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KOMPELTNÍ SERVIS  
- OD DODÁNÍ OSIVA PO  VÝKUP KOMODITY 

Complete Service – from Seeds Delivery to Commodity Purchase 

Jiří ŠILHA 
SOUFFLET AGRO a.s. 

 

Společnost SOUFFLET AGRO a.s. zajišťuje 
kompletní servis agroobchodu a služeb v rámci celé 
České republiky u široké škály plodin. V oblasti olej-
nin se zaměřujeme zejména na řepku ozimou a slu-
nečnici. U těchto plodin nabízíme kompletní servis od 
dodávky osiv po výkup komodity, tedy od A do Z. Ve 
svém příspěvku zaměřeném na řepku ozimou bych se 
nejprve věnoval správné volbě odrůdy, což patří k základ-
ním faktorům ovlivňujícím ekonomiku výroby ozimé 
řepky. Sortiment odrůd společnosti SOUFFLET AGRO a. 
s. vychází z dlouhodobých pokusů, ve kterých jsou ověřo-
vány agronomické a technologické vlastnosti. Na jejich 
základě si vás dovoluji oslovit i s následujícími popisy 
vybraných odrůd, které by vám měly pomoci s výběrem a 
následným dosažením dostatečného výnosu.  
 
ES CENTURIO – novinka 

Polopozdní až pozdní, 100% fertilní, výnosný hyb-
rid s velmi dobrou mrazuvzdorností a olejnatostí s nízkým 
obsahem GLS. ES Centurio je nadějný hybrid vhodný do 
všech oblastí pěstování včetně chladných oblastí s kratší 
vegetační dobou. Díky rychlému vývoji na podzim je 
vhodný a jistý i pro pozdní setí. Ke clomazonu velmi 
tolerantní. Ošetření regulátorem je vhodné v nižší až 
střední dávce. Má středně vysoký vzrůst, vytváří kom-
paktní a vyrovnaný porost, větví v horní polovině rostliny. 
Vyniká velmi dobrým zdravotním stavem a odolností vůči 
poléhání. Vyznačuje se polopozdním nástupem kvetení a 
polopozdním až pozdním zráním.  
  
ES SAPHIR  

Středně raný hybrid, 100% fertilní, středního až 
vyššího vzrůstu. ES Saphir je perspektivní hybrid dosahu-
jící vynikajících výnosů s dobrou olejnatostí a nízkým 
obsahem GLS. Velmi dobře reaguje na intenzivní pěsto-
vání, kde se může zúročit jeho výborná větvící schopnost. 
Je doporučován pro setí od poloviny do konce agrotech-
nické lhůty. Ke clomazonu je tolerantní. Přezimování na 
dobré úrovni, má rychlou jarní regeneraci a středně rané 
kvetení. Rostliny se vyznačují vysokou větvicí schopností 
již nízko nad zemí. Výnosově velmi dobře reaguje na 
vyšší dávky dusíku i regulátorů. 
 
GALILEO – novinka 

Středně raná, 00, plastická liniová odrůda nového 
šlechtitelského programu s velmi vysokým výnosovým 
potenciálem, kterým dosahuje velkých výnosů při vysoké 
olejnatosti. Galileo se doporučuje pro setí v první polovi-
ně agrotechnické lhůty. Na podzim se vyvíjí pomaleji, 
regulátor růstu na podzim není nutný, ale odrůda na něj 
reaguje zvýšením výnosu. Má velmi dobrou mrazuvzdor-

nost, kompaktní habitus rostlin s výbornou odolností proti 
houbovým chorobám a k poléhání. Vyžaduje časné rege-
nerační přihnojení vyšší dávkou N. Má rané kvetení, rané 
až středně rané dozrávání, nízký obsah GLS. Je vhodná i 
do chladných oblastí s kratší vegetační dobou.  
 
SW GOSPEL 

Raná, 00, liniová odrůda řepky ozimé s kompakt-
ním vzrůstem a plasticitou i v horších půdních podmín-
kách a velmi dobrou mrazuvzdorností. SW Gospel se hodí 
pro raný výsev v první polovině agrotechnické lhůty do 
všech výrobních oblastí, ale  Má velmi rychlou jarní ob-
novu vegetace, raný nástup kvetení i zrání. Velmi dobře ji 
hodnotí pěstitelé v Německu a Polsku, kde se odrůda 
osvědčila i na chudších, písčitých půdách. 
 
SHAKIRA 

Liniová, 00, středně raná odrůda nižšího vzrůstu, 
která vyniká kompaktním habitem rostlin, vysokou HTS a 
velmi dobrým hodnocením praxí zejména ze středních a 
vyšších poloh. Setí je doporučováno uprostřed agrotech-
nické lhůty. Vyznačuje se velmi dobrou mrazuvzdorností 
a velmi dobrým zakořeněním, je proto vhodná i do mini-
malizačních technologií. Ke clomazonu je velmi tolerant-
ní. V jarním období regeneruje pomaleji a až do doby 
začátku kvetení zachovává nízkou výšku porostu, což 
umožňuje bezproblémové vstupy postřikovačem do poros-
tu. Vyznačuje se velmi vysokým nasazením květenství, 
má velmi dobrý zdravotní stav a odolává polehnutí. Shaki-
ra je vhodná do všech oblastí pěstování ozimé řepky a 
vyhovují jí vlhčí polohy, kde využije svoji vlastnost tvor-
by vyšší HTS. Zajímavá je i díky vysoké až velmi vysoké 
olejnatosti. Z praxe má velmi dobrý ohlas. 
 
CABRIOLET 

Středně raná, 00, výkonná liniová odrůda s vyso-
kou olejnatostí, s vyšším podílem kyseliny olejové ze 
šlechtění firmy Monsanto. Pro pomalejší vývoj na podzim 
je doporučovaná pro setí v první polovině agrotechnické 
lhůty ve všech výrobních oblastech. Velmi dobré výsledky 
dosahuje i v přísuškových oblastech. Cabriolet vykazuje 
vynikající zimovzdornost, rychlou jarní regeneraci a velmi 
rané kvetení (první kvete). Tomu je nutné přizpůsobit i 
vyšší dávku regeneračního přihnojení, která musí být 
velmi časná. Rostliny jsou středně vysokého vzrůstu se 
silným nepoléhavým stonkem. Velmi dobře reaguje na 
intenzivnější agrotechniku. Zvýšený podíl kyseliny olejo-
vé v semeni výrazně zlepšuje fyzikální a chemické vlast-
nosti vyrobeného oleje a zvyšuje možnosti jeho využití jak 
v potravinářství, tak i při výrobě olejů a bionafty. 
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CHELSI 

Liniová, 00, středně raná až pozdní liniová odrůda 
s vysokou olejnatostí, která se vyznačuje pozdějším kve-
tením (2 až 5 dní), čímž odolává pozdním mrazíkům, 
které v době začátku květu v určitých oblastech pravidelně 
přicházejí, a navíc může pomoci rozložit pracovní špičku 
některých ošetřeních (proti blýskáčkovi,  hlízečce, ..). Má 
velmi dobrý zdravotní stav a vyniká velmi dobrou odol-
ností vůči fómové hnilobě. Chelsi má na podzim pomalej-
ší vývoj, nepřerůstá. Ke clomazonu středně tolerantní. 
Pokud je nutné ošetření regulátorem, je vhodná nižší až 
střední dávka. Vzrůstem je středně vysoká až vysoká. Na 
jaře se vyvíjí pomaleji, doporučuje se sít v první polovině 
agrotechnické lhůty. 
 
DECATHLON 

Liniová, 00, raná až středně raná odrůda vyznaču-
jící se vysokou mrazuvzdorností a plasticitou. Dosahuje 
střední olejnatosti při nízkém obsahu glukosinolátů. Je 
vhodná do všech oblastí pěstování ozimé řepky pro ranější 
i pozdní setí. Vykazuje velmi dobré přezimování a široký 

rozsah odolnosti vůči chorobám.Na jaře rychle regeneruje. 
Je nižšího vzrůstu, dobře odolává poléhání. Plasticitu a 
schopnost vyrovnat se s horšími půdními a klimatickými 
podmínkami chladné oblasti dokládají velmi dobré vý-
sledky z chladnější oblasti Vysočiny. 
 
Když jarní řepku, tak LUŽNICI 

Nová, raná až velmi raná odrůda jarní řepky Luž-
nice, pochází z českého šlechtění společnosti SEMPRA 
Praha. Díky kratší vegetační době zachovává vysoký 
standart výnosu i při relativně pozdním termínu výsevu. 
Rostliny jsou nízkého vzrůstu, odolné vůči poléhání s 
velmi dobrou odolností k chorobám. Má stejnoéměrné 
dozrávání. HTS středně vysoká, obsah oleje je velmi 
vysoký – sklizeň ÚKZÚZ 2006 a 2007 dosáhla při výnosu 
104% výnosu oleje 109,5% na kontroly (Estrade, Heros, 
Licolly). Odrůda vykazuje mírně zvýšený obsah kyseliny 
olejové, má minimální obsah kys. erukové a velmi nízký 
obsah GLS. Jarní řepka představuje velmi dobré řešení za 
vyzimované ozimy, kde byly použity herbicidy 
s reziduálním působením na obilniny.  

Závěr 

Společnost SOUFFLET AGRO nabízí komplet-
ní servis pěstitelům řepky ozimé. V rámci poradenství 
je možné konzultovat rajonizaci jednotlivých odrůd, 
účelnost jednotlivých vstupů a přehlídky odrůd v rámci 
polních dnů. Při pěstování řepky nezapomínejme, že 
jednotlivé vstupy musí mít vzájemnou návaznost (zá-
kladní příprava půdy – odrůda – způsob založení po-
rostu – hustota porostu – regulace zaplevelení – opti-
malizace výživy – regulace chorob a škůdců – desikace 
– sklizeň – posklizňová úprava). Rezervy ve využití 
výnosového potenciálu odrůd jsou zejména ve správ-
ném založení porostů a účelné volbě a použití vstupů. 
V případě problémů neváhejte kontaktovat technicko-
poradenskou službu SOUFFLET AGRO. 

Společnost SOUFFLET AGRO zavedla změ-
něný způsob výkupu řepky ozimé pro rok 2010 a s 
tím souvisí i rozšíření možnosti výkupu. Podstatnou 
změnou ve výkupu je určování ceny a datumu pro-
deje přímo pěstitelem a vazba na cenu MATIF, 
která dává pěstitelům garanci transparentnosti 
určení ceny a zvýšení jistoty.  

Závěrem přeji dobré rozhodování o jednotlivých 
vstupech během vegetace, protože ty rozhodnou o 
množství Vaší produkce a tím o celkové spokojenosti. 
Věřím, že výše popsané odrůdy u Vás naleznou uplat-
nění a se svými požadavky se prosím obracejte na 
obchodní zástupce SOUFFLET AGRO. Více informací 
naleznete na informačních letácích ŘEPKA 
SOUFFLET AGRO od A do Z, dostupných též na 
www.soufflet-agro.cz 

Touto cestou připomínám termín tradičního 
Velkého polního dne SOUFFLET AGRO ve Všesta-

rech u Hradce Králové 16. 6. 2010, kde jsou založeny 
rozsáhlé odrůdové pokusy řepky ozimé. 

Graf 1 Doporučované termíny setí jednotlivých 
odrůd 

 

Graf 2 Termíny sklizně jednotlivých odrůd řepky 

 

Kontaktní adresa 
Ing. Jiří Šilha, Ph.D., Technicko-poradenská služba SOUFFLET AGRO a.s. pro oblast Čechy, Tel.: 

+420 724 336 184, e-mail:  jiri.silha@soufflet-agro.cz 


