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NOVÉ ŘEPKY OD SUMI AGRO CZECH s.r.o. 
New rape varieties from Sumi Agro Czech s.r.o. 

Zdeněk KREJCAR 
Sumi Agro Czech s.r.o. 

Úvod  
Firma Sumi Agro Czech s.r.o. vstupuje do 2. roku 

spolupráce s francouzskou osivářskou společností Euralis 
Semences na poli distribuce osiv kukuřic, slunečnic a řepek a 
zejména výsledky a ohlas podzimní sezony ozimé řepky nás 

ujistily, že jsme na správné cestě a že oba nově nabízené 
materiály, ES Bourbon a ES Betty, mohou být zajímavou 
alternativou i na tomto vysoce konkurenčním a sledovaném 
segmentu trhu. 

ES BOURBON  
ES Bourbon je liniová odrůda s vysokým výnoso-

vým potenciálem a současně nízkým obsahem glukosinolátů 
na úrovni 10-12 µmol/g. Linie byla zařazena do EU katalogu 
v roce 2005 na základě registrace v Itálii. Momentálně se 
materiál nachází v ČR po 3. roce registračních pokusů na 
ÚKZÚZ, byl navržen na registraci, která bude administrativ-
ně dořešena počátkem roku 2007, tedy rozhodně před začát-
kem příští sezóny 2007/8. ES Bourbon je výnosově velmi 
vyrovnaný, v roce 2004 dosáhl v rámci registračních pokusů 
103% (5,88t/ha) ve výnosu semene proti kontrole, v roce 
2005 108% (5,11 t/ha) a v letošním roce pak 106% (5,47 
t/ha). ES Bourbon výborně přezimuje, má velmi dobrou 

odolnost vůči poléhání (průměr ÚKZÚZ 2005 7,1, v roce 
2006 7,7), má středně rychlý jarní vývoj a rané-středně rané 
kvetení a dozrávání, nižší až střední habitus (průměrná výška 
rostliny ÚKZÚZ 2005 141cm, 2006 156cm). Dále se vyzna-
čuje výbornou pokryvností porostu (ÚKZÚZ 8,1), odolností 
proti klíčovým houbovým chorobám (zvláště proti hlízence, 
ÚKZÚZ 2005 6,4, 2006 6,9), vyšší HTS (ÚKZÚZ 2005 
5,41g, 2006 4,92g) a relativně vysokým obsahem oleje (45%) 
a vysokou plasticitou. Je vhodný do chladnějších i teplejších 
podmínek s doporučením pro pěstování při vyšší intenzitě. 
Doporučený výsevek je 700 000 zrn/ha v agrotechnickém 
termínu.  

ES BETTY 
ES BETTY je restaurovaný, 100% fertilní hybrid. 

Je zařazen do EU katalogu (Anglie, Dánsko, Polsko, Maďar-
sko), je po 3.roce registračních pokusů v ČR, nicméně 
z důvodu vyššího průměrného obsahu glukosinolátů na úrov-
ni cca 20 µmol/g nebyl navržen na registraci. ES BETTY 
velmi dobře přezimuje, má středně rychlý jarní vývoj, rané-
středně rané kvetení a dozrávání, velmi dobrou odolnost 
k poléhání (ÚKZÚZ 2005 6,9 a 2006 8,0), střední habitus 
(ÚKZÚZ 2005 146cm, 2006 164cm) a střední-nižší HTS 
(ÚKZÚZ 2005 4,64 g, 2006 4,70 g). Dále vyniká vysokou 
odolností proti hlízence (ÚKZÚZ 2006, 7,6), silným větve-
ním a středním až vyšším obsahem oleje (47%). Pozoruhodné 
jsou však zejména jeho výnosové ukazatele. Např. v Anglii 

dosáhl v letech 2002-5 nejlepších výsledků mezi doporuče-
nými hybridy – 107% (4,82t/ha) a v Polsku dosáhl v rámci 
registračních pokusů v letech 2004-5 117% (6,21t/ha) 
resp.112% (5,48t/ha) při průměrném obsahu oleje 47,4% 
resp.46,7%. V ČR dosáhl v roce 2005 v rámci registračních 
pokusů ÚKZÚZ 121% (5,74 t/ha) a umístil se na 2.pořadí 
mezi 80 materiály testovaných 2. a 3. rokem, v roce 2006 
dosáhl 114% (5,90 t/ha) jako 9. v pořadí. ES Betty je vhodná 
do chladnějších i teplejších oblastí pěstování, lepších a jistěj-
ších výsledků dosahuje v teplejších oblastech, zvláště je-li 
pěstována při vyšší intenzitě. Je velmi tolerantní k výsevu 
koncem agrotechnického termínu.  
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