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ES ALEGRIA A ES ALIENOR   
-  DVĚ NOVÉ ODRŮDY ŘEPKY OD AGROFINALU 

ES ALEGRIA and ES ALIENOR  -  the Two New Cultivars of Rapeseed from AGROFINAL 

Milan SPURNÝ 
Agrofinal s.r.o. 

 

Společnost Agrofinal, zastupující fran-
couzskou osivářskou firmu Euralis Semences, 
je na našem trhu známá především prostřed-
nictvím zastupování hybridů slunečnice a ku-
kuřice. V posledních pěti letech však výrazně 
promluvila i do odrůdové skladby osiv ozimé 
řepky, především  s vynikající odrůdou ES 
NECTAR, která dnes patří mezi deset nejpro-
dávanějších odrůd v České republice. V roce 
2009 se společnost Agrofinal rozhodla uvést na 
trh kromě nového restaurovaného hybridu ES 
NEPTUNE, také dvě nové liniové odrůdy 
s názvy ES ALEGRIA a ES ALIENOR, které 
jsou v posledních fázích testování 
v registračních zkouškách ÚKZÚZ a budou 
připravovány na registraci v České republice. 
Ve Společném evropském katalogu jsou tyto 
odrůdy již čerstvě zapsány, a tak jejich uvedení 
na trh už nic nebrání. 

Tentokrát se jedná o rané materiály ze sku-
piny „Top Quality“, jejíž velká část odrůd byla 
vyšlechtěna pro speciální klimatické a půdní 
podmínky České republiky, Slovenska, Polska, 
Maďarska, Rakouska a Německa, které se na 
šlechtitelském vývoji těchto novinek přímo spolu-
podílelo prostřednictvím šlechtitelských stanic 
v sousedním Bavorsku. V uvedených zemích je 
pěstování této kvalitní olejniny na obrovských 
plochách již neodmyslitelnou tradicí. Šlechtění 

zmíněné skupiny odrůd a hybridů je zaměřeno 
zejména na vysoký výnos ve všech oblastech pěs-
tování, vysoký obsah oleje a nízký obsah glukosi-
nolátů v semeni, a zvýšenou odolnost proti hou-
bovým chorobám. Obě linie byly podrobeny 
v letech 2007 - 2008 náročnému testování ve 
všech oblastech České republiky a obě výrazně 
předčily očekávání. 

ES  ALEGRIA - středně raná až raná od-
růda s vynikající výkonností do chladnějších a při 
pozdním setí i teplejších oblastí pěstování řepky 
ozimé. Disponuje vysokým výnosem a velmi 
dobrou odolností proti všem houbovým choro-
bám. Rostlina je robustní, silně větvící, středně 
vysokého až vyššího typu, po zasetí má rychlý 
počáteční růst a výborné přezimování. Na jaře má 
rychlý start do vegetace, brzy kvete, má velmi 
dobrou odolnost poléhání a před sklizní je vynika-
jící v rovnoměrnosti dozrávání porostu. Velmi 
dobře reaguje na ošetření fungicidními přípravky 
(např. Pictor, Prosaro, atd.) v období kvetení. Ob-
sah oleje v semeni je střední až vyšší. Obsah glu-
kosinolátů je nízký. Doporučuje se pěstovat při 
střední intenzitě. Výsev je doporučován do 60 
zrn/m2 v agrotechnickém termínu. Je vhodná i pro 
setí na konci agrotechnického termínu. Jedná se o 
velmi rychle nastupující odrůdu v EU. První regis-
trace této odrůdy proběhla ve Francii v roce 2008. 

 

Výsledky Registračních zkoušek ÚKZÚZ 2008 

Odrůda Výnos v % 
TO+CHO 

Výnos v % 
TO 

Výnos v t/ha 
TO+CHO 

Výnos v t/ha 
TO 

Zralost  - 
dny od 1.1. 

Délka rostlin 
v cm 

ES ALEGRIA 100 102 4,77 4,43 197 169 
CALIFORNIUM (K) 93 95 4,41 4,15 198 165 

LABRADOR (K) 100 100 4,76 4,33 201 165 
 TO – teplejší oblast, CHO – chladnější oblast, K – kontrolní hybrid ÚKZÚZ 
 
 

ES  ALIENOR - středně raná až raná od-
růda s vynikající výkonností do chladnějších a při 
pozdnějším setí také teplejších oblastí pěstování 
řepky ozimé. Má velmi vysoký a stabilní výnos 
a velmi dobrou odolnost proti všem houbovým 

chorobám. Rostlina je nízkého vzrůstu, kompaktní 
a dobře větvící. Po zasetí má rychlý počáteční růst 
a výborné přezimování. Na jaře má rychlý start do 
vegetace, brzy kvete, má výbornou odolnost polé-
hání a před sklizní je vynikající v rovnoměrnosti 
dozrávání porostu. Velmi dobře reaguje na ošetře-
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ní fungicidními přípravky (např. Pictor, Prosaro, 
atd.) v období kvetení. Obsah oleje v semeni je 
střední až vyšší. Obsah glukosinolátů je nízký. 
Doporučuje se pěstovat při střední až vyšší inten-
zitě. Výsev je doporučován do 60 zrn/m2 
v agrotechnickém termínu. Je vhodná i pro setí na 
konci agrotechnického termínu. Jedná se o velmi 
rychle nastupující odrůdu v EU. První registrace 
této odrůdy proběhla ve Francii a Anglii v roce 
2007. 

Zájemci z řad zemědělské veřejnosti mohou 
letos naše novinky vidět během vegetace na po-
kusných stanovištích a polních dnech v různých 
lokalitách celé České republiky. U obou výše 
zmíněných materiálů očekáváme, že o ně bude, 
vzhledem k jejich kvalitám, značný zájem, takže 
bude nutné osivo objednat včas. Samozřejmě nás 
těší, že můžeme pěstitelům nabídnout odrůdy, 
které momentálně patří k absolutní šlechtitelské a 
výkonnostní špičce, a zároveň doufáme, že svými 
výsledky pomohou zpříjemnit náročné období, 
kterým právě zemědělství prochází.  

 

Výsledky Registračních zkoušek ÚKZÚZ 2008 

Odrůda Výnos v % 
TO+CHO 

Výnos v % 
TO 

Výnos v t/ha 
TO+CHO 

Výnos v t/ha 
TO 

Zralost  - 
 dny od 1.1. 

Délka rostlin 
v cm 

ES ALIENOR 106 107 4,90 4,77 197 159 
CALIFORNIUM (K)   96   97 4,43 4,32 197 167 

LISEK (K)   95   95 4,39 4,21 199 176 
LABRADOR (K) 109 108 5,00 4,80 201 168 

 TO – teplejší oblast, CHO – chladnější oblast, K – kontrolní hybrid ÚKZÚZ 
 

Ti, kteří si nás již vybrali, vědí proč. 
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