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RESCATOR - POSTRACH KOMBAJNŮ 
RESCATOR – scare for harvesters 

Petr SHEJBAL 
VP AGRO s.r.o. 

Abstract: Company VP Agro offers from this year a novelty between line varieties of winter oilseed rape - Rescator. This variety achie-
ves high yields across years and across production regions. It is a low, not lodging variety with very high resistance to winter killing and 
against lodging and with very good health. The variety is also very early and has high oil content.  
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Souhrn: Společnost VP Agro nabízí od letošního roku novinku mezi liniovými odrůdami řepky ozimé – Rescator. Tato odrůda dosahuje 
vysokých výnosů napříč ročníky a napříč pěstitelskými oblastmi. Jedná se o nízkou, nepoléhavou odrůdu s velmi vysokou odolností vůči 
vyzimování a poléhání, velmi dobrým zdravotním stavem. Odrůda je také velmi raná a olejnatá. 
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Úvod  

 

 

V letošním roce byla uvedena na trh novin-
ka v sortimentu řepek, odrůda RESCATOR. Tříle-
té výsledky Státních odrůdových zkoušek nazna-
čovaly, že se jedná o mimořádně povedený mate-
riál z domácího šlechtění, ale jak se již mnozí 
přesvědčili, nejobtížnější bývá tyto výsledky po-
tvrdit i v dalších letech. Otázkou bylo, jak se 
RESCATOR popere s nástrahami další sezóny. 
RESCATOR své postavení ještě vylepšil a do 
dalšího roku vstoupil s nálepkou nejvýnosnější 
liniové odrůdy na českém trhu. Výsledky ze stanic 
ÚKZÚZ jsou uvedeny v následujících tabulkách a 
grafech: 

Státní odrůdové zkoušky v ČR (sortiment liniových 
odrůd, ÚKZÚZ 2013, %) 

odruda ve SOZ 2013 teplá oblast chladná oblas t prumer CR

Rescator 106 114 109
DIE1787/08 106 107 106

NSL 10/214 104 106 105

Arot 104 105 105

RAW 1096-101 103 103 103

RAW 1096-053 102 101 102

Cortes 102 101 101

Slaki CS 100 103 101

EGC912 97 109 101

Harry 99 103 100

NK Morse* 99 103 100

Sherlock* 101 97 100

SW O 3085 99 99 99

Chaga ll 97 104 99

SW  05025 A (DaVinci) 98 99 98

Buzz 100 94 98

SL-783 95 103 98

NK Grandia 99 94 97

Goya 94 104 97

Lohana 94 102 96

SW  05079A 97 96 96

SW O A 1307 96 96 96

OP-BN-38 94 93 94

 
 kontrolní srovnávací odrůdy 

Pokusy SDO ÚKZÚZ 2013 a 2011-2013 (%) 

teplá oblast chladná oblast prumer CR
odruda Prumer 2013 Prumer 2011-13 Prumer 2013 Prumer 2011-13 Prumer 2013 Prumer 2011-13

RESCATOR 106 104 109 105 107 104
NK Morse 100 103 103 103 101 103

100 101 102 102 101 101

101 101 96 100 99 100

104 101 99 99 102 100

Harry 100 99 99 100 100 100

94 99 103 101 98 100

100 99 97 99 99 99

Sherlock 101 100 98 97 100 99

Da Vinci 98 97 99 99 98 98

98 96 93 94 96 95
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Pro připomenutí tříleté registrační výsledky 2010-2012 (ÚKZÚZ) 

RESCATOR CHAGALL* GOYA*
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Výnos semene a oleje (%) v letech 2010‐2012    ÚKZÚZ%

 
pozn. tmavší – výnos semen, světlejší – výnos oleje 
*kontrolní srovnávací odrůdy 

 

 

Z uvedených výsledků je patrné, že vysokých 
výnosů odrůda dosahuje napříč ročníky a napříč pěsti-
telskými oblastmi. Nezadá si ani s nejvýkonnějšími 
hybridními odrůdami sortimentu. 

Výnos je velmi důležitým parametrem, který 
ovlivňuje výběr pěstitele. Hned na druhém místě je 
soubor agrotechnických vlastností, které charakteri-
zují míru náchylnosti odrůdy, nebo naopak odolnost 
odrůdy vůči různým pěstebním podmínkám. 

 RESCATOR kromě vysokého výnosu nabízí i 
další pěstitelská pozitiva: 
 velmi nízký kompaktní vzrůst (133 cm – na úrovni 

polotrpasličích odrůd) způsobuje nižší náklady na 
výživu a na sklizeň 

 nadprůměrná nepoléhavost (ÚKZÚZ 8,1 bodů z 9) 
 výtečný zdravotní stav (výborné hodnocení odol-

nosti hlízence, fomové suché hnilobě, plísni šedé a 
černím) 

 vysoká zimovzdornost (prověřena mrazy 2012) 
 vysoký obsah oleje (patří k nejvýkonnějším odrů-

dám na trhu, 48 %) 
 raná odrůda (jedna z nejranějších v sortimentu) 

Pokud hledáte novou, vysoce výkonnou, nad-
průměrně zdravou, plastickou a nepoléhavou odrůdu, 
která zvládá stresové podmínky včetně tvrdých mrazů, 
vyzkoušejte odrůdu RESCATOR, která se z těchto 
důvodů stala novou srovnávací odrůdou ve Státních 
odrůdových zkouškách. Registrační řízení ÚKZÚZ, 
výsledky SDO, SPZO a  zkušenosti z předešlých let 
jsou příslibem velmi vysokých výnosů v kombinaci s 
nízkými pěstebními náklady. RESCATOR má nakro-
čeno se v dobrém slova smyslu stát postrachem vašich 
kombajnů a odrůdou, která se u vás zabydlí na dlouhé 
roky.   
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