusíka je dôležitá
i dávka síry a mikroelementov.
Regeneračné dávky dusíka je vhodné
aplikovať do porastov skoro na jar.
Začať sa dá – v rámci podmienok –
už počas februára a marca – podľa
možnosti čo najskôr. Vhodná je amowww.dekalb.sk

niakálna forma dusíka – tá je vhodná
i pre nízke teploty. Následne o dva až
tri týždne je vhodné opakovať prihnojenie dusičnanovou formou dusíka. Nitrátová forma dusíka je ľahko prijímaná
rastlinami aj pri nízkych teplotách,
ale vďaka rýchlemu nástupu účinku,
klesá odolnosť voči mrazu v období

Úroda t/ha

reštartu repky. Nie je to teda najlepšie
odporúčanie v oblastiach s rizikom
výskytu neskorých mrazov. Aplikácia je vhodná počas marca – apríla.
Nitrátová forma je prospešná pre regeneráciu delivých pletív – meristému,
pletív stonky a odnoží. Vhodné sú
delené dávky so sledom opakovania

Odber živín nadzemnou biomasou Kg
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po dvoch až troch týždňoch.
Regeneračné dávky dusíka by sa mali
pohybovať na úrovni 60 – 100 kg/ha.
Ak porast dobre prezimoval, pestovateľ
sa sústreďuje na maximalizáciu úrody.
Produkčné dávky by sa mali pohybovať
na úrovni 30 – 60 kg/ha, spolu so
sírou a mikroelementami, odstup
od regeneračnej dávky po troch až
štyroch týždňoch. Posledná dávka dusíka by mala byť približne dva týždne
pred kvitnutím porastu a nemala by
presiahnuť 30 kg/ha.

Zdroj: Prof. Ložek, KAVR, SPU Nitra

Hnojenie
Pri intenzívnej technológii pestovania repky a dobrej vybavenosti podniku technikou, je možné dávky dusíka rozdeliť na tri až štyri aplikácie.
Delená a vhodne zvolená aplikácia
hnojív vie pozitívne zvýšiť úrodu pros-

tredníctvom nárastu HTS-ky o 5 – 7 %.
V rámci časového rozdelenia a sezóny
je možné aplikovať dávku hnojív spolu s fungicídnym ošetrením porastov
alebo insekticídnym ošetrením. Celkové aplikované množstvá by mali

zohľadňovať nielen stav porastu, ale
i kvalitatívne parametre základných
výživových prvkov v pôde, pôdny
typ a druh, dávky hnojív aplikované k
predplodine a samotnú predplodinu.

Prihnojenie porastov repky po zime je prvou jarnou operáciou v porastoch repky
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Pestovateľské odporúčania
DK EXQUISITE:

EXAGONE, EXOCET:

status < 6-10 rastlín/m2, minimum

status < 10 rastlín/m2, minimum

• Podpora nasadenia odnoží, aplikácia fungicídu (napr.
Caryx 1 lt/ha alebo iné azoly), výška rastlín 20-25 cm,
teplota min. 10 °C
• Celkový N v dávke 160 kg/ha

• Podpora nasadenia odnoží, aplikácia fungicídu (napr.
Caryx 1 lt/ha alebo iné azoly), výška rastlín 20-25 cm,
teplota min. 10 °C
• Celkový N v dávke 160-170 kg/ha

status < 25 rastlín /m2, optimum

status < 25 rastlín /m2, optimum

• Podpora nasadenia odnoží, aplikácia fungicídu (napr.
Caryx 1 lt/ha alebo iné azoly), výška rastlín 20-25 cm,
teplota min. 10 °C
• Celkový N v dávke 180-210 kg/ha

• Podpora nasadenia odnoží, aplikácia fungicídu (napr.
Caryx 1 lt/ha alebo iné azoly), výška rastlín 20-25 cm,
teplota min. 10 °C
• Celkový N v dávke 170-190 kg/ha

status < 50 rastlín/m2, prehustený porast

status < 50 rastlín /m2, prehustený porast

• „Prevencia“ poľahnutia porastu, aplikácia fungicídu s efektom regulácie porastu napr. Caryx 1 lt/ha pred kvetom,
štádium BBCH 51-53
• Celkový N v dávke 180-200 kg/ha

• „Prevencia“ poľahnutia porastu, aplikácia fungicídu s efektom regulácie porastu napr. Caryx 1 lt/ha pred kvetom,
štádium BBCH 51-53
• Celkový N v dávke 180-200 kg/ha

-AP-

Nová generácia hybridov ozimnej repky
Spoločnosť Monsanto sa mnohým
pestovateľom spája najmä s hybridmi
kukurice, ale už niekoľko desaťročí sa
spolu so šľachtiteľským programom zameraným na kukurice samostatne vyvíja
a úspechy svojej práce žne aj program
zameraný na repku.
Inovatívnosť a technologické možnosti
nových šľachtiteľských metód sa už
podpísali pod mnohé úspešné hybridy.
Výdatnou oporou šľachtiteľského tímu je
aj sieť moderných šľachtiteľských a testovacích staníc v celej Európe, a tak tieto

pestovateľské lokality zohľadňujú pôdnoekologické a klimatické podmienky.
Mnohé hybridy repky olejky, s ktorými sa
dnes stretávame, „vyrastali“ v poľských
Krepiciach, ukrajinskom Umane, staniciach v Bavorsku či v centre celého
diania a riadiacom centre výskumu vo
Francúzsku – Boissay. Každá stanica
má svoje špecifické zameranie a rôzne
podmienky, ktoré preverujú schopnosti
repky ich prekonávať. Cieľom práce na
výskumných a šľachtiteľských staniciach
je výber a podpora najdôležitejších zna-

Testovacia stanica Boissay, izolačné návleky zabraňujúce
nežiadúcemu opeleniu rastlín

DEKALB LISTY 1/2012

kov a vlastností, ktoré prekonajú neľahké
nálady klímy a zvýšia Vašu úrodu.
Tak ako v každom šľachtiteľskom
programe, aj tu je základom výber
najvhodnejších rodičovských komponentov spolu s rezistenciou voči hubovým
chorobám, najmä fome a sklerotínií.
Stanica v Boissay, ležiaca v podmienkach mierne suchej klímy, vytvára ideálne
podmienky pre testovanie nových suchovzdorných materiálov a testovanie
novošľachtencov voči hubovým ochoreniam koreňa repky.

Výsledok práce šľachtiteľského tímu
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Exocet
Prvým inovatívnym hybridom repky, ktorý je pevnou
súčasťou portfólia spoločnosti Monsanto, je hybrid Exocet. Ako prvý prišiel s koncepciou zabudovaného génu
RLM7, ktorý zabezpečuje odolnosť rastlín voči hubovému ochoreniu, ktorého pôvodcom je huba rodu Phoma
spp. Tento patogén je najnebezpečnejší pre porasty
repky najmä v jarnom a jesennom období. Koncepcia
zabudovaného génu však nebola jedinou, dnes už bežne
používanou koncepciou, preto sa hybridy repky ozimnej
od spoločnosti Monsanto vyznačujú výborným zdravotným stavom.
DK Exquisite
O hybride DK Exquisite sa hovorí ako o „rekordérovi“, za
ktorým stoja spokojní zákazníci z Nemecka, Francúzska,
Maďarska, Rumuska, pomaly aj Slovenska, ale najmä
z Českej republiky, kde je považovaný skoro za „národný
hybrid“. Zákazníci si pochvaľujú predovšetkým excelentný koreňový systém, vďaka ktorému spoľahlivo získava
živný roztok, tak potrebný pre dosiahnutie požadovaných
úrodových parametrov.
Silný koreňový systém neplní len statickú funkciu rastliny,
udržuje celkový habitus rastlín a podporuje koreňový
krčok, čím je porast odolný voči poliehaniu. Slovensko ho
dobre otestovalo už v predošlých troch pestovateľských
ročníkoch a čaká ho ďalšia úspešná sezóna.

DK Exwill a Exagone
Repka ozimná je veľmi náročná a nie všetci pestovatelia
jej dokážu vytvoriť podmienky. Riešením je hybrid DK Exwill, ktorý vďaka unikátnej kombinácií rodičovských línií,
dokáže prekonávať ozajstnú nepriazeň pestovateľských
podmienok. Exagone i DK Exwill, hoci sú určené do menej
priaznivých podmienok, vedia plne využiť každý pridaný
vstup najmä v podobe dusíka, čo prejaví na výške dosiahnutej úrody. Zhoršené pestovateľské podmienky sú
často vystavené vyššiemu tlaku hubových chorôb, horšej
technologickej prípravy či výrazne nepriaznivejším
poveternostným podmienkam. Hybridy Exagone, či DK
Exwill si s tým vedia poradiť.
DK Expower – Novinka!
Tento rok prichádza na slovenský trh novinka – DK Expower. Šľachtiteľský tím spoločnosti Monsanto vypracoval hybrid, ktorý je schopný prekonávať meniace
sa pestovateľské podmienky, čeliť tlaku patogénov,
prispôsobovať sa novým pestovateľským technológiám.
DK Expower je hybrid nižšieho vzrastu schopný
zabezpečiť pestovateľovi stabilné úrody v podobe kvalitného a vysokoolejnatého semena repky. Vďaka svojej vitalite je vhodný i pre neskoršie sejby. Hybrid nevyžaduje
zvyšovanie výsevku ako u mnohých líniových odrodách.
-AP-

Dekalb už 100 rokov dodržiava svoj sľub poľnohospodárstvu
Značka DEKALB je na trhu už 100
rokov. Zdá sa to celkom krátko, ale
v tak tradičnom odvetví, akým je
poľnohospodárstvo, je schopnosť
presadiť sa a stať sa najväčšou
osivárskou spoločnosťou na svete
velký úspech. Je to veľký záväzok,
ktorý je spoločnosť Monsanto Dekalb odhodlaná dodržať.
Aj keď je história značky Dekalb
veľmi zaujímavá, vyzdvihneme len
tie najdôležitejšie vývojové míľniky.
Začalo to rokom 1912, keď skupina
inovatívnych farmárov, bankárov a
novinárov založila asociáciu v meste
DeKalb v americkom štáte Illinois.
Asociácia vznikla kvôli nedostatku
zákonov v osivárskom odvetví, ale
DEKALB LISTY 1/2012

predovšetkým vďaka túžbe farmárov
po nadštandardnom osive. A tak
v roku 1933 zazreli svetlo sveta prvé
hybridy kukurice značky DEKALB.
Už vtedy bola ich štandardná úroda
v priemere o 1365 kg väčšia ako v tej
dobe pestovaných kukuríc.
Postupne značka expandovala do
Kanady, Mexika a v roku 1963 prenikla na európsky trh cez Taliansko.
Dnes sú osivá Dekalb predávané vo
viac ako 100 krajinách na celom
svete.
Roku 1998 sa spoločnosť Dekalb
spojila so silami pôvodne chemickej
spoločnosti Monsanto. Len o rok
neskôr sa dostali na Slovensko, kde
získala loajálnosť mnohých farmárov
–5–

a zvyšuje im úrody so stále lepšími
hybridmi.
Denise Hockaday, marketingový
manažér sa vyjadril: „Aj dnes
značka Dekalb stále reprezentuje to isté, čo v roku 1912 – posun poľnohospodárstva dopredu a
zlepšovanie úrod pre farmárov.“
Ďakujeme, že Ste s nami.
-LR-
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Lepšie znášajú nedostatky prípravy osivového lôžka
Rýchlejšie sa zapájajú do porastu – lepšie znášajú neskorší termín sejby
Majú lepšiu zimuvzdornosť a mrazuvzdornosť
Lepšie sa vyrovnávajú so stratami na hustote porastu v zimnom období
Majú výbornú schopnosť nasadzovania odnoží – kompenzácia strát a vyplnenie výpadkov porastu
Hybridy novej generácie sú schopné naplno preukázať svoj potenciál i v podmienkach minimalizácií, priamej
sejby, vyššej zaburinenosti porastov, pôdnych defektov ...
Lepšie odolávajú jarným suchám vďaka kvalite a rozloženiu koreňového systému
Sú schopné presadiť sa i v okrajových lokalitách a menej vhodných podmienkach pre pestovanie repky
V procese šľachtenia sa priaznivo zmenila ich technologická náročnosť pestovania, výška rastlín, kvalita
astabilita koreňového krčka a stonky
Sú schopné redukovať riziko strát v zvolenej technológií
Nie sú technologicky náročnejšie ako línie
Nízke výsevky sú základom pestovateľskej technológie
Vysoká úroda je zabezpečnená vďaka kvalitnému genetickému základu a zvolenej inovatívnej šľachtiteľskej
technológií
-AP-

Vedeli Ste, že ...
V roku 1968 bola Dr. Knowlesovi, zamestnancovi spoločnosti Monsanto, udelená
Nobelova cena za významné vedecké objavy v odbore chémia. Jeho objav natrvalo
zmenil tvár modernej medicíny a jeho objav liečiva L-DOPA sa dodnes používa na
liečenie Parkinsonovej choroby. Dr. Knowles objavil asymetrickú katalýzu, ktorá umožňuje
produkciu liečiva L-DOPA priamou chemickou syntézou.
Prvá Nobelova cena v odbore chémia bola udelená v roku 1901, cena udelená
Dr. Knowlesovi, bola v poradí šiesta Nobelova cena v obore chémia.

MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o. • Kukuričná 1 • 831 03 Bratislava
tel. č. +421 249 104 701• fax: +421 249 104 710 • www.monsanto.sk
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