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Summary: In april 2011 there was established in the Czech Republic a branch of Caussade Osiva s.r.o. At present this company offers
seeds of rapeseed, maize and sunflower. For the year 2011 Caussade offers three hybrid cultivars (Tripti CS - semilate, Nodari CS semiearly, Scelni CS - semiearly), one semidwarf hybrid (Intense CS - medium early) and two lines of rapeseed (Kapti CS - semilate,
Slaki CS - semilate). In the offer of sunflowers it comes with the three hybrids, in medium early sortiment with Fabiola CS and Imeria CS
(Clearfield), in early sortiment with Solarni CS.
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Souhrn: V dubnu roku 2011 byla v České Republice založena pobočka Caussade Osiva, s. r. o. V současné době přichází s nabídkou
osiv řepky, kukuřice a slunečnice. Pro rok 2011 nabízí Caussade tři hybridní odrůdy (TRIPTI CS - polopozdní, NODARI CS - poloraná,
SCELNI CS poloraná), jednoho polotrpasličího hybrida (INTENSE CS – středně raný) a dvě liniei řepky (KAPTI CS – polopozdní, SLAKI
CS – polopozdní). V nabídce slunečnic přichází se třemi hybridy. Ve středně raném sortimentu Fabiola CS a Imeria CS (Clearfield), v
raném sortimentu Solarni CS.
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Úvod
Zemědělské plodiny společnosti Caussade jsou v Čechách úspěšně pěstované již řadu let. Do roku 2011 tomu
bylo pod značkami několika firem zabývajících se prodejem
a distribucí osiv. Díky změně obchodní strategie byla v Čechách v dubnu 2011 založena pobočka Caussade Osiva, s.r.o.
s cílem ukázat kvalitu našich materiálů českým zemědělcům.
Historie firmy Caussade sahá do roku 1962, kdy byla
společnost založena zemědělci ve francouzském městě
Caussade, v oblasti, která je centrem evropského šlechtitelského dění. Zajímavostí dnešní doby je fakt, že společnost
Caussade je jako jedna z mála vlastněna samotnými zemědělci a nemají v ní majetkový podíl žádné vlivné finanční skupiny.
Původní záměr šlechtit pšenici přerostl do šlechtění
většiny významných zemědělských plodin na vysoké úrovni,
včetně šlechtění řepky ozimé. Nejvýznamější šlechtitelské
stanice leží ve Francii, Německu, Rumunsku a na Ukrajině.
Testovací stanice jsou rozšířeny po celé evropě. V České
republice jsou v nabídce osiva řepky, kukuřice, slunečnice a
připravujeme se na distribuci a množení pšenice.

Osiva řepky ozimé
V rámci příprav prodeje osiva řepky, byly v minulých
letech v ČR založeny na několika místech poloprovozní
pokusy, byly dány některé nové odrůdy do registračních
zkoušek v ÚKZÚZ a byly založeny provozní plochy s liniovými i hybridními odrůdami.
Můžeme konstatovat, že testy v ÚKZÚZ i výnosy v
poloprovozních pokusech a na provozních plochách potvrdily, že výběr odrůd řepek, které jsme se rozhodli v Čechách
prodávat byl správný. Na základě výnosového kriteria, které
vnímáme jako nejdůležitější jsme v Čechách zařadili do
prodeje pouze odrůdy mimořádně odolné vůči stersovým
vlivům.
TRIPTI CS:
JISTOTA STBILNÍCH VÝNOSŮ.
Polopozdní hybridní řepka se středním až vysokým vzrůstem,
vhodná do střední intenzity pěstování. Vyznačuje se stabilním nadprůměrným výnosem a velmi dobrým zdravotním
stavem. Vhodná do středně těžkých a lehčích půd i s možností přísušku.
NODARI CS: JISTOTA BRZKÉ A SNADNÉ
SKLIZNĚ. Poloraná hybridní řepka se středním vzrůstem,
vhodná do střední intenzity pěstování. Vhodná do všech
půdních typů. Nodari CS má velmi dobrý zdravotní stav,
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mezi její přednosti patří vyrovnaná sklizeň s rychlým zráním
na konci vegetace.
SCELNI CS: JISTOTA VYSOKÉHO VÝNOSU.
Poloraná hybridní řepka se středním až vysokým vzrůstem
vhodná do vysoké intenzity pěstování. Skvělých výnosů
dosahuje ve všech půdních i klimatických podmínkách s
výjimkou přísuškových lokalit.
INTENSE
CS:
JISTOTA
VYSOKÉHO
ZHODNOCENÍ NÁKLADŮ. Polotrpasličí středně raný
hybrid. Vhodný do všech oblastí pěstování s výjimkou přísuškových lokalit. Intense CS dosahuje naprůměrných výnosů a má velmi dobrý zdravotní stav. Vhodný také pro intenzivní agrotechniku.
KAPTI CS: JISTOTA ODOLNOSTI. Liniová polopozdní řepka, vhodná do všech pěstitelských oblastí včetně
přísuškových lokalit. Patří do nižší až střední intenzity pěstování, vykazuje výraznou toleranci vůči fomě, sclerocinii a
dalším houbovým chorobám.
SLAKI CS: JISTOTA CHLADNÝCH LOKALIT.
Liniová polopozdní řepka, vhodná do všech pěstitelských
podmínek, včetně přísuškových lokalit, zejména do chladných oblastí, kde dosahuje excelentních výnosů. Vhodná do
střední až intenzivní agrotechniky.

Osiva slunečnice
Společnost Caussade patří mezi významné světové
producenty osiv slunečnice. V tradičních pěstitelských zemích jako je Ukrajina, Rusko, Rumunsko, Bulharsko patří
mezi největší dovozce osiv .
Pro Českou republiku má pobočka Caussade Osiva,
s.r.o. pro nadcházející sezónu v nabídce tři hybridy slunečnic. Ve středně raném sortimentu Fabiola CS a Imeria CS
(Clearfield), v raném sortimentu Solarni CS.

Clearfield - rostliny jsou tolerantní k herbicidům
ze skupiny IMIDAZOLU.
Fabiola CS - hybrid nízkého vzrůstu s pevným stonkem. Tento hybrid má velmi dobrou odolnost vůči sklerotiniově hnilobě, vysoký obsah oleje 51%.
Imeria CS - homogenní hybrid nízkého vzrůstu, se
středně velkými nažkami a vysokou HTS. Velmi dobrá
odolnost vůči sclerotiniové hnilobě.Tento hybrid je s technologií Clearfield.
Solarni CS - krátký produktivní hybrid bohatý na
olej. Odolný vůči nemocem s vysokým obsahem kyseliny
olejové.
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