HVĚZDNÁ SESTAVA OZIMÝCH ŘEPEK PRO ROK 2017
A star group of winter oilseed rape for 2017
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Souhrn: Pro nadcházející sezónu se nabídka sortimentu odrůd řepek VP AGRO doplněním o nejvýkonnější hybrid čtyřletého cyklu
zkoušení v ÚKZÚZ posunula až na samý vrchol pomyslné pyramidy. Nezpochybnitelnou výhodou našeho výběru je maximální genetická rozmanitost původu odrůd, kterou vám nedokáže nabídnout nikdo jiný: RAGT, Bayer, Limagrain, Monsanto, Selgen – od všech
těchto šlechtitelských firem máme v zastoupení odrůdy, které velmi úspěšně prošly registračním řízením v ČR, nebo výtečně absolvují
testování v pokusech SPZO, případně ČZU. Novinku našeho sortimentu pro rok 2017 je hybridní odrůda ALLISON.
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Summary: For the upcoming season, the offer of VP AGRO oilseed rape varieties moved to the very top of the imaginary pyramid by
adding the most powerful hybrid of four-year cycle testing in UKZUZ. Unquestionable advantage of our choice is the maximum genetic
diversity of varieties origin, that cannot offer anyone else: RAGT, Bayer, Limagrain, Monsanto, Selgen - from all these breeding companies we have varieties, which successfully passed the registration procedure in the Czech Republic or excellently pass testing in experiments of SPZO or the CUA. The novelty of our assortment for 2017 is a hybrid variety ALLISON.
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ALLISON
Rok 2015 Věrovany (okr. Olomouc) 9,2 t/ha,
Horažďovice (okr. Klatovy) 8,23 t/ha, rok 2014 Čáslav
(okr. Kutná Hora) 8,9 t/ha, Pusté Jakartice (okr. Opava)
8,26 t/ha, Hradec nad Svitavou (okr. Svitavy) 8,59 t/ha.
To nejsou výnosy pšenice, ale čísla, která dokládají
obrovský výnosový potenciál nejvýkonnější registrované odrůdy řepky v České republice. Toto jsou nejvyšší výnosy odrůdy ALLISON z pokusných stanic
ÚKZÚZ během registračního řízení.
Rok 2016 pokusy ÚKZÚZ SDO, opět nejvýkonnější odrůda ze všech zkoušených hybridů. Celkem
to tedy znamená, že Vám v následující sezóně exkluzivně nabídneme NEJVÝNOSNĚJŠÍ řepku českého

zkoušení v ÚKZÚZ, která má již čtyřleté výsledky a
lze tedy s jistotou doložit její supervýkonnost, univerzálnost a plasticitu (graf č. 1).
Polopozdní hybrid ALLISON byl zaregistrován
nejen na základě extrémně vysokých výnosů, ale zároveň i díky pozitivním agrotechnickým vlastnostem.
Středně vysoký až vyšší, s dobrou odolností poléhání,
velmi dobrou odolností komplexu houbových chorob a
vysokou odolností vyzimování.
Odrůdu lze v letošním roce vidět v poloprovozních pokusech SPZO a ve firemních pokusech společnosti VP AGRO.

Graf 1. SDO 2014-2016 hybridy, průměr teplé a chladné oblasti, výnos semen v %, (ÚKZÚZ),
100 % je průměr liniových odrůd
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RGT DOZZEN
RGT DOZZEN je MSL hybrid ze společného
šlechtění firem RAGT a NPZ. Agrotechnické vlastnosti
vystihuje graf č. 2 srovnáním odrůdy RGT DOZZEN a
Sherpa ve firemních testech RAGT.
Graf č. 2

Hybridní odrůda RGT DOZZEN byla v roce
2016 v České republice v prodeji již druhým rokem.
Letošní osev překonal více jak 5.000 ha pěstebních
ploch. Zájem o odrůdu se vyvíjel stejně jako žně. Čím
více bylo sklizeno, tím větší zájem o osivo byl. Během
léta nám přicházela hlášení z poloprovozních pokusů
SPZO, kde RGT DOZZEN neustále atakoval nejvyšší
příčky a např. v ZD Čechtice (okr. Benešov) celé pokusy vyhrál; 108 % na průměr pokusu (graf č. 2). Pozitivní nebyl jen ohlas na vysoký výnos, ale i na výraznou odolnost poléhání a na mimořádně dobrý zdravotní
stav, což byl v letošním roce na některých lokalitách
velmi vážný problém.
Graf 3. POP SPZO 2015/16 sortiment A, výnos semen, %

BONANZA
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 velmi dobrý.
Odrůda vykazuje velmi nízkou citlivost k použití clomazone. Obsah oleje i výnos oleje z hektaru je vysoký.
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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
zhodnocuje zvýšené vstupy. Své přednosti potvrdila
během letošního roku, když na zkušební lokalitě České
zemědělské univerzity v Červeném Újezdě (okr. Prahazápad) ustála veškeré nástrahy povětrnostních podmínek a porazila všech 46 konkurenčních odrůd výnosem
6,08 t/ha.
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DIEGO
DIEGO je liniová odrůda s velkým výnosovým
potenciálem, který opakovaně potvrdila v poloprovozních pokusech SPZO, kde po oba roky zkoušení překonávala řadu úspěšných hybridních odrůd v čele s Astronomem, DK Explicitem, nebo Mercedesem. Na lokalitě ZOD Brniště (okr. Česká Lípa) byl DIEGO v letošním zkoušení úplně nejlepší; 109 % na průměr pokusu
(graf č. 4). Jedná se o polopozdní odrůdu, která byla
v ČR registrována v roce 2015. Rostliny jsou nízké až

středně vysoké, s velmi vysokou odolností poléhání
(DIEGO 8,4 b., NK Morse 7,6 b., Sherlock 5,7 b.
ÚKZÚZ). Zdravotní stav je velmi dobrý, odolnost
hlízence je vysoká, černím střední, 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. Odrůda má velmi
bujný podzimní růst a je nutné použití růstových regulátorů, následně je její vývoj zcela bezproblémový.

Graf 4. POP SPZO 2015/16 sortiment B, výnos semen, %, ZOD Brniště
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RESCATOR
Jedničkou co do prodejů, je v naší nabídce již
několik let liniová odrůda RESCATOR, která stále
patří mezi nejprodávanější odrůdy v ČR. RESCATOR
je velmi plastická, nenáročná odrůda do všech pěstitelských podmínek. Na horších stanovištích patří vždy
k těm nejlepším a na výborných dokáže konkurovat i
nejvýkonnějším hybridům. Není to pouze ročníková
záležitost, ale dlouhodobý stav, který potvrzuje v provozních podmínkách. K velmi vysokému výkonu přidává RESCATOR celou řadu pozitivních agronomických vlastností a poloviční náklad na osivo oproti od-

růdám hybridním. RESCATOR je charakteristický
velmi nízkým kompaktním vzrůstem, nadprůměrnou
odolností poléhání a velmi bohatým větvením na úrovni hybridních odrůd. Výtečný je zdravotní stav (výborné hodnocení odolnosti hlízence, fomové suché hnilobě, plísni šedé a černím), vysoká zimovzdornost (prověřena mrazy 2012). Výhodou může být pro optimální
rozložení žní jeho ranost. Rescator je typem odrůdy,
kterou můžete pěstovat ve všech podmínkách a je
vhodný pro velkoplošné osevy.

RGT BONZZAI
Pro příznivce polotrpasličích odrůd máme připravenu hybridní, polopozdní odrůdu RGT BONZZAI.
Kromě úspěšné registrace v České republice (2014),
dosáhla v Seznamu doporučených odrůd 2016 nejlepšího výsledku ze zkoušených odrůd daného sortimentu.
Jedná se o nízký, nepoléhavý hybrid (8,3 b. ÚKZÚZ),
s vynikající odolností vyzimování. RGT BONZZAI je
vhodný do všech výrobních oblastí. Na podzim nepřerůstá a lze jej využít i pro velmi časné výsevy. Během
podzimu vytváří subtilní přisedlou listovou růžici
s velmi silným kůlovým kořenem, který je zárukou
překonání stresových podmínek. Doporučený výsevek
v optimálním časovém termínu je 50 ks semen/m2.

Zdravotní stav odrůdy je velmi dobrý, odolnost hlízence a černím je vysoká.
Portfolio exkluzivního sortimentu řepek společnosti VP AGRO patří kvalitativně k naprosté špičce.
Každý může zvolit podle vlastních požadavků a potřeb
pro konkrétní pěstitelské podmínky. Všechny výše
popsané odrůdy je možné vidět během polních dnů
SPZO, na mnoha pokusných lokalitách České zemědělské univerzity, při polních dnech jednotlivých stanic
ÚKZÚZ, na největších zemědělských akcích v Nabočanech a v Kralovicích a samozřejmě na hlavních polních dnech společnosti VP AGRO. Přeji vám šťastnou
ruku při volbě odrůdy a maximální spokojenost s agronomickým servisem našich pracovníků.
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