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Obor: Zemědělec – farmář  41-51-H/01 



Řepka 

Olejka ( Brasica 

 napus L.Var.arvensis/ 

LAM/THELL., 

Winterraps.,winterrape 





      Rozsah ploch pěstování  
   producenti řepky celosvětově:  

   1.Evropská unie :1.Německo 

                                 2.Francie 

                                 3.Velká Británie 

                                 4.Polsko 

                                 5.ČR   

    2.Ost.státy : Kanada, Indie, Austrálie ,USA, Čína, 

                          Rusko, Bělorusko  

             osevní plocha ČR - r.2002  - 313 tis.ha 

                                            - r.2011  -  373,4 tis.ha 

                                            - r.2012  -  401,3 tis.ha  
 



Hospodářský význam 
•1.Potravinářství -  potravinářský olej 

 (odrůdy bezerukové a dvounulové s velmi nízkým 

obsahem kyseliny erukové a glukosinolátů ) 

•2.Krmivářství – složky krmiv  - výlisky  

                                                    - šrot 

•3. Oleochemický  průmysl  ( energetická plodina ) 

bionafta, mazací oleje, hydraulické oleje, technické 

oleje,pro výrobu  

fermeže, glycerínu,  pracích a čistících prostředků 

•4. Kožařský a gumárenský  průmysl 

•5 Medonosná plodina 

•5.Agronomické využití - zlepšující plodina 

•6.Ostatní využití -  bioplodina  

                             

    

http://www.dtest.cz/
http://www.dtest.cz/
http://www.dtest.cz/clanek-1311/leciva-sila-rostlin-psenice-seta-triticum-sativum-l


             Produkty řepky olejky 



Biologické vlastnosti 
 Čeleď- Brassicaceae (brukvovité ), jednoletá 

 cizosprašná, medonosná 

 charakter -  jarní a ozimý 

 obsah látek oleje v šešuli : 45 – 49% 

      
 



Vzhled: 
Kořen –  vřetenovitý, 

větvený v orniční vrstvě      

hloubka -0,5 m 

Lodyha – slabě větvená, 

dutá, výška 0,8 – 1,4m 

List – lyrovitě peřenodílný, 

na rubu  chlupatý 

Květenství –  řídký hrozen 

dlouhá doba kvetení 

postupně nakvétá 

barva – žlutá  

Plod – šešule 

Semena - kulovitá hnědá,  

fialovohnědá, černá, 

šedočerná, lesklá  

HTS – 3,8 – 5,8 g 



Odrůdy řepky: 
České šlechtění , šlechtitelská stanice  Selgen: 

BENEFIT:  
nadprůměrná výnosovost v teplých oblastech  

odolnost x poléhání 

APLAUS: 
 mrazuvzdornost, plastičnost 
Francouzské šlechtění, firma Serasem: 

TOTEM: 
výnosovost, odolnost x houbovým chorobám 

dobrá přezimovatelnost 



Nároky na prostředí, půdu: 
 mírné klimatické podmínky 

 obilnářské a bramborářské oblasti 

 náročnost na vodu – střední  500 – 700 mm 

    - menší množství srážek v srpnu ( setí ) 

 průměrná roční teplota 6,5  – 8,5 st C 

 během zimy - mírnější teploty 

 snáší krátkodobější mrazy až - 20 st.C   

  ( přiměřená sněhová pokrývka, vyšší a drsnější polohy ) 

 časté vyzimování rostlin v předjaří!!!!! ( nížiny )  

 - poškození vytahováním rostlin 

 - napadení houbovými chorobami - období butonizace    (opad 

poupat ) 

 na půdu  méně náročná!!!, pH – 6,0 – 6,5 

 - hluboké, hlinité 

 - nevhodné půdy – těžké, obtížně zpracovatelné 



Kontrolní otázky: 

 

1.Kteří jsou největší producenti řepky  ve  světě, EU, jaký je 

rozsah ploch  v ČR? 

2.Jaký je hospodářské využití řepky?  

3. Popište vzhled rostliny. 

4.Jaké jsou nároky na prostředí a půdu? 

5.Znáte nějaké odrůdy řepky? 
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