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Abstract: The Company Caussade seeds offer for growers as line – Slaki CS, Kapti CS, as well as hybrid varieties of winter oilseed
rape - Basalti CS, Tripti CS, Intense CS, CS 107.15. All materials of Company Caussade seeds grown and registered in the Czech
Republic survived demanding winter 2011/2012 with the best results and ranked among varieties with the excellent overwintering.
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Souhrn: Společnost Caussade Osiva nabízí pěstitelům jak liniové - Slaki CS, Kapti CS, tak i hybridní odrůdy řepky ozimé - Basalti CS,
Tripti CS, Intense CS, CS 107.15. Všechny matriály firmy Caussade Osiva pěstované a registrované v Čechách přestály náročnou
zimu 2011/2012 s nejlepšími výsledky a zařadily se mezi výborně přezimující odrůdy.
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Společnost Caussade osiva prodává svou „genetiku“ v České republice pod svým jménem od roku 2010.
Díky širokému zázemí a bohatým zkušenostem ze zahraničních trhů, dosáhly plochy oseté plodinami Caussade
v roce 2013 výměr v řádech desítek tisíc hektarů. Firma
vstoupila na trh v době, kdy zde již působila řada silných
firem a prostor pro konkurenci byl velmi úzký. Díky
kvalitě její genetiky, velmi rychlými úspěchy
v registracích a dobré prodejní strategii se dostala mezi
nejrychleji rostoucí firmy v zemědělském sektoru. A proč
jsou plodiny Caussade na českých polích tak úspěšné?
Všechny odrůdy, včetně řepky ozimé vybírají pracovníci Causssade do Česko-Slovenských podmínek z
takzvaných předzkoušek. Jedná se o několik lokalit, kde
jsou
desítky
vybraných
odrůd
porovnávány
s nejúspěšnějšími materiály pěstovanými v ČR. Výsledky
těchto zkoušek potom předurčí, který materiál bude postupovat do registračních řízení a dále na naše pole.
Jednoznačným úspěchem tohoto postupu je loňská
registrace liniové řepky Slaki CS. Fakt, že se podařilo
v ÚKZÚZ zaregistrovat linii v takto krátkém čase i fakt,
že je to za poslední tři roky hodnocení nejlepší linie
v ÚKZÚZ ve všech výnosových ukazatelích, je úspěch
opravdu nevídaný.
Důležité je i to, že výborné výsledky z registrací ukazuje
Slaki CS i v provozu.
Stejně tak hybrid Basalti CS registrovaný loni na
Slovensku prošel registračním řízením hladce s velkými
rezervami.
Hybrid CS 107.15, který právě probíhá registračním řízením v ÚKZÚZ, se umístil v pokusech kolektivu
pana Prof. Jana Vašáka, CSc. na pěkném 4. – 5. místě z 30
zkoušených materiálů. V pokusných provozních plochách
dosahuje stejně jako Basalti CS rekordních výnosů.
Považuji za důležité zmínit, že všechny matriály
firmy Caussade pěstované a registrované dnes v Čechách
přestály náročnou zimu 2011/2012 s nejlepšími výsledky
a zařadily se mezi výborně přezimující odrůdy.

sice tradičními, ale vývojem překonanými odrůdami a
umožní zapadnout i nové firmě mezi leadery současného
trhu. Je uspokojující pokud se firmě daří zlepšovat genetické vlastnosti plodin pěstovaných na Českých polích.
Stručná charakteristika odrůd řepky ozimé
nabízené v České republice
Basalti CS: polopozdní hybrid středního vzrůstu
vhodný do všech oblastí pěstování. Vyznačuje se vysokým výnosem semen, vysokou olejnatostí a značnou
odolností vůči houbovým chorobám. Rostliny dobře větví
a tvoří robustní kompaktní porost. Podzimní vývoj je
rychlý, tolerance ke clomazonu střední.
Slaki CS: polopozdní liniová odrůda s nejvyšším
potenciálem výnosu. Vynikající přezimování, které ji řadí
vysoko mezi hybridy. V SOU ÚKZÚZ dosáhla Slaki CS
ve tříletém zkoušení liniových odrůd absolutně nejvyššího
výnosu semene i oleje.
Kapti CS: polopozdní až pozdní liniová odrůda
s vysokým obsahem oleje a výborným výnosem semen i
při základní agrotechnice. Odrůda je vhodná do všech
půdně-klimatických podmínek, půdních typů a přísuškových oblastí.
Tripti CS: je velmi stabilní polopozdní hybrid robustnějšího vzrůstu s vysokou tolerancí vůči stresu. Velmi
dobře snáší přísušky a extenzivní podmínky pěstování.
Dobře přezimuje.
Intense CS: polopozdní trpasličí hybrid, odrůda
s vysokou stabilitou výnosu semen. S ohledem na nízký
porost Intense nevyžaduje regulátory růstu. Vyznačuje se
výborným přezimováním, nízkým obsahem glukosinolátů
a střední olejnatostí.
CS 107.15 polopozdní hybridní odrůda
v registraci. Je charakteristická velmi pozdním nakvétáním, díky kterému lépe odolává jarním mrazíkům. Doba
kvetení je krátká a intenzivní. CS 107.15 velmi stejnoměrně dozrává. Dosahuje výborných výnosů semen i
oleje.

Vývoj firmy Caussade v Čechách ukazuje, že český zemědělec dává přednost kvalitním materiálům před
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