
 

 

 
Vzhľadom na priebeh počasia v zime a súčasnom období je dôležité zamerať sa na celkový 

štart a rozvoj koreňovej sústavy u všetkých typov porastov repky ozimnej. 

 

    Nevyrovnané a poškodené porasty repky 

Je potrebné voliť ošetrenia, ktoré pozitívne ovplyvňujú regeneráciu, štart a rast koreňovej 

sústavy. Mohutnosť koreňovej sústavy vnímame ako dôležitý faktor v súčasnom období 

vzhľadom na deficit zrážok a celkového nedostatku vlahy zo zimného obdobia.  

Základom ošetrenia je prípravok RAYKAT START v dávke 

0,5 l/ha, ktorý okrem celkovej regenerácie a jarného štartu 

pozitívne vplýva i na vetvenie. Toto ošetrenie je vhodné 

doplniť vyššou hladinou fosforečného hnojiva v našom 

prípade FITOBELLA N-P-Mg (4-35-10) v dávke 1,5-2,0 l/ha 

alebo OPTI REPKA v dávke 3,0 – 4,0 kg/ha. Obe hnojivá 

sa vyznačujú vyšším obsahom fosforu ale i horčíka, ktorý 

zvyšuje fotosyntetickú aktivitu rastlín. Dodanie síry 

prípravkom THIOFIX SULF v dávke 2,0-5,0 l/ha, rovnako 

patrí medzi základné jarné ošetrenia repky. 

Pre tento stav porastov sa javí aplikácia prípravku 

AMINOCAT 30 v dávke 0,2 l/ha, ako rýchla forma zlepšenia 

kondície porastov.  

Doplnenie bóru (B) prípravkom CROPVIT B v dávke 1,0 l/ha alebo pre kyslé pôdy CROPVIT 

BMo v dávke 1,0 l/ha. Jednorazová dávka bóru by nemala presahovať 150 g/ha, je lepšie 

celkovú dávku bóru rozdeliť na viac aplikácií.  

NAŠE ODPORÚČANIA: 

 
RAYKAT START 
  
  

 
FITOBELLA N-P-Mg 
OPTI REPKA 
  

 
AMINOCAT 30 
  
  

 
THIOFIX SULF 
  
  

CROPVIT B 
CROPVIT Bmo 
BOROHUMINE 100 

       

    Kompletné vyrovnané porasty 

Pre tento typ porastov je dôležité naštartovanie koreňovej 

sústavy vyššími dávkami fosforu. Volíme preto kombináciu 

prípravku REOX 7-21-0 M s hnojivami s obsahom fosforu 

FITOBELLA N-P-Mg a OPTI REPKA.  

Doplnenie bóru (B) prípravkom CROPVIT B v dávke 1,0 l/ha 

alebo pre kyslé pôdy CROPVIT BMo v dávke 1,0 l/ha. 

Jednorazová dávka bóru by nemala presahovať 150 g/ha, je 

lepšie celkovú dávku bóru rozdeliť na viac aplikácií. 

 

 

 

Vhodné riešenia z nášho portfólia: 

AKTUÁLNE ODPORÚČANIA PRE REPKU OZIMNÚ 

https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/raykat-start/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/fitobella-n-p-mg/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/opti-repka/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/thiofix-sulf/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/aminocat-30/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/cropvit-b/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/cropvit-bmo/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/cropvit-bmo/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/reox-7-21-0-m/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/fitobella-n-p-mg/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/opti-repka/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/cropvit-b/
https://www.belbaplus.sk/produkty/hnojiva-a-stimulatory/cropvit-bmo/


 

 

 

 

 

NAŠE ODPORÚČANIA: 

 
REOX 7-21-0 M 
  
  

 
FITOBELLA N-P-Mg 
OPTI REPKA 
  

CROPVIT B 
CROPVIT Bmo 
BOROHUMINE 100 

 

  

           Insekticídna ochrana 

Znížením počtu typov insekticídnych účinných látok je dôležité správne načasovanie 

insekticídneho zásahu na základe monitorovania náletu. Pre prvé insekticídne zásahy nám 

zostali pyretroidné prípravky DELMETROS 100 SC a SWEEP, ktoré je možné vhodne doplniť 

prípravkami ako APIS 200 SE s účinnou látkou acetamiprid vtedy, keď priemerná teplota 

dosahuje 12°C.  

NAŠE ODPORÚČANIA: 

 
APIS 200 SE 
Acetamiprid 0,15 l/ha 
  
  

 
DELMETROS 
Deltamethrin 0,05 l/ha 
SWEEP 
Cypermethrin 0,05 l/ha 
  

 
  

 

V súčasnom období by sa pozornosť mala sústrediť na zvýšenie využiteľnosti dusíka 

dodávaného hnojivami typu DAM. Prípravok UREAFIN NBPT zvyšuje využiteľnosť dusíka 

z hnojiva o 15-20% zabraňuje aktivite enzýmu ureáza a tým spomaľuje rozklad amidického 

dusíku na amoniak, oxid uhličitý a vodu. Odporúčané dávkovanie je 0,9 – 1,3 l/m3 DAMu. 

 

  Následná podpora vetvenia 
 

Po regenerácií nevyrovnaných a poškodených porastov odporúčame na základe skúseností 
aplikáciu prípravku FLORONE s obsahom NPK, mikroelementov, org. hmotya cytokynínov 
v dávke 0,4 l/ha v čase kedy porast dosahuje výšku do 20cm na podporu rozkonárovania 
repky. 
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Palánok 4605/5  

Nitra 949 01 

 Vyššia účinnosť DAMu 

https://www.belbaplus.sk/produkty/insekticidy/delmetros-100-sc/
https://www.belbaplus.sk/produkty/insekticidy/sweep/
https://www.belbaplus.sk/produkty/insekticidy/apis-200-se/
https://www.belbaplus.sk/produkty/zmacadla-a-pomocne-latky/ureafin-nbpt/
https://www.belbaplus.sk/produkty/regulatory-rastu/florone/

