ES VIOLETTA – SLUNEČNICE, KTERÁ UMÍ ZVÍTĚZIT
ES VIOLETTA – Sunflower that can win
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Summary: ES Violetta is hybrid from French breeding company marketed by B O R, Ltd. Variety showed stability and high yield in trials
in the Czech and Slovak Republic last years, it was registered in the Slovak Republic in 2012. It showed the highest yield in the trials of
SPZO (Association of growers and processors of oilseeds) in 2012-13 years.
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Souhrn: ES Violetta je hybrid od francouzské šlechtitelské firmy Euralis Semences, kterou uvádí na trh firma B O R. s.r.o. Odrůda
prokázala stabilní a vysoký výnos v minulých letech v pokusech v České i Slovenské republice, v roce 2012 byla registrována na Slovensku. V pokusech SPZO dosáhla nejvyšších výnosů v průměru let 2012 a 2013.
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Úvod
Odrůda představuje pro zemědělce jeden ze základních intenzifikačních prvků rostlinné produkce.
Výběrem správné odrůdy může pěstitel zvýšit produkci
i zlepšit její ekonomické zhodnocení. Toto tvrzení
můžeme najít v nepřeberném množství publikací. Odborníci se přitom opírají o statistické zpracování dat
různého rozsahu a původu s mnohdy dosti složitými
výpočty nebo prostě o polní pokusy s různě starými
odrůdami jednotlivých polních plodin. Uvedeného
faktu jsou si vědomi i pěstitelé stejně tak jako šlechtitelské a semenářské společnosti, které pěstitelům nové
a výkonné odrůdy nabízejí.

Firma B O R, s.r.o. působí na českém zemědělském trhu už dvacet let. Při své činnosti má k dispozici
silné zázemí svých dvou mateřských společností, německé firmy BayWa a rakouské firmy RWA. Důraz
klade na budování a udržování dlouhodobě dobrých
vztahů se zákazníky. Svým zákazníkům nabízí mimo
jiné kompletní sortiment kvalitních certifikovaných
osiv všech hlavních zemědělských plodin. Vychází při
tom ze spolupráce s předními evropskými šlechtitelskými firmami. Mezi slunečnicemi do svého portfolia
vybrala odrůdu ES Violetta.
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Graf 1.: Výnos nažek letech 2012 a 2013
(zdroj: pokusy SPZO 2012 a 2013)
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ES Violetta je hybridní odrůda slunečnice, která
pochází ze šlechtění francouzské šlechtitelské firmy
Euralis Semences. ES Violetta byla registrována v roce
2012 ve Slovenské republice a ve Francii a na český trh
je uváděna na základě Společného katalogu odrůd
druhů zemědělských rostlin. V roce 2012 byla přihlášena do registračních pokusů ÚKZÚZ a současně do
poloprovozních pokusů Svazu pěstitelů a zpracovatelů
olejnin (SPZO). Od roku 2013 je testována v pokusech
v Německu.
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ES Violetta je raný dvouliniový hybrid se stabilními a vysokými výnosy. Má velmi rychlý počáteční
růst, vytváří silné a vitální středně vysoké až vysoké
rostliny (v průměru 166 cm v pokusech ÚKZÚZ v roce
2012; v pokusech SPZO 154 cm v roce 2012 a 177 cm
v roce 2013) s dobrou odolností proti poléhání a lámání
stonku v průběhu vegetace i před samotnou sklizní.
Vykazuje dobrý zdravotní stav, dobrou odolnost
k většině významných chorob slunečnice. Hmotnost
tisíce nažek je vysoká: v pokusech ÚKZÚZ v roce
2012 dosáhla průměrné hodnoty 70 g, nejvíce z celé
hodnocené skupiny odrůd.
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V registračních pokusech ÚKZÚZ v raném sortimentu dosáhla ES Violetta v problematickém roce
2012 průměrného výnosu 4,04 t/ha při velmi nízké
sklizňové vlhkosti (8,9 %) a obsahu oleje 48,81 %
v sušině.
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V souhrnu let 2012 a 2013 byla ES Violetta nejvýnosnější odrůdou, která navíc vykazovala velmi
příznivé sklizňové vlhkosti (Graf 3).

Graf 2.: Obsah tuku přepočtený na 92 % sušiny
(zdroj: pokusy SPZO 2012)
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Graf 3.: Výnos nažek a sklizňová vlhkost
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(zdroj: pokusy SPZO průměrné hodnoty 2012-2013)
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V pokusech SPZO dosáhla v obou letech nadprůměrných výnosů nažek (Graf 1). Jak je vidět
z grafu, výnos dosahoval výborných hodnot na většině
lokalit. Průměr za lokality tak odráží skutečně vyrovnaný výkon napříč celými pokusy, ne pouze extrémně
vysokou sklizeň na několika málo místech. Výsledky
z roku 2012 potvrzují rovněž nadprůměrný obsah tuku
(Graf 2).
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Závěr
ES Violetta je hybrid se špičkovými stabilními výnosy, který v sobě kombinuje ranost, vysoký výnosový potenciál a nadprůměrný obsah oleje. Pěstitelům nabízí jistotu stabilních výnosů při pěstování a reálné předpoklady pro dobré
zhodnocení produkce. Své kvality dokázala v několika zemích Evropy a okruh pěstitelů, kterým je nabízena, stále roste.
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