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Podmínky pro pěstování řepky se začínají komplikovat. Na jedné straně klesají výkupní ceny, 

na druhé straně tlačí na výnosy známé i neznámé choroby, přibylo šíření viru. Investoři se v nejisté 

sezóně upínají k jistotám, opouští riziková aktiva a stáhují se do bezpečnějších přístavů třeba vlád-

ních dluhopisů. Takový postup si při pěstování řepky nemůžeme dovolit. Musíme, stejně jako šlech-

titelé, nalézt kombinaci vysokého výkonu a jistoty.

LG Architect 
Na zadání, který hybrid řepky splní 

kritéria vysokého výnosu a jeho 

spolehlivosti vystoupí na prvním 

místě jen jediný hybrid. Je jím LG 

Architect. Je nejvýnosnější nejen 

po loňské sezóně, ale i v předešlých 

dvou. LG Architect byl v ÚKZÚZ 

zaregistrován v roce 2018 s výno-

sem 117% na kontroly coby nej-

výnosnější hybrid na našem 

trhu. Podívejme se také na jis-

totu výnosu - za tři roky zkoušení 

byl jeho výnos 24x z 25 případů 

vyšší než 100% (viz. graf 1). Záro-

veň ve velkoplošných poloprovoz-

ních pokusech SPZO, sortimentu 

A, obsadil druhou příčku. 

Také v zahraničí se chlubí vyso-

kými výnosy a opět s velkou mezi-

ročníkovou jistotou.  V Maďar-

sku v roce 2017 dosáhl 119 % 

ve druhém roce registrace, vloni 

102 % v postregistračních zkouš-

kách. V Polsku v roce 2017 nasy-

pal 132%, vloni 112% 

coby kontrola v regis-

t r a č n í c h  z k o u š -

kách a zároveň pro-

kázal nejvyšší výnos 

110% jako napře-

konaná kont-

rola ve zkouš-

kách hybridů 

z  Evropského 

katalogu ( viz. graf 

2). Na Slovensku 

v registračních zkouš-

kách ÚKSÚP v roce 

2017 dosáhl na 110%, 

v roce 2018 106%. 

Nejvíce nás těší 

výsledky z Německa. 

V roce 2017 měl 

hybrid LG Architect 

v BSA výnos 106%. V roce 2018 se 

stal nejvýnosnějším v postregist-

račních zkouškách BSV se 111%. 

Zároveň byl rovnou po regist-

raci vybrán do patnácti zemských y y p ý

Vedle špičkového výnosu ná 

LG Architect ve výbavě všechny 

potřebné vlohy, aby obstál v nejis-

tých podmínkách současného pěs-

tování řepky. Na podzim solidní 

dynamiku růstu potřebnou pro 

založení kvalitního porostu. 

V zimě vynikající přezimování. 

Má robustní vzrůst s velmi dob-

rým kořenovým systémem, aby 

odolal suchu. Nepoléhá. Ve zdra-

votním stavu nenacházíme žádnou 

slabinu. Navíc je rezistentní proti 

viru TuYV, takže poškození výnosu 

z této strany se ho netýká. Gene-

tická odolnost pukání šešulí podrží 

výnos v poslední fázi až do žní.

Závěrem

Jsme přesvědčeni, že hybrid LG 

Architect má všechny předpo-

klady k tomu, aby byl v nastávající 

nelehké sezóně tou nejlepší inves-

ticí při pěstování řepky. V nejisté 

době je jisté jen to, že LG Archi-

tect přesvědčil o svých kvalitách 

zemědělce nejen u nás, ale v celé 

Evropě. Jisté je, že vyrobíme histo-

ricky nejvíce osiva jediného hyb-

ridu a to hybridu LG Architect. 

Jestli pokryjeme poptávku všech 

pěstitelů si jisti nejsme.

Ing. Jiří Matuš

Limagrain Česká a Slovenská republika

Výnosná investice 
v nejisté sezóně

Relativní výnos LG Architect ve sklizni 2018 

v pokusech LSV v patnácti spolkových zemí 

Německa

Středně raný hybrid řepky ozimé LG 

Architect výnosově dominuje v aktuálních 

registracích mnoha zemí Evropy

zkoušení LSV a v každé spolkové 

zemi a v každé testovací sérii

dosáhl vysoce nadprůměrného 

výnosu. (viz. mapka zkoušení LSV 

2018)


