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Téma: Insekticídna ochrana repky ozimnej pred začiatkom kvitnutia 

Vážený pestovateľ, 

porasty repky v závislosti na lokalite sa momentálne nachádzajú v štádiu predlžovacieho rastu až 
žltého pupeňa. Na porastoch s vyššou rastovou fázou je možné v tomto období zaznamenať prvý výskyt 
blyskáčika repkového. To býva signálom pre účinnú insekticídnu ochranu proti tomuto škodcovi, ku 
ktorému sa v poslednom období pridáva i krytonos šešuľový. Preto z nášho pohľadu je potrebné zamerať 
sa na oboch škodcov a voliť prípravky s rýchlym nástupom i dlhodobým pôsobením. 

Z nášho portfólia ponúkame APIS 200 SE – acetamiprid 200 g/l v tekutej formulácií v spoločnom 
balíku s prípravkom DelCaps 050 CS – deltamethrin 50 g/l. Spojenie práve týchto dvoch prípravkov 
poskytuje vašim repkám okamžitý KNOCK DOWN efekt a dlhodobé pôsobenie systémového prípravku 
APIS 200 SE. 

Vzhľadom k horšiemu príjmu živín z pôdy je vhodné tieto aplikácie doplňovať listovou výživou. Každý 
z Vás automaticky počíta s bórom (B), ale netreba zabúdať na síru (S). I tam, kde bolo zásobne 
hnojené sírou, je dôležité jej doplnenie. Vzhľadom k nedostatku zrážok je účinok zásobného hnojenia sírou 
znížený a symptómy nedostatku síry možno na rastových vrcholoch i zreteľne pozorovať. Treba 
pripomenúť i všeobecne známy vedľajší fungicídny účinok hnojív so sírou. 

S insekticídnym vstupom vo fázy žltého puku je tradične viazaná i aplikácia stimulátorov na 
podporu kvitnutia a vývoja kvetov na bočných výhonoch. V našej ponuke nájdete prípravok HERGIT. 
Pri súčasnom vývoji porastov a ich kompletnosti očakávame ich účelné zaradenie do aplikácií na začiatku 
kvitnutia. Očakáva sa vysoká konkurencia rastlín, ktorá ovplyvňuje menšiu intenzitu kvitnutia hlavne na 
spodných vetvách, ktorú možno týmito prípravkami pozitívne ovplyvniť. 

Ku každému vstupu s listovou výživou odporúčame pridávať AMINOCAT 30, prípravok obsahujúci 
L aminokyseliny rastlinného pôvodu pre energetický metabolizmus rastlín. 

ODPORÚČANIE PRE INSEKTICÍDNU OCHRANU REPKY 

APIS 200 SE 0,2 l/ha + DELCAPS 050 CS 0,1 l/ha 

systémový + okamžitý knock down efekt 

ODPORÚČANIE PRE APLIKÁCIU LISTOVÝCH HNOJÍV A STIMULÁTOROV 

 

 

ZÁKLADNÁ  

Cropvit B 1,0 l/ha 

150 g B 

Folit Thiosulf 760 SL 2,0 l/ha 

200 g N, 760 g SO3 

Aminocat 0,3 l/ha 

30% aminokyseliny 

 

Cropvit B 1,0 l/ha 

150 g B 

Folit Thiosulf 760 SL 2,0 l/ha 

200 g N, 760 g SO3 

Hergit 0,2 l/ha 

preauxínový stimulátor 

  

OPTI repka 3,0 kg/ha 

110 g N, 150 g P2O5, 210 g 
K2O, 210 g MgO, 190 g SO3, 
15 g B, 10 g Cu, 15 g Fe, 20 g 
Mn, 4 g Mo, 15 g Zn 

Thiofix Sulf 2,0 l/ha 

15% N, 24% S 

PRE FUNGICÍDNU OCHRANY REPKY NOVINKA 2020 

NORIOS 

STIMULAČNÁ EKONOMICKÁ 


