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GRAF, ARAZZO, MEMPHIS - PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH HYBRIDŮ 
SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA 

Graf, Arazzo, Memphis – presentation of new hybrids of Saatbau Czech Republic 

Libor KOZLOVSKÝ 
SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA 

Summary: Saatbau Czech Republic Ltd. offers besides yielding line varieties of winter oilseed rape, such as Labrador, Goya, Buzz and 
Sidney, also very efficient hybrid varieties Graf, Arazzo and Memphis. Novelty on the market is the hybrid Memphis, which has been 
registered in the EU in 2015. 
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Souhrn: Společnost Saatbau Česká republika s.r.o. nabízí kromě výnosných liniových odrůd ozimé řepky, jako jsou Labrador, Goya, 
Buzz a Sidney, i velmi výkonné hybridní odrůdy Graf, Arazzo a Memphis. Novinkou na trhu  je hybrid Memphis, který byl registrován 
v EU v roce 2015. 
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Úvod  

SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. je dce-
řinou společností rakouské společnosti SAATBAU. 
V České republice je známa velmi kvalitními liniovými 
odrůdami. V minulosti NAVAJO, MOHICAN, poté 
LABRADOR, GOYA, BUZZ a v současnosti zejména 

SIDNEY. Hybridní odrůdy SAATBAU úspěšně uvádí 
na trh v posledních letech. Mezi nejvýkonnější hybridy 
SAATBAU v současnosti patří GRAF, ARAZZO a 
MEMPHIS. 

 

Materiál a metody  

Zdrojem hodnot zde použitých jsou registrační výsledky, výsledky ČZU, SPZO a údaje šlechtitelů. 

 

Výsledky a diskuse  

Hybrid GRAF se v České V tabulce pěstuje od 
roku 2013. Zaregistrován byl v roce 2013 v Rakousku 
a Maďarsku, v roce 2014 v Polsku. V České republice 
byl nejvýnosnější odrůdou v pokusech ČZU 
v Červeném Újezdě 2014.  

Červený Újezd, maloparcelky, 
 3 opakování po odstranění 

extrému 
2014 

1.místo 7,03 
t/ha 

Poloprovozní pokusy ČZU 2015 
7.místo  

4,74 t/ha 

SEK SPZO 2015 
3.místo 5,81 
t/ha, postup 
do SPZO 

AGES (Rakousko) registrační 
pokusy suchá oblast 2013 

5,14 t/ha, 
registrace 

AGES (Rakousko) registrační 
pokusy přechodná oblast 2013 

5,77 t/ha, 
registrace 

 Velmi rychlý počáteční růst, možné pozdější setí 
 Dobré přezimování 
 Velmi rychlá jarní regenerace 
 Ranější kvetení a zrání 
 Středně odolný k poléhání, vhodné krácení 

 Střední tolerance k hlízence a fomě – velmi vhod-
né ošetření fungicidem do květu 

 Vyšší HTS 

 

 

Hybrid MEMPHIS byl zaregistrován v EU 
v roce 2015. V České republice je aktuálně v pokusech 
ČZU v Červeném Újezdě. Dostupné informace jsou od 
šlechtitele. 
 Středně rychlý počáteční růst, možné i časnější setí  
 Velmi dobré přezimování 
 Tento hybrid vyniká velmi dobrým zdravotním 

stavem  
 Středně rychlá jarní regenerace 
 Středně rané kvetení a zrání 
 Odolný k poléhání 
 Dobrá tolerance k hlízence i fomě, přesto vhodné 

ošetření fungicidem do květu 
 Střední HTS 
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Hybrid ARAZZO byl registrován v letech 
2013 – 2015 ve čtyřech státech EU. V České republice 
byl nejvýnosnější odrůdou v pokusech ČZU 
v Červeném Újezdě 2015.  

Červený Újezd, maloparcel-
ky, 3 opakování po odstraně-

ní extrému 
2015 

1.místo 
6,74 t/ha 

Registrační zkoušky UK 
2012, 
2013, 
2014 

108%, 
108%, 
109% 

Registrační zkoušky DK 
1011, 
2012, 
2013 

108%, 
108%, 
105% 

Registrační zkoušky SK 
2013, 
2014 

104% 

 

 Rychlý počáteční růst 
 Dobré přezimování 
 Rychlá jarní regenerace 
 Středně rané kvetení a zrání 
 Odolný k poléhání 
 Dobrá odolnost k fomě, přesto vhodné ošetření 

fungicidem do květu 
 Střední HTS 
 
 
 
 
 
 
 

 

Závěr  

Společnost SAATBAU ČESKÁ 
REPUBLIKA s.r.o. v současné době kromě vý-
nosných liniových odrůd jako Labrador, Goya, 
Buzz a Sidney, nabízí i velmi výkonné hybridní 
odrůdy GRAF, ARAZZO a MEMPHIS. Hybridy 
GRAF a ARAZZO jsou vhodné pro intenzivní až 

velmi intenzivní agrotechniku, což se potvrdilo 
výsledky v Červeném Újezdě. Hybrid MEMPHIS 
je možné úspěšné pěstovat i při méně intenzivní 
agrotechnice. Vhodnost hybridu MEMPHIS pro 
intenzivní agrotechniku můžeme posoudit podle 
výsledků v Červeném Újezdě 2016. 
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