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Téma: Ochrana repky proti šešuľovým škodcom 

 

Vážený pestovateľ, 

Vegetácia sa nám výrazne posunula dopredu a v tomto období nie je možné nájsť pole 

repky ozimnej bez kvetu. Mnohí z Vás vykonali základné insekticídne ošetrenia pred kvitnutím 

a rozhodujete sa o možnom zásahu proti šešulovým škodcom, hlavne krytonos šešulový 

a byľomor kelový. 

S ohľadom na ochranu včiel je nevyhnutné používať prípravky, ktoré vykazujú prijateľné 

riziko pri aplikácií a samozrejme aplikáciu v bezletovom čase. 

Z nášho portfólia tieto parametre spĺňa prípravok APIS 200 SE s obsahom účinnej látky 

acetamiprid. Nespornou výhodou prípravku je jeho tekutá formulácia, dlhodobé pôsobenie 

v poraste a plne systémový účinok. Insekticídny zásah je vhodné spojiť i s fungicídnym 

zásahom, z nášho portfólia NORIOS – azoxystrobín 250 g/l proti bielej hnilobe a černi 

repkovej. 

I keď mierne v predstihu by sme Vám radi pripomenuli využitie tiosíranov pri neskoršej 

ochrane repky proti plesni kapustovej, múčnatke a iným patogénom, ktoré často napádajú 

repky 4-6 týždňov pre zberom. Aplikáciou tiosíranov vytvárame tzv. nehostinné prostredie 
pre vyklíčenie spór patogéna. Aplikáciu tiosíranov je vhodné spojiť s lepením repky 

a pridaním roztoku močoviny do 10%. 

V našom portfóliu okrem zavedeného prípravku Folit Thiosulf 760 SL nájdete i novinku tohto 

roku uvádzanú pod obchodným názvom THIOFIX SULF s rovnakým obsahom tiosíranov.  

Odporúčanie insekticídnej ochrany proti šešulovým škodcom: 

APIS 200 SE 0,2 l/ha + Norios 1,0 l/ha 

• aplikácia  proti šešulovým škodcom repky ozimnej 

• autorizovaná dávka 0,2 l/ha 

• tekutá formulácia prípravku 

• dlhodobé pôsobenie v poraste 

• plne systémový účinok prípravku 

 

Odporúčanie pre aplikáciu tiosíranov spoločne s lepením repky: 

Na základe odporúčania pracovníkov SZPO, ktoré odzneli na seminároch, kde ako jedna 
alternatíva neskoršej ochrany repky ozimnej proti plesni kapustovej, múčnatke a iným 
patogénom bola spomenutá aplikácia thiosíranov. Aplikáciu je vhodné doplniť roztokom 
močoviny a prípravkom s obsahom účinnej látky pinolene. 
 
Účelom zásahu je vytvoriť nehostinné prostredie pre vyklíčenie spór patogéna. 
 
Thiofix Sulf /Folit Thiosulf 760 SL 1,5 – 3,0 lt/ha + močovina do 10% + pinolene 0,7 lt/ha 


