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ES LAUREN  -  NOVINKA OVĚNČENÁ MNOHA VAVŘÍNY! 
ES LAUREN – new variety wreathed many laurels! 

Milan SPURNÝ 
Agrofinal spol. s r.o. 

Abstract: New in varieties assortment of winter oilseed rape from Company Agrofinal is hybrid variety ES Lauren. ES Lauren is early to 
medium early hybrid. This is a robust material with high performance in all growing areas. 
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Souhrn: Novinkou v sortimentu odrůd řepky ozimé společnosti Agrofinal je hybridní odrůda ES Lauren. ES Lauren je raný až středně 
raný hybrid. Jedná se o robustní materiál s vysokou výkonností ve všech pěstitelských oblastech.  
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Žhavou novinkou pro nový pěstitelský ročník 
2013/2014 je zcela nový hybrid společnosti Agrofinal  
ES LAUREN, který byl po velmi úspěšném polopro-
vozním zkoušení v ČR a po registraci na sousedním 
Slovensku uveden od května 2013 na trh v  České 
republice.  Jedná se o robustní hybrid s rekordními 
výnosy ve všech pěstitelských oblastech.  

ES LAUREN patří do úplně nové skupiny „Top 
Quality“, na jejímž šlechtitelském vývoji se přímo 
spolupodílelo prostřednictvím šlechtitelských stanic 
v různých podmínkách kromě mateřské Francie i sou-
sední Německo. V uvedených zemích se tato kvalitní 
olejnina pěstuje na obrovských plochách, a proto se 
šlechtitelské práci na této hybridní odrůdě ozimé řepky 
věnovala značná pozornost. Šlechtění tohoto hybridu 
bylo zaměřeno zejména na velmi vysoký výnos ve 
všech oblastech pěstování, vysoký obsah oleje a nízký 
obsah glukosinolátů v semeni, zvýšenou odolnost proti 
houbovým chorobám, ranost a adaptabilitu 
k různorodým klimatickým a půdním podmínkám, 
zvláště pak proti suchu. 

ES  LAUREN  je raný až středně raný hybrid 
s vysokou výkonností do všech oblastí pěstování řepky 
ozimé. Disponuje velmi vysokým a stabilním výnosem 
semene, středně vysokým až vysokým obsahem oleje 
v semeni a velmi dobrou odolností proti všem houbo-
vým chorobám, zvláště proti Phomě. Rostlina je ro-
bustní, silně větvící, středně vysokého až vysokého 
typu, po zasetí má rychlý počáteční růst i díky velmi 
dobré odolnosti na sucho a nízké potřebě půdní vláhy 
při vzcházení. Přezimování má na vynikající úrovni, 
která byla prověřena tvrdou zimou v ČR 2012. V této 
zimě patřil ES Lauren k nejlépe přezimujícím řepkám 
na trhu. Na jaře má díky své ranosti rychlý start do 
vegetace, poměrně brzy kvete, období květu je středně 
dlouhé. Má velmi dobrou odolnost poléhání a před 

sklizní je vynikající v rovnoměrnosti dozrávání poros-
tu. Dobře reaguje na ošetření fungicidními přípravky 
v období kvetení. Hybrid vyniká i kvalitativními para-
metry, obsah glukosinolátů v semeni je velmi nízký, 
stejně tak obsah kyseliny erukové. Obsah oleje 
v semeni je vysoký. Doporučujeme ho pěstovat při 
vyšší intenzitě, stejně tak, jako většinu hybridních 
odrůd. Je vhodný pro optimální rozdělení sklizně ve 
větších zemědělských podnicích, neboť dozrává dříve, 
než většina pozdnějších hybridů. Výsev je doporučo-
ván do 40-50 semen na 1 m2 při dobrém zpracování 
půdy v agrotechnickém termínu. Je doporučen i pro setí 
na konci agrotechnické lhůty, maximálně ale do 5. září. 
Jedná se o žádaný a rychle se rozvíjející hybrid 
v Evropské unii. Z dosavadních výsledků je patrné, že 
tento hybrid je velmi přizpůsobivý v různorodých kli-
matických i půdních podmínkách, a výborně odolává 
suchu a teplu ve všech fázích vegetace, což je jeho 
značnou výhodou. 

Zájemci z řad zemědělské veřejnosti mohli letos 
hybrid ES Lauren vidět během vegetace na polních 
dnech ČZU Praha (Petrovice, Rostěnice, Hrotovice, 
Kelč, Nové Město, Vstiš, Chrášťany, Humburky, Čer-
vený Újezd), ale i na mnoha dalších pokusných stano-
vištích v různých lokalitách celé České republiky. Těší 
nás, že můžeme pěstitelům nabídnout hybrid, který 
svými výnosy momentálně patří k výkonnostní špičce v 
ČR. Hybridní odrůda ES Lauren splňuje všechny vyso-
ké nároky moderního pěstitele řepky, a patří v součas-
nosti k  nejlepším hybridům na českém trhu. Neměla 
by proto chybět v odrůdové skladbě žádného význam-
ného pěstitele řepky. 

 

Ti, kteří si nás vybrali, vědí proč. 
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