NOVINKY V SORTIMENTU OLEOBRAS PRO ROK 2008
Novelties in OleoBras for 2008

Pavel STÁREK
OleoBras s.r.o.
Summary: Summary: Hybrid HORNET extended a range of new hybrids in this year. This highly perspective hybrid was No1 in all
important economic characteristics both in experiments and in practice. Other novelties are hybrids ROHAN, SITRO and line ASGARD
in the year 2008.
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Souhrn: Řadu nově nastupujících hybridů rozšířil v letošním roce hybrid HORNET. Tento vysoce perspektivní hybrid zaujal prvenství ve
všech významných hospodářských vlastnostech v pokusech i v běžné praxi. Mezi dalšími výkonnými novinkami v sortimentu OleoBras
jsou připraveny k registraci a prodeji v roce 2008 hybridy ROHAN, SITRO a liniová odrůda ASGARD.
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Popisy odrůd
HORNET, hybrid nové generace šlechtění
•
Absolutně nejvýnosnější hybrid v poloprovozních pokusech 2007
•
Absolutně nejvýnosnější hybrid v praxi 2007
•
Vysoká olejnatost a mimořádně vysoký výnos oleje
Polopozdní restaurovaný hybrid, středně vysokého vzrůstu,
s rychlým podzimním vývojem, s výborným přezimováním a
velmi dobrým zdravotním stavem.
Vysoce plastický hybrid vhodný pro rozdílné agroekologické
podmínky.
Specialista pro pozdní termíny setí.
Velmi vysoký výnos semene a oleje, vysoká olejnatost.
Vysoký výnos při základní a intenzivní agrotechnice.
Doporučený výsevek 500.000 klíčivých semen.
Vhodný pro střední, středně pozdní a pozdní termíny setí.
Vhodný do všech oblastí pěstování.
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce pro ČR: OleoBras s.r.o.
Rok registrace: 2007
ROHAN, perspektivní bratr hybridu Baldur
•
Středně raný restaurovaný hybrid určený pro kontinentální podmínky pěstování
•
Vysoký až velmi vysoký výnos semene se středně vysokým až vysokým obsahem oleje
•
Nízký až středně vysoký porost s vysokou odolností proti
poléhání
Rychlý počáteční vývoj.
Dobrý zdravotní stav.
Nízký obsah glukosinolátů.
Velmi vysoká zimovzdornost.
Výborná tolerance k přísuškům.
Vhodný do všech výrobních oblastí.
Vhodný na všechny půdní typy.
Vhodný termín setí v agrotechnické lhůtě je střední až středně
pozdní.
Vhodný pro intenzivní až středně extenzivní způsob pěstování.
Výsevek: 400 000 – 600 000 klíčivých semen na ha.
Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke
Zástupce pro ČR: OleoBras s.r.o.
Rok registrace: 2008

SITRO, tři hlavní přednosti výnos, výnos a zase výnos!
•
Absolutně nejvýnosnější hybrid registračního zkoušení
ÚKZÚZ
•
Nejvyšší výnos semene i oleje z ha
•
Rychlý podzimní vývoj, výborná pokryvnost a zapojení
porostu
Velmi dobré přezimování.
Vysoce plastický hybrid pro rozdílné agroekologické podmínky.
Velmi dobrý zdravotní stav.
Střední odolnost k poléhání.
Vysoká HTS.
Robustní vitální rostliny.
Bezproblémový obsah glukosinolátů.
Vhodný především pro střední termíny setí.
Vhodný především na intenzivní agrotechniku.
Doporučený výsevek 500.000 klíčivých semen/ha (= 1 VJ/ha),
při pozdnějších termínech setí po agrotechnické lhůtě výsevek
až 600.000 klíčivých semen na ha.
Vhodný hybrid do všech oblastí pěstování KVO, ŘVO, OVO a
BVO.
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce pro ČR: OleoBras s.r.o.
Rok registrace: 2008
ASGARD, liniová odrůda s vysokým výnosem oleje z ha
Středně raná liniová odrůda s vysokým výnosem semen ve
všech oblastech pěstování.
Odrůda disponuje vysokým až velmi vysokým obsahem oleje a
velmi vysokou kvalitou oleje v podobě velmi nízkého obsahu
GSL.
Rostliny tvoří nízký porost s vysokou odolností k polehání,
dobrým zdravotním stavem a dobrou odolností k vyzimování.
ASGARD je adaptabilní odrůdou dobré reakce na vysokou
intenzitu pěstování, také pěstování extenzivním způsobem je
možné.
Vzhledem k ranému termínu zrání je určen i do přísuškových
lokalit.
Termín setí: v agrotechnické lhůtě, od poloviny do konce
srpna.
Výsevek 650 až 800 tis. klíčivých semen v závislosti na termínu setí.
Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke
Zástupce pro ČR: OleoBras s.r.o.
Rok registrace: 2008
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