ÚSPĚŠNÉ HYBRIDY SLUNEČNICE PRO NÁROČNÉ PĚSTITELE
SUCCESSFUL sunflower hybrids for discerning growers
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Summary: The company Agrofinal occupies a third of the market with sunflower varieties in Czech Republic. Its leading variety is
ES Biba, which is also the most commonly grown variety. The company Agrofinal prepared the following news for the season 2016:
EC Columbella (earliness, yield stability and oiliness), ES Idillic HO (high oleic, earliness and oiliness), ES Unic HO CL (high oleic,
Clearfield and oiliness). Of the already established varieties are available: ES Bella, ES Novamis CL, ES Ethic HO and fodder strips
variety EC Royal.
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Abstrakt: Společnost Agrofinal zaujímá si třetinu trhu s odrůdami slunečnice v ČR. Její nosnou odrůdou je ES Biba, která je současně
odrůdou nejpěstovanější. Pro sezónu 2016 si společnost Agrofinal připravila tyto novinky: ES Columbella (ranost, výnosová stabilita a
olejnatost), ES Idillic HO (high oleic, ranost a olejnatost), ES Unic HO CL (high oleic, Clearfield a olejnatost). Z již zavedených odrůd
budou k dispozici: ES Bella, ES Novamis CL, ES Ethic HO a krmná proužkatá odrůda ES Royal.
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Jak už se stalo pravidlem, tak i pro následující
pěstitelský rok připravila společnost Agrofinal, která
již 18 let úspěšně zastupuje na českém trhu francouzskou osivářskou společnost Euralis, novinky slunečnice, které by měly obohatit hybridní nabídku v České
republice. Po dalším snížení pěstitelských ploch v roce
2015, se v důsledku nižších výnosů zvýšila poptávka
po slunečnicových nažkách, a výkupní cena se tím
vyšplhala až ke hranici 10 tis. Kč/t. Ani přesto se zatím
nepředpokládá nárůst pěstitelských ploch slunečnice
v ČR v roce 2016. O to důležitější bude správná volba
hybridu, který by měl splnit požadavky pěstitelů tak,
aby výsledná ekonomika této plodiny byla na zemědělském podniku v kladných číslech. K ekonomickému
růstu každý rok přispívá i společnost Agrofinal, pro níž
je prvotřídní kvalita hybridů, která je podložená dlouholetým testováním ve všech možných klimatických i
půdních podmínkách a špičková osiva, rozhodujícím
faktorem, který zajišťuje této značce dlouhodobě přibližně třetinové zastoupení u českých a moravských
zemědělců. Zde je nabídka nejdůležitějších hybridů pro
rok 2016.
ES BIBA – nejpěstovanější hybrid v ČR
Dle informací SPZO byla nejpěstovanějším
hybridem v uplynulých třech letech v ČR ES BIBA. Na
trhu bude již sedmým rokem a její podíl každoročně
stoupá. Hybrid, který byl v ČR zaregistrován v roce
2008 vyniká souhrnem výborných hospodářských
vlastností, díky kterým patří každý rok k absolutní
pěstitelské a výnosové špičce na běžných plochách,
pokusech SPZO, i postregistračních zkouškách
ÚKZÚZ, kde je zařazen jako kontrolní hybrid pro výnos a kvalitu. Vedle vysokého a ročníkově stabilního
výnosu, je to výrazná ranost, vysoká olejnatost, nízký
vzrůst, výborný zdravotní stav a odolnost k suchu. Tyto
přednosti jsou předpokladem k jeho dalšímu rozšíření
v příštích letech, a to nejen na území ČR. Tento hybrid
by rozhodně neměl chybět u žádného významného
pěstitele slunečnice. I v roce 2015 dokázal na běžných
plochách svoji plasticitu, kdy jako jeden z mála hybri- 230 -

dů na trhu dokázal odolávat suchu a stresům
z tropických teplot a dosáhnout nadprůměrných výnosů
nažek, včetně vysoké olejnatosti, což nebylo na běžných pěstitelských plochách zdaleka tak samozřejmé,
jako v letech minulých.
Novinky pro rok 2016
Vedle již zavedeného raného hybridu
ES BELLA, který nahradil předchozí úspěšný hybrid
ES ALYSSA, byl v roce 2013 na trh uveden ještě velmi raný hybrid ES NOVAMIS CL (systém Clearfield).
Oba tyto materiály potvrzují své vysoké kvality, a
v roce 2015 již zaujímaly významné postavení na českém trhu. V roce 2016 by jejich plochy měly i nadále
vzrůstat a k tomu je také zajištěno dostatečné množství
osiva.
První novinkou, zaregistrovanou v sousedním
Rakousku, je raný hybrid ES COLUMBELLA, který se
vyznačuje vynikajícím výnosem, výnosovou stabilitou
ve všech podmínkách, raností a velmi dobrou olejnatostí. Jedná se nižší typ, odolný proti poléhání, s velmi
dobrým zdravotním stavem, odolný k suchu a vhodný
pro intenzivní způsob pěstování v teplých, chladných i
okrajových podmínkách ČR. Hybrid je doporučen
všude tam, kde je kladen požadavek na velmi vysoký
výnos, ranost a rychlé dozrávání v kombinaci s nízkým
porostem.
Druhou novinkou je raný hybrid ES IDILLIC
HO, který vedle vysokých výnosů ve všech oblastech
vyniká i výraznou raností, která zatím u výkonných
hybridů High-oleic hybridů nebývá úplně běžná. To by
mělo pomoci rozšířit tento systém i do chladnějších a
okrajových oblastí pěstování. Je to středně vysoký
hybrid, který má také velmi dobrou komplexní odolnost proti houbovým chorobám. Hybrid absolvoval
pokusy SPZO v roce 2015 s velmi dobrým výsledkem,
který jistě napomůže rychlé integraci tohoto materiálu
do skupiny High-oleic hybridů. Vedle zatím nosného
high-oleic hybridu ES ETHIC HO se jedná o velmi
nadějnou novinku, která se stejně jako tento hybrid
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vyznačuje velmi vysokým obsahem kyseliny olejové
v oleji, až na úrovni kolem 90 %.
Třetí novinkou pro rok 2016 bude raný až středně raný hybrid ES UNIC HO CL, patřící do skupiny
High-oleic hybridů, obohacený o vhodnost aplikace pro
systém Clearfield. Hybrid vyniká raností ve svém segmentu, velmi dobrým výnosem, zdravotním stavem a
tolerancí k půdním i klimatickým podmínkám. Bude
však pro tento rok nabízen pouze v omezeném množství pro ČR.
Agrofinal má i krmné hybridy
s pruhovanou nažkou.
Doplňkovým segmentem v nabídce naší společnosti je hybrid ES ROYAL, který je charakteristický
svou černobíle pruhovanou nažkou běžné velikosti,
vysokým výnosem, nízkým vzrůstem a nízkou olejna-

tostí, která je vhodná k využití pro ptactvo či do různých krmných směsí. Hybrid je na našem trhu již pátým rokem, a osvědčil se ve všech oblastech pěstování.
V roce 2016 s trochou mírného optimismu
předpokládáme, že by měly být plochy slunečnice
stabilní. Jako každým rokem, bude i v tom následujícím velmi důležité z nabízeného množství hybridů
zvolit ten správný a vybrané pozemky včas osít kvalitním osivem. K tomu chce přispět i naše společnost,
která je již od roku 1997 každoročně významnou součástí slunečnicového trhu v Čechách a na Moravě.
Chtěli bychom všem našim pěstitelům poděkovat za
projevený zájem o hybridy značky Agrofinal, a popřát
jim, aby nadcházející ročník byl pěstitelsky a ekonomicky úspěšnější, než ten letošní.
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