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ES VENUS  -  SYMBOL PLODNOSTI 
ES VENUS  -  Symbol of Fertility 

Milan SPURNÝ 
Agrofinal 

Summary: Company Agrofinal, representing French seed company Euralis Semences, is known at our market especially through rep-
resentation of sunflower and maize hybrids. But in the last six years it has also significantly influenced cultivar composition of winter 
rapeseed seeds, i.e. with excellent cultivar ES NECTAR, which has belonged in the last two years among the ten best selling line culti-
vars in the Czech Republic. After last year´s successful introduction of hybrid ES NEPTUNE and line cultivar ES ALIENOR, company 
Agrofinal introduced in 2010 other new line cultivars - ES VENUS and ES ALEGRIA. ES VENUS is already registered in Common 
European Catalogue and it enables to rapidly introduce this excellent cultivar also to our market. 
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Souhrn: Společnost Agrofinal, zastupující francouzskou osivářskou firmu Euralis Semences, je na našem trhu známá především pro-
střednictvím zastupování hybridů slunečnice a  kukuřice. V posledních šesti letech však výrazně promluvila i do odrůdové skladby osiv 
ozimé řepky, především  s vynikající odrůdou ES NECTAR, která poslední dva roky patřila mezi deset nejprodávanějších liniových 
odrůd v České republice. Po loňském úspěšném uvedení hybridu ES NEPTUNE a liniové odrůdy ES ALIENOR, uvedla v roce 2010 
společnost Agrofinal další nové liniové odrůdy, a to ES VENUS a ES ALEGRIA. ES VENUS  je ve Společném evropském katalogu již 
čerstvě zapsána, a díky tomu může být tato skvělá odrůda velmi rychle uvedena i na náš trh. 
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ES VENUS byla vyšlechtěna pro různorodé 
klimatické a půdní podmínky Francie, Dánska, České 
republiky, Polska a Německa, které se na šlechtitel-
ském vývoji této novinky přímo spolupodílelo pro-
střednictvím šlechtitelských stanic v sousedním Bavor-
sku. Šlechtění výše zmíněné skupiny odrůd a hybridů 
je zaměřeno zejména na vysoký výnos ve všech oblas-
tech pěstování, vysoký obsah oleje a nízký obsah glu-
kosinolátů v semeni, a zvýšenou odolnost proti houbo-
vým chorobám. ES VENUS byla podrobena v letech 
2009-2010 náročnému testování ve všech oblastech 
České republiky a její výnosové a kvalitativní výsledky 
výrazně předčily očekávání.  

ES  VENUS je středně pozdní odrůda s vynika-
jící výkonností do teplejších i chladnějších oblastí 
pěstování řepky ozimé. Disponuje velmi vysokým a 
stabilním výnosem semene, vysokým obsahem oleje 
v semeni a výbornou odolností proti všem houbovým 
chorobám. Rostliny tvoří velmi kompaktní porost, silně 
větví, a jsou nižšího až středně vysokého vzrůstu. Od-
růda má po zasetí středně rychlý počáteční růst a vý-
borné přezimování. Na jaře má středně rychlý start do 
vegetace, dobře odolává pozdním jarním mrazům, má 
výbornou odolnost poléhání a před sklizní je vynikající 
v rovnoměrnosti dozrávání porostu. Odrůda vyniká i 
kvalitativními parametry, obsah glukosinolátů v semeni 
je velmi nízký, stejně tak obsah kyseliny erukové. 
Doporučuje se pěstovat při střední až vyšší intenzitě. 
Výsev je doporučován do 60 semen na 1 m2 při dobrém 
zpracování půdy v agrotechnického termínu. Jedná se o 
velmi rychle nastupující odrůdu v Evropské unii. První 
registrace této odrůdy proběhly ve Francii a Dánsku 

v roce 2009. V letošním roce by měla být zaregistrová-
na i v dalších evropských zemích. Ve velmi rozdílných 
podmínkách celé Francie v roce 2009 její výnosy v 
žádném pěstitelském regionu v pokusech CETIOM 
neklesly pod 4 tuny z hektaru při stabilní a vysoké 
olejnatosti semen. Na základě těchto pokusů je odrůda 
prezentována jako velmi dobře suchovzdorná. Z vý-
sledků je patrné, že tato odrůda je adaptabilní 
v různorodých klimatických i půdních podmínkách, 
což dokazovala i v poloprovozních pokusech společ-
nosti Agrofinal. 

Odrůda ES VENUS je pro sezonu 2010/2011 
zaseta na všech 8 lokalitách poloprovozních pokusů 
ČZU Praha, kde ji budou moci zemědělci vidět na 
jarních polních dnech. Těší nás, že můžeme pěstitelům 
nabídnout odrůdu, která momentálně patří k absolutní 
evropské šlechtitelské a výkonnostní špičce, a zároveň 
věříme, že její pěstování výrazně přispěje k vylepšení 
ekonomických výsledků zemědělských podniků. 

ES VENUS  - Výsledky poloprovozních pokusů 
2008-2010 

Pokusné místo Okres 
Výnos 

t/ha 

Výnos na 
průměr 

pokusu % 
ZAS Koloveč  DO 5,70 108 
Zbirožská, a.s. RO 4,77 111 

Corpo, s.r.o. Olešnice BK 4,08 106 
Uniagris Pěnčín, a.s. PV 5,50 105 

Smilkov, a.s. BN 5,23 119 

Ti, kteří si nás vybrali, vědí proč. 

Kontaktní adresa 

Milan Spurný, Agrofinal s.r.o., Petrská 24, 110 00 Praha 1, e-mail: agrofinal@telecom.cz 


