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HYBRIDY NOVÉ GENERACE SE V PRAXI OPĚT OSVĚDČILY 
Hybrids of New Generation Proved Again in Practice 

Pavel STÁREK 
OleoBras s.r.o. 

Úvod  

Zkušenosti s hybridy nové generace se v praxi 
prohloubily o další sklizeň. Díky výnosové stabilitě, kvali-
tě, agronomickým vlastnostem a vyváženému zdravotní-
mu stavu vůči chorobám upoutávají tyto hybridy 
HORNET, ROHAN a SITRO na sebe zaslouženou 
pozornost. 

Ve sklizni 2008 i 2009 významnou měrou přispěly 
svými špičkovými výsledky k více jak 10% rozdílům v 
průměrných výnosech oproti odrůdám liniovým jak na 

běžných provozních plochách, tak i v odrůdových poku-
sech všech významných zkušebních institucí.    

Mezi novinky v sortimentu OleoBras pro zásev 
2010 se zařadí dva hybridy „evropského formátu“. Tyto 
velmi výkonné novinky doplní sortiment nové generace 
hybridů a budou svými agrotechnickými přednostmi a 
výnosovým potenciálem zvyšovat reálné možnosti při 
pěstování řepky ozimé v následujících letech.  

Popisy odrůd 
HORNET 

Hybrid nové generace šlechtění 
- Nejvýnosnější hybrid v poloprovozních pokusech 
2007 i 2008 (Zdroj: SPZO Praha).  
- Nejpěstovanější hybrid v praxi 2009 v ČR. 
- 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 agroeko-
logické podmínky. 
Specialista pro pozdní termíny setí. 
Velmi vysoký výnos semene a oleje, vysoká olejnatost, 
vysoká HTS.  
Vysoký výnos při základní a intenzivní agrotechnice. 
Doporučený výsevek 500 000 klíčivých semen 
v závislosti na termínu setí. 
Vhodný pro střední, středně pozdní a pozdní termíny 
setí. 
Vhodný do všech oblastí pěstování. 
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG  
Zástupce pro prodej v ČR: OleoBras s.r.o. 
Rok registrace: 2007 

ROHAN 

Perspektivní bratr hybridu Baldur  
- Nejvýnosnější hybrid v poloprovozních pokusech 
2009 (Zdroj: SPZO Praha, sortiment A).  
- Středně raný restaurovaný hybrid určený pro konti-
nentální podmínky pěstování. 
- Stabilně vysoký až velmi vysoký výnos semene a 
oleje z ha. 
- Rostliny tvoří nízký až středně vysoký kompaktní 
porost s vysokou odolností proti poléhání 8,5  
  (Zdroj: ÚKZÚZ, 2005-2007). 
Rychlý počáteční vývoj a rychlá jarní regenerace. 
Dobrý zdravotní stav. 
Vysoká až velmi vysoká zimovzdornost. 
Nízký až velmi nízký obsah glukosinolátů. 
Vyjímečná tolerance k přísuškům. 

Vhodný do všech výrobních oblastí a 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 
v závislosti na termínu setí. 
Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg 
Lembke 
Zástupce pro prodej v ČR: OleoBras s.r.o. 
Rok registrace: 2008 

SITRO 

Polopozdní vitální robustní hybrid nové generace – 
„výnosová bomba“ 
- Absolutně nejvýnosnější hybrid registračního zkouše-
ní ÚKZÚZ 2005-2007, 2006-2008. 
- Nejvýnosnější hybrid v praxi ČR 2009. 
- Nejvyšší výnos semene i oleje z ha. 
- Rovnoměrné vzcházení a výborné zapojení porostu. 
Velmi dobré přezimování. 
Vysoce plastický hybrid pro rozdílné agroekologické 
podmínky. 
Velmi dobrý zdravotní stav. 
Střední odolnost proti poléhání. 
Vysoká HTS. 
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 prodej v ČR: OleoBras s.r.o. 
Rok registrace: 2008 
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PULSARH novinka 

Robustní hybrid pro suché oblasti pěstování 
- Nejvýnosnější hybrid v pokusech s odrůdami ze Spo-
lečného evropského katalogu ve sklizni 2008 i 2009.  
- Polopozdní robustní hybrid vhodný i pro suchá stano-
viště. 
- Výborná úroveň přezimování. 
- Vysoká HTS. 
- Výborná schopnost větvení. 
- Vhodný pro rané a střední termíny setí. 
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG  
Zástupce pro prodej v ČR: OleoBras s.r.o. 
 
 
 

Maloparcelní pokusy s odrůdami ze společného 
evropského katalogu, (zdroj: SPZO Praha)

Sklizeň 2008, 100% = Baldur = 5,29 t/ha, n=6
Sklizeň 2009, 100% = Baldur = 4,84 t/ha, n=5
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VISBYH novinka 

Hybrid evropského formátu 
-  Homogenní porost + vysoká stejnoměrnost dozrávání 
= jednodušší sklizeň. 
- První hybrid, který dosáhl v pokusech v rámci celého 
Německa průměru 110 % ve výnosu semen. 
- Vysoká odolnost proti poléhání. 
- Výborný zdravotní stav (Phoma lingam). 
- Vysoká HTS. 
- Rychlý počáteční vývoj, vhodný i pro pozdní termíny 
setí. 
Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg 
Lembke 
Zástupce pro prodej v ČR: OleoBras s.r.o. 
 
 

Německo - nově registrované odrůdy 2008/2009, 
(zdroj: BSA 2006-2008, RAPS 3/2009)

100% = průměr odrůd Elekt ra, Trabant, Oase 2006-2008
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Kontaktní adresa 
Pavel Stárek, OleoBras s.r.o., Dubová 17, 637 00 Brno Jundrov 


