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Stav řepkových porostů na startu jara
v západních Čechách
Po řadě ročnících, kdy měl osev řepky
v západních Čechách, ale také v rámci celé ČR klesající tendenci, je v aktuálním roce zaseto více hektarů než
v roce předchozím. Hlavním plusem
pro vyšší osev byl jednoznačně pozitivní vývoj cen na trhu s komoditami.
Avšak výkupní cena byla de facto jediným výrazným plusem v rozhodování
agronomů o novém osevu řepky. Vyššímu nárůstu osevních ploch zabránila
nepřízeň počasí. Převážně nadměrné
mokro v průběhu srpna komplikovalo
průběh přípravy půdy pod nové osevy,
ale také dosažený výnos byl u některých podniků silným negativem. Nepřízeň počasí měla vliv na protahování
secího okna daleko za optimální agrotechnický termín. Zářijových výsevů
tak bylo v západních Čechách rekordně mnoho, a to také díky agronomům,
kteří se rozhodli zariskovat, dodržet
osevní plán, a jít do rizika s vidinou vysoké tržní produkce.
Počasí po mokrém srpnu, které protahovalo sklizeň předplodin a následně komplikovalo optimální přípravu,
nadále optimálnímu vývoji porostů
nepřálo. V září přišlo extrémní sucho,
které zapříčinilo problematické vzcházení řady pozdně setých porostů. Porostů setých v září v dobrém stavu před
úderem zimního období bylo v západních Čechách poskrovnu. Jednalo se
v naprosté většině o porosty, které
byly založené do lehčích, písčitějších
půd. Nesmíme opomíjet tlak dřepčíka,

který v průběhu září také lokálně začal
silně decimovat porosty. Úživný žír byl
ve spojitosti s narůstajícím srážkovým
deficitem pro některé porosty likvidační již v podzimním období. Jednalo
se v naprosté většině o porosty založené do těžších, hlinitějších půd. Nicméně i přes velmi komplikovaný průběh
podzimního období byly cca 2/3 porostů před vstupem do zimního období ve velmi dobrém a dobrém stavu.
Osud zbylých cca 1/3 špatných porostů
byl odkázán na mírný průběh zimního
období. Na konci podzimní vegetace
bylo cca 10 % porostů ohroženo zaoráním. Jen výjimečně se tyto ohrožené
porosty likvidovaly ještě na podzim,
většinou se ponechalo rozhodnutí
o jejich likvidaci až na jarní období.
Lze konstatovat, že do konce února zimní období porostům svědčilo.
Teplota byla v západních Čechách za
období listopad–únor vysoko nad
dlouhodobým průměrem. V teplejších
částech regionu doznala vývoje především kořenová soustava řepky. V průběhu celé zimy nebylo obtížně narazit
na bílé kořínky, rostliny tak v průběhu
zimního období čerpaly dusík a hlavně
rostly. Od počátku letošního roku je
však velmi patrný rozdíl mezi přihnojenými porosty a porosty bez přihnojení, který se projevuje antokyanovým
zabarvením listové plochy. Velmi nízký
stav Nmin je potvrzen řadou půdních
rozborů. Velmi dobrý výživný stav je
samozřejmě po podzimním minerál-

ním přihnojení močovinou či DAMem,
ale také po aplikaci organických hnojiv (nejlépe po slepičincích). Srážkově
bylo období listopad–únor také velmi
pozitivní. Srážky v těchto měsících byly
samozřejmě lokálně různé, nicméně
v průměru se v západních Čechách
pohybovaly na hranici dlouhodobého
průměru. V letošní zimě jsme doposud
nezaznamenali sněhovou pokrývku,
která by vydržela déle než několik
dnů (vyjma horských a podhorských
oblastí). Pokud byly srážky sněhového
charakteru, tak v krátké době roztály.
Většina srážek však byla v zimním období dešťového charakteru.
Aktuálně, na počátku března, jsou
porosty v mírně lepším stavu, než
tomu bylo před vstupem do zimního
období. O vyzimování vymrznutím
netřeba v současnosti hovořit. Pokud
je nějaký výpadek rostlin, tak nebyl
doposud způsoben vymrznutím. Určitý výpadek rostlin, jako již každoročně, způsobuje lokálně silný tlak
divoké zvěře, dále v průběhu zimního
období lokálně narůstající tlak hrabošů a lokálně zamokřené části pozemků. Larvy dřepčíka v silnější míře výpadek rostlin prozatím nezpůsobily.
Vzhledem k současné realizační ceně
a zlepšenému stavu řady porostů budou zaorávky podstatně nižší, a to na
úrovni cca 5 %. Budou tak ponechány porosty s potenciálem 1,5–2 t/ha,
které by v jiných letech řada podniků
zaorala. Od počátku II. dekády února
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se v západních Čechách rozjelo regenerační přihnojení dusíkem, dřívější
start neumožnilo větrné počasí, či legislativa. Velmi často se aplikuje vyšší
dávka dusíku (1A + 1B dávka). Omezení celkové dávky dusíku, vzhledem
k vysoké realizační ceně řepky, u většiny podniků nebylo a není na pořadu
dne. Vzhledem k realizační ceně, také
již možnosti podepsání smluv z nové
produkce, je to dobré rozhodnutí.
Nicméně určité omezení jsem na řadě
podniků zaznamenal. Zatímco v loňském roce již ve III. dekádě února bylo
lokálně zaznamenáváno množství
velmi silných náletů krytonosců, především v teplejších oblastech regionu,
v letošním roce nemělo v únoru smysl
dávat mörickeho misku do porostu.
Sice byl únor nadprůměrně teplým,
nicméně denní maxima se jen výjimečně vyšplhala nad 10 °C.
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