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Řepka



Specifikace plodiny
Půda
Řepka je plodina, která nejlépe prospívá na středně zrnitých 
půdách, nicméně ji lze úspěšně pěstovat na mnoha různých dru-
zích půd, od hlinitých po jílové, pouze je třeba vyhýbat se půdám 
písčitým. Optimální pH půdy je 5,7–7,0. Řepka nemá ráda pod-
máčenou půdu a vyžaduje dobře odvodněné polohy. 

Teplota 
Tato plodina nejlépe prospívá při teplotách v rozmezí 3–25 °C, 
přičemž optimální teplota pro růst a tvorbu plodů je 21°C. V prů-
běhu pěstebního cyklu mohou být rostliny vystaveny extrémním 
teplotám sahajícím až pod bod mrazu v zimě (v případě ozimých 
odrůd) a nad 30 °C v létě. Rostlina je obzvlášť citlivá na teploty ko-
lem 27–30 °C v době kvetení a v raných fázích tvorby šešulí.

Makroživiny
Jsou-li plody jedinou částí, která se při sklizni odváží z pole, je du-
sík nejdůležitějším prvkem, který z půdy mizí. Na rozdíl od mno-
ha jiných plodin, se při sklizni plodů odebírá i relativně vysoké 
množství síry. Síra je rovněž druhá nejčastěji limitující živina při 
produkci ozimé řepky. Pokud se však sklízí celá rostlina, dusíku 
mizí nejméně, fosforu o něco více a draslík je prvek, který prakticky 
z pole zmizí, a proto by měl být do půdy před další setbou dodán 
v hojné míře.

Mikroživiny
Jsou-li plody jedinou sklízenou částí, měly by se živiny dodávat do 
půdy v následujícím poměru: Fe > B > Mn = Zn >> Cu. Doposud 
chybí přesné vědecky podložené doporučení pro případ, pokud se 
z pole odstraňují celé rostliny. 



Naše řešení...

... s našimi speciálními hnojivy
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Klíčení, první list,  

růžice listů a podzimní vývoj 

Název produktu / složení (%) / doba působení 
/ obalované živiny % / dávka

Doba / způsob
aplikace Poznámka

Agromaster 11-48-0 
1-2M, 75%NP 
100–150 kg/ha 

před setím / rozhozem 
nebo do řádku 

Pro půdy, které váží fosfor. Při nízkém pH, např. 5,5 a nižším je fosfor blokován ionty hliníku 
a není pro rostliny dostupný.  Použitím fosforu s řízeným uvolňováním se snadno zabrání tvorbě 
sloučenin s hliníkem, rostlina má k dispozici více fosforu pro řádný vývoj kořenového systému.

Agromaster Start Mini,  
21-21-5+2MgO+15SO3, 2-3M, 40%N,
25–30 kg/ha nebo 60–80 kg/ha

při setí / do řádku,  
pod patu

25–35 kg/ha – jako doplněk k základnímu hnojivu, na podporu rychlejšího startu
60–80 kg/ha – jako náhrada běžného základního hnojiva, zejména na těžších půdách

Agromaster 40-0-5+4.5SO3, 1-2M, 30%N 
150–250 kg/ha

začátek prodlužování 
stonků / rozhozem

Tato doporučení vychází z konkrétních místních podmínek. Zvolte správné dávkování podle rozboru půdy a plánu výživy. Více informací o našich produktech naleznete na našich internetových stránkách  
www.icl-sf.cz nebo u regionálního zástupce společnosti ICL SF.

Název produktu / Složení (%) / Dávka Doba / způsob aplikace

Agroleaf Power High P - 12-52-5+TE / 2–2,5 kg/ha 
Agroleaf Power High K - 15-10-31+TE / 2–2,5 kg/ha 
nebo
Agroleaf Liquid High P - 5-25-5+TE / 3–6 l/ha
Agroleaf Liquid High K - 8-8-16+TE / 3–6 l/ha

6–8 listů /  
na list 

Agroleaf Power Total - 20-20-20+TE / 3–5 kg/ha 
nebo
Agroleaf Liquid Balance - 10-10-10+TE / 3–6 l/ha
Agroleaf Power Magnesium - 10-5-10+16MgO+32SO3+TE / 5 kg/ha

brzy na jaře / na list

Agroleaf Power High N - 31-11-11+TE / 3–5 kg/ha 
nebo
Agroleaf Liquid Booster - 25-0-0+2MgO+TE / 5–10 l/ha
Agroleaf Liquid High N - 15-5-5+TE / 5–10 l/ha

první viditelná poupata 
/ na list

Agroleaf Power High K - 15-10-31+TE / 3–5 kg/ha 
nebo
Agroleaf Liquid High K - 8-8-16+TE / 3–6 l/ha

první rozvitý květ / na list

Hnojiva s řízeným uvolňováním živin

Listová výživa

Použití

Pro snížení pH vody  
pro aplikaci listové výživy

Nova 
PeKacid

výpočet přesné dávky na základě pH 
vody a obsahu hydrogenuhličitanů po-
mocí mobilní aplikace PeKacid Advisor

Úprava vody

aplikace PeKacid  
na Google Play

aplikace PeKacid  
na Apple Store



Everris International B.V. (UK, Netherlands, 
Germany) is certified according ISO - 9001.
Everris International B.V. Heerlen is also certified 
according ISO – 14001 and OHSAS – 18001. 
Everris International B.V. is a legal entity under 
ICL Specialty Fertilizers.

ICL Specialty Fertilizers

Česká republika a Slovensko

Ing. Vít Chmel, MBA

Tel: +420 602 446 950

 E-mail: vit.chmel@icl-group.com

www.icl-sf.cz


