RESCATOR ZÍSKAL MOCNÉ SPOJENCE. NABÍDKA ŘEPEK
PRO ROK 2015 JE NABITÁ NOVINKAMI!
Rescator gained powerful allies. Oilseed rape offer for 2015 is packed with novelties!

Petr SHEJBAL
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Summary: The company VP AGRO offers proven Czech line variety RESCATOR. Very low and early line RESCATOR is not lying,
excellently branching, has an excellent health and frost resistance, high yield and oil content. For the year 2015 VP AGRO comes to the
market with two registered novelties: a hybrid semi-dwarf variety RGT BONZZAI and most powerful line of this year registrations
DIEGO. From the proven varieties will continue the offer of Bonanza, Jumper, NK Linus and others (NK Octans, Recordie, Sensation,
Da Vinci).
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Souhrn: Společnost VP AGRO nabízí prověřenou českou liniovou odrůdu RESCATOR. Velmi nízká a raná linie RESCATOR nepoléhá,
výborně větví, má výtečný zdravotní stav a mrazuvzdornost, vysoký výnos a obsah oleje. Pro rok 2015 přichází VP AGRO na trh
s dvěma registrovanými novinkami: hybridní polotrpasličí odrůda RGT BONZZAI a nejvýkonnější linie letošních registrací DIEGO. Ze
zavedených odrůd budou nadále v nabídce: Bonanza, Jumper, NK Linus a další (NK Octans, Recordie, Sensation, Da Vinci).
Klíčová slova: řepka ozimá, odrůdy, linie, hybrid, výnos, olejnatost

Portfolio firmy VP AGRO pro rok 2015 doplňují
dvě velmi zajímavé a nadějné odrůdy, které nově uspěly v
českém registračním řízení. První je hybridní polotrpasličí
odrůda RGT BONZZAI a druhou je nejvýkonnější liniová
řepka letošních registrací DIEGO.
RGT BONZZAI – polotrpasličí hybrid. RGT
BONZZAI je polopozdní pylově fertilní hybrid polotrpasličího typu. Rostliny jsou nízké, s výbornou odolností
poléhání před sklizní (ÚKZÚZ 8,3 b.). Velmi dobrý zdravotní stav s výbornou odolností černím, střední odolností
hlízence a střední odolností fómě. Velmi dobře snáší
včasné výsevy, kdy nemá sklon k přerůstání. Mrazuvzdornost odrůdy je výborná. HTS je velmi vysoká.
Během tříletého zkušebního období RGT BONZZAI
dosáhla vysokého výnosu, na jehož základě byla navržena
k registraci (graf 1).
DIEGO – nejvýnosnější liniová řepka. Druhou
novinkou je odrůda DIEGO, která také úspěšně dokončila
tříleté zkušební období v ÚKZÚZ. Jedná se o mimořádně
výkonnou německou liniovou odrůdu, která v tříletém
průměru výrazně překonala srovnávací odrůdy NK Morse
a Sherlock, stejně tak všechny ostatní odrůdy z nově registrovaných (graf 2). DIEGO je polopozdní odrůda ze šlechtitelské stanice firmy Dieckmann seeds. Rostliny jsou
nízké až středně vysoké, s velmi vysokou odolností poléhání (DIEGO 8,4 b., NK Morse 7,6 b., Sherlock 5,7 b.
z 9-ti bodové stupnice, ÚKZÚZ). Zdravotní stav
je velmi dobrý, odolnost proti hlízence vysoká, proti černím střední a fómové hnilobě vysoká. Obsah oleje je
velmi vysoký a dosahuje 48,13 % (NK Morse 46,73 %,
Sherlock 46,57 %). Výnos oleje z hektaru je velmi vysoký
(graf 3). Mrazuvzdornost odrůdy je vysoká.
RESCATOR. Jasnou jedničkou v naší nabídce
byla v roce 2014 liniová odrůda RESCATOR, která patří
mezi nejprodávanější odrůdy v ČR. S více než 10 tisíci
hektary se řadí mezi „velké odrůdy“ a vzhledem k výsledkům na provozních plochách není důvod, proč by tomu
tak nemělo být i v letech následujících. RESCATOR
dokáže konkurovat i nejlepším hybridním odrůdám a co je
podstatné, není to pouze ročníková záležitost, ale dlouho-
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dobý stav, který potvrzuje jak v pokusech ÚKZÚZ, tak
hlavně na provozních plochách. K velmi vysokému výkonu přidává RESCATOR celou řadu pozitivních agronomických vlastností a ve srovnání s hybridy poloviční
náklad na osivo.









Pozitiva odrůdy RESCATOR:

velmi nízký kompaktní vzrůst (na úrovni polotrpasličích odrůd) je příčinou nižších nákladů na výživu a na sklizeň
nadprůměrná odolnost poléhání (ÚKZÚZ)
velmi bohaté větvení na úrovni hybridních odrůd
výtečný zdravotní stav (výborné hodnocení odolnosti hlízence, fomové suché hnilobě, plísni šedé a
černím)
vysoká zimovzdornost (prověřena mrazy 2012)
vysoký obsah oleje (patří k nejvýkonnějším odrůdám na trhu, 48 %)
ranost odrůdy (jedna z nejranějších v sortimentu)
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Zkušenosti ing. Františka Khýna z RD Bezno
(řepařská výrobní oblast, okres Mladá Boleslav). „S Rescatorem máme díky předstihovému množení osiva už
dvouleté zkušenosti. V loňském roce byl jednou z našich
nejlepších řepek s výnosem 4,52 t/ha. Rescator je plastická odrůda bez zvláštních nároků na pěstování. Je ranější, u
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tí clomazone. Obsah oleje i výnos oleje z hektaru je
vysoký. Mimořádným pozitivem odrůdy je tvorba
nadprůměrně velkého a silného kůlového kořenu, který
je základem vysokých výnosů a vysoké tolerance stresovým podmínkám. BONANZA je intenzivní typ hybridu, který výborně ocení zvýšené vstupy. Velmi dobrých výsledků dosáhla v letošním roce v pokusech
SPZO (graf 4).

nás na úrovni Rohanu. Má dobrý zdravotní stav a je poměrně nízký – prakticky nepoléhá a ani na podzim nepřerůstá. Doporučili bychom v dobrých podmínkách nižší
výsevek do 60 semen/m2, aby se využilo schopnosti rostlin dobře větvit.
Rescator sejeme mezi 15. až 25. srpnem, celková
dávka N 160–180 kg/ha při průměrné půdní zásobě je
dostatečná k realizaci vysokého výnosového potenciálu
této odrůdy. Při pěstování se nám neukázaly žádné nestandardní vlastnosti, takže je to odrůda, která nezklame a
je vhodná pro velké výměry.”

V krátkosti jsem představil nosné odrůdy našeho portfolia pro rok 2015. Kromě novinek budou připraveny i starší, již osvědčené odrůdy: JUMPER –
vynikající výsledky v SPZO pokusech v roce 2014, NK
LINUS – specialista na výsušné pozemky a další (NK
Octans, Recordie, Sensation, Da Vinci). Do nového
roku vám přeji za VP AGRO mnoho pracovních úspěchů a maximální spokojenost s odrůdami VP AGRO.
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BONANZA. Druhou nejprodávanější odrůdou
firmy VP AGRO je hybridní odrůda BONANZA. Byla
zaregistrována v ČR v roce 2014 a pochází ze šlechtění
společnosti RAGT. BONANZA je polopozdní hybrid s
velmi rychlým počátečním růstem a středně rychlou
jarní regenerací. Rostliny jsou vysoké, velmi dobře
větvící, ale zároveň odolné poléhání (ÚKZÚZ 7,8 b.).
Mrazuvzdornost je vysoká a zdravotní stav je velmi
dobrý. Odrůda vykazuje velmi nízkou citlivost k použi-
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