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Repka dobre strihaná
Nachádzam sa vo východoslovenskej nížine, neďaleko Michaloviec v spoločnosti CHIARA, s. r. o.
Každoročne sejú okolo
50 ha repky. Tohto roku
je tu k zberu pripravený
hybrid LG Ambassador.
Zdokumentoval som jeho
vývoj na ploche siatej
presným výsevom na medziriadkovú vzdialenosť
37,5 cm. Uvádzam základné agronomické údaje:
Jeseň

Predplodinou bola pšenica ozimná, po odstránení
slamy nasledovala podmietka. Tesne pred sejbou
repky boli tunajšie hnedozeme hĺbkovo kyprené do
20 cm, následne pripravené kompaktorom. Základné hnojenie 300 NPK
15 : 15 : 15. Sejba prebiehala 21. 8. 2019 teleskopickou diskovou sejačkou na
presný výsev kukurice na
medziriadkovú vzdialenosť
37,5 cm, vzdialenosť osiva
v riadku 8 cm, hĺbka sejby
3 cm. Výsevok 350-tis. semien na hektár. Agronóm
sa rozhodol použiť pôdny
herbicíd Butisan Comple-

te 2,5 l.ha–1, výdrol pšenice
ošetroval 14. 9. 2019. Prosperujúci porast zreguloval
25. 9. morforegulátorom
Caryx v razantnej dávke 1 l.
20. 10. 2019 bola aplikovaná močovina 150 kg.ha–1.
Jar

25. 2. 2020 sa repka
dočkala štartovacej dávky výživy v podobe 300
kg.ha–1 DASA, následne
potom 300 kg.ha–1 liadku
27 %. 5. 3. bolo nutné urobiť ošetrenie pyretroidom
proti stonkovým škodcom.
V poradí druhá jarná aplikácia bola prevedená 26. 3.
systémovým insekticídom
spoločne s listovou výživou Tecamin Max 1,5 l.ha–1
a fungicídom s regulačným
účinkom Efilor 0,8 l.ha–1.
25. 4. bol aplikovaný fungicíd a opäť systémový insekticíd do kvetu.

Vzchádzanie, foto 4. 9. 2019.

Foto 15. 9. 2019.

Výhody presnej sejby
repky

1) Rovnomerná hĺbka sejby 2-3 cm a pritlačenie osiva
v osivovom lôžku umožňuje
rovnomerné vzchádzanie za
sucha.
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Foto 29. 9. 2019.

2) Uloženie štartovacej
dávky hnojiva pod koreň.
3) Presná
architektúra
porastu prináša každej rast-

Foto 6. 1. 2020.

Foto 12. 4. 2020.

Foto 14. 5. 2020.

Foto 1. 6. 2020.

line rovnaký životný priestor
z hľadiska prekorenenia,
príjmu živín a vody.
4) Súmernosť vo vývoji nad-

zemného habitu a ventilácia
porastov pôsobí fytosanitárne.
Po zbere vás budeme informovať o výslednej úrode

Foto 14. 5. 2020.

hybridu LG Ambassador
z tejto plochy.
Ing. ĽUBOMÍR PALOVČÍK
Limagrain

