ŠIROKÝ VÝBĚR ODRŮD USPOKOJÍ KAŽDÉHO PĚSTITELE
A wide choice of varieties satisfy every grower

Petr SHEJBAL
VP AGRO
Summary: The company VP Agro expanded its portfolio of winter oilseed rape varieties by two new hybrids RGT Dozzen and
RGT Trezzor. A line variety Diego was also added. The most successful variety of VP Agro Company is the Czech linear variety Rescator. Rescator excels in lower growth, not lying, excellent overwintering and health condition. The hybrid Bonanza and semi-dwarf variety
RGT Bonzzai supplemented the range of varieties.
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Abstrakt: Společnost VP Agro rozšířila své portfolio odrůd ozimých řepek o dva nové hybridy RGT Dozzen a RGT Trezzor. Z liniových
odrůd přibyla odrůda Diego. Nejúspěšnější odrůdou společnosti VP Agro je česká liniová odrůda Rescator. Rescator vyniká nižším
vzrůstem, nepoléhavostí, výborným přezimováním a zdravotním stavem. Sortiment odrůd ještě doplňují hybrid Bonanza a polotrpalík
RGT Bonzzai.
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Úvod
Portfolio odrůd pro nadcházející pěstitelskou
sezonu je bohaté a je z čeho vybírat.
Nabídka odrůd VP AGRO se pro příští rok rozrostla o velmi zajímavé materiály ze společného šlechtění francouzské společnosti RAGT a světové jedničky
ve šlechtění řepek firmy NPZ (Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG). Jedná se o dvě hybridní odrůdy RGT DOZZEN a RGT TREZZOR. Z německého šlechtění firmy Dieckmann seeds, dnes již
Monsanto Saaten, pochází novinka v liniovém sortimentu pod názvem DIEGO. V nabídce nemůže chybět
naše dosavadní jednička na trhu odrůda RESCATOR,
která rok co rok převědčuje pěstitele o svých kvalitách.
Následuje výkonný hybrid BONANZA a sortiment

polotrpasličích odrůd zastupuje v ČR registrovaný
hybrid RGT BONZZAI.
RGT DOZZEN. Novinka letošní prodejní sezóny, RGT DOZZEN, náleží s více než 5.000 ha pěstebních ploch k progresivně nastupujícícím odrůdám
českého trhu. Mezi agronomické přednosti tohoto hybridu patří ranost, výrazná plasticita, excelentní odolnost
poléhání, nízký, velmi kompaktní vzrůst, výrazná
odolnost suchu, ranost, vysoká mrazuvzdornost a výtečná odolnost komplexu chorob. Během tříletého
zkoušení
v
německých
státních
zkouškách
RGT DOZZEN výnosově překonával kontrolní odrůdy
Avatar, Genie a Visby o 3 %. Během našeho firemního
zkoušení na nezávislých zemědělských stanicích v ČR
po dva roky významně překonal i velmi silné srovnávací odrůdy Sherpu a Artogu.
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RGT TREZZOR. Novinkou následujího roku
je polopozdní MSL hybrid RGT TREZZOR. Řepka
RGT TREZZOR, to jsou nejbezpečněji uložené a zároveň investované peníze přímo na vašem poli. Výborná
odolnost vyzimování, vysoká odolnost poléhání (8,3 b.
ÚKZÚZ) při střední výšce rostlin, výborná odolnost
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hlízence a samozřejmě velmi vysoké výnosy jak
v teplé, tak v chladné výrobní oblasti. Hybrid prochází
českými státními zkouškami a zároveň je testován ve
firemních pokusech na zemědělských zkušebních stanicích, kde během dvou let prokázal svoji výkonnost,
meziročníkovou stabilitu a vysokou odolnost suchu.
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DIEGO je liniová odrůda s obrovským výnosovým potenciálem, který potvrdila v roce 2015 ve svazových pokusech, kde překonala i nejpěstovanější
hybrid v ČR DK EXPLICIT (graf). 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 vůči 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.
Během registračního řízení v ČR DIEGO významně
překonal obě srovnávací odrůdy NK Morse a Sherlock
(graf č.). Odrůda má velmi bujný podzimní růst a je
nutné použití růstových regulátorů, následně je její
vývoj zcela bezproblémový.
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Mrazuvzdornost je vysoká a zdravotní stav je velmi
dobrý. Odrůda vykazuje velmi nízkou citlivost k použití 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 zhodnocuje zvýšené vstupy.
RGT BONZZAI. V letošním roce jsme na trh
poprvé uvedli polotrpasličí hybrid RGT BONZZAI.
Jedná se o polopozdní odrůdu, která úspěšně dokončila
registrační řízení v ČR. Během tříletého zkoušení RGT
BONZZAI překonával kontrolní odrůdu DK Secure.
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.
Výnos semen 2012-14 (%), ÚKZÚZ
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RESCATOR. Jedničkou v naší nabídce v roce
2015 byla liniová odrůda RESCATOR, která patří mezi
nejprodávanější odrůdy v ČR. RESCATOR dokáže
konkurovat i nejlepším hybridním odrůdám a co je
důležité, 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 odrůdám 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.
BONANZA. Tato hybridní odrůda 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).
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Portfolio odrůd pro nadcházející pěstitelskou
sezonu je bohaté a je z čeho vybírat. Každý může zvolit
podle vlastních požadavků a potřeb pro konkrétní pěstitelské podmínky. Všechny výše popsané odrůdy je
možné v roce 2016 vidět 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.

Kontaktní adresa
Ing. Petr SHEJBAL, http://www.vpagro.cz/, telefon: 603 861 007, e-mail: pshejbal@vpagro.cz
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