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HARRY - NOVÁ RANÁ ODRŮDA ŘEPKY OZIMÉ,  
KTERÁ BY NEMĚLA UJÍT VAŠÍ POZORNOSTI 

HARRY – a new early variety of winter rapeseed, which should not miss your attention 

Rudolf PUCHOLT 
OSEVA PRO s.r.o. 

Summary: Range of existing rapeseed varieties of OSEVA PRO s.r.o. will be in the year 2013 supplemented by a new, highly profitable 
linear variety Harry, bred by Saatzucht Donau GmbH&CoKG. 
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Souhrn: Sortiment stávajících odrůd řepky společnosti OSEVA PRO s.r.o. bude v roce 2013 doplněn o novou, vysoce výnosnou linio-
vou odrůdu Harry, vyšlechtěnou společností Saatzucht Donau GmbH&CoKG. 
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Úvod  

Zemědělská odborná veřejnost je již po mnoho 
let zvyklá, že nově registrované odrůdy či hybridy 
řepky ozimé povětšinou pocházejí ze šlechtitelských 
programů firem ze dvou, i z hlediska rozsahu pěstitel-
ských ploch této plodiny, nejvýznamnějších evrop-
ských států a to ze SRN a Francie. Odborná i finanční 
náročnost šlechtění nových materiálů si však stále více 
vyžaduje spolupráci firem podílejících se na této čin-
nosti. Důsledkem toho je, že ve svých státech a často i 
v sousedních zemích, se na trhu začínají významně 
uplatňovat i výsledky práce těch firem, jejichž šlechti-
telské programy nejsou sice tak rozsáhlé, avšak jsou 
více směrované ke konkrétním agroekologickým pod-
mínkám. A to je právě případ, v Rakousku společností 
Saatzucht Donau GmbH&CoKG vyšlechtěné, liniové 
odrůdy řepky ozimé HARRY, která v tomto roce 
úspěšně ukončila tříleté testování v rámci registračních 
pokusů ÚKZÚZ a na jejichž základě je navržena pro 
registraci v ČR od roku 2013. 

Jak již bylo výše uvedeno, předností odrůdy 
HARRY je ranost sklizňových termínů, čímž se řadí 
k absolutní špičce v rámci sortimentu pěstovaných 
odrůd. Rostliny jsou nízkého vzrůstu (127 cm) 
s vynikajícím bočním větvením, předsklizňové poléhá-
ní 7,2 bodů. Další předností této odrůdy je její odolnost 
vůči vyzimování, též na vysoké úrovni. Přezimováním 
v uplynulé zimě 2011/12 na úrovni 83 % rostlin odrůda 
náležela k nejlepším. Tato vlastnost je v jarním období 
navíc podpořena dobrou regenerací. Další zajímavou 
charakteristikou je velmi vysoká HTS, která přesahuje 
hranici 6 g. Tato odrůda má velmi dobrý a vyrovnaný 
zdravotní stav vůči všem významným chorobám řepky 
(Zdroj: ÚKZÚZ výsledky zkoušek pro registraci 2009 
– 2012).  

Samozřejmě každého pěstitele této plodiny za-
jímá výnosový potenciál odrůdy. Bez velkých slov je 
možno odrůdu HARRY charakterizovat přiloženými 
grafy srovnávajícími ji jak v tříletém průměru 
s kontrolními odrůdami tak její výnosové parametry 
v roce 2012 s registrovanými odrůdami zkoušenými 
v rámci Seznamu doporučených odrůd. Po dobu regis-

tračních zkoušek vždy tato odrůda překonávala kont-
rolní odrůdy o 5-9 %. V roce 2012 byla jednou z nej-
výnosnějších linií. Na základě porovnání absolutních 
výnosů v rámci odrůdových pokusů ÚKZÚZ může 
svým výnosovým potenciálem směle konkurovat i 
dlouhé řadě hybridních odrůd. Obsah oleje v semeni 
byl ve zkouškách stanoven na úrovni 47,54 %, přičemž 
z hlediska kvality se jedná o odrůdu s velmi nízkým 
obsahem glukosinolátů. V průměru tříletých registrač-
ních zkoušek tak ve výnosovém srovnání dosahovala 
107 % výnosu semen a 107 % výnosu oleje na průměr 
kontrolních odrůd. 

Výnos semene odrůdy Harry ve srovnání 
s kontrolními odrůdami typu linie (%) 
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Zdroj: registrační zkoušky ÚKZÚZ (výsledky sklizňových let 

2009 -  2012) 
 

Z hlediska agrotechnických doporučení odrůda 
nevyžaduje žádné mimořádné opatření. 

Optimální termín setí a hustota setí 
 Možný výsev po celou dobu agrotechnického 

termínu 
 Optimální hustota na jaře je 40 – 60 rostlin /m2 

Rajonizace 
 Odrůda je vhodná do všech výrobních oblastí a na 

všechny půdní typy 
 Vhodná pro základní i intenzivní agrotechniku 
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Hnojení dusíkem 
 Hnojení v obvyklém termínu 150 – 180 kg/ha č.ž. 

Morforegulátory 
 Podzimní aplikace morforegulátoru se doporučuje 

jako součást pěstitelské technologie. Termín jarní 
dávky morforegulátoru s fungicidním účinkem 
podle hustoty a stavu porostu po zimě 

Zástupcem této odrůdy v ČR je PROSEV s.r.o.  

Samozřejmě je zajištěno předstihové množení 
osiva a tak je předpoklad, že pro zásev v roce 2013 
bude k dispozici uspokojivé množství osiva. Osivo 
bude distribuováno především prostřednictvím ob-
chodní sítě OSEVA PRO s.r.o. 

 

Výnos semene liniových odrůd v roce 2012 (%) 

 
Zdroj:ÚKZÚZ, výsledky zkoušek užitné hodnoty ze sklizně 2012, * kontroly 
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