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Poctivá a pracovitá řepka olejka
Nabídka kvalitních odrůd ozimé řepky je bohatá. Jako evropští zemědělci máme možnost pěstovat moderní hybridy bez zpoždění. Náš národní arbitr 
kvality ÚKZÚZ je respektovanou institucí. Dostává se nám informací také z jiných nezávislých zdrojů. Pokud máme opravdový zájem koupit kvalitní 
zboží, stačí jen trochu studovat.

(Pokračování ze str. 13)
Zemědělec může nižší vzcházivost vyřešit vyšším výsevkem 

(1,2 až 1,3 VJ místo standardní 1,1 VJ/ha) znamená to ale ná-
růst nákladů na osivo. Druhou možností je požadovat po seme-
nářských firmách kvalitnější osivo, s vyšší vitalitou, které v hor-
ších podmínkách prostředí bude lépe vzcházet, a zvýšená vita-
lita se pak projeví také vyšší odolností rostlin vůči stresu v po-
rostu.

Základem získání osiv s  vysokou vitalitou je práce množitele. 
Protože osivo se dělá především na poli. A pokud získaná hetero-
genní směs semen (přírodní osivo) neobsahuje semena s vysokou 
vitalitou, nelze očekávat, že její výkon v  polních podmínkách po 
proběhlém uznávacím řízení bude skvělý. Možná v  optimálních 
pěstitelských podmínkách, bohužel takové se reálně vyskytují jen 
zřídka.

V grafu 1 je patrný rozdíl v rychlosti klíčení několika partií osiv 
řepky, kdy celková klíčivost se příliš nelišila, ale doba klíčení byla 
rozdílná až o pět dní. Přitom všechna osiva v experimentu byla 
certifikovaná, splňující požadavky státu na rozmnožovací mate-
riál řepky.

Rozhoduje i barva semen
Vitalitu osiv (schopnost vyklíčit v nepříznivých podmínkách pro-

středí) pro stresové podmínky sucha můžeme ovlivnit výběrem 
správného porostu, ze kterého budeme sklízet semena. Tam, kde 
nejsme schopni zajistit podmínky pro optimální dozrávání poros-

tů, je obvyklé množení osiv v zahraničí. V ČR, zejména v polohách 
nad 350 m, jsou pro množení řepky dobré podmínky, a  i když je 
v odrůdové knize registrováno 113 odrůd ozimé a jarní řepky, vět-
šina pochází právě ze zahraničí, a navíc se u nás mohou pěstovat 
i všechny odrůdy z Evropského katalogu, celkem jde o 1426 odrůd. 
Výběr správné odrůdy tak představuje pro zemědělce nelehký úkol.

Semenářská věda se v  současnosti orientuje na popsání využití 
maternal efektu (efektu rodičovské rostliny) při produkci semen 
schopných lépe klíčit v nepříznivých podmínkách prostředí, tedy na 
vitalitu. Z  nejnovějších výsledků je detailně popsán vliv suchem 
stresovaných rostlin řepky několika odrůd na schopnosti jejich po-
tomstva. Tím zajímavým je skutečně průkazně rychlejší klíčení se-
men, kratší střední doba klíčení MGT a větší biomasa klíčenců ze 
suchem stresovaných semen, o 14 až 36 % vůči nestresované kont-
role (Hatzig et al. 2018). Z jiných experimentů je známa schopnost 
rodičovských rostlin ovlivnit růst svého potomstva v  zasolených 
podmínkách, jestliže byly řízeně vystaveny stresu zasolením (Jafar 
et al. 2012), obecně to platí i pro jiné stresory (Galloway 2005).

Z výsledků výzkumu je známo, že černá semena řepky (tmavší) 
mají vyšší vitalitu a vzcházivost než semena hnědá (světlejší, špat-
ně dozrálá), v  praxi se ale prozatím třídění semen řepky podle 
barvy příliš neuplatňuje. Pro zemědělce by ale rozdílná barva se-
men ve výsevní jednotce měla být varováním.

(Pokračování na str. 15)

V  Limagrainu jsme nikdy nepřestali věřit v  základní princip 
úspěchu. Zákazník chce investici do osiva zhodnotit výnosem, 
tudíž je třeba nabízet výnosné odrůdy, spolehlivé mezi ročníky, bez 
selhání.

Seriózní argumentace
Snažíme se tedy argumentovat výnosovými výsledky z nezávislé-

ho testování a běžných ploch v časové retrospektivě. Lišíme se ši-
rokými registracemi, tedy nejen, ale především v ČR, a okolních 
státech (na trhu se setkáváme až s 25 % hybridy registrovanými 
mimo ČR). Nabídka odrůd LG je vyrovnaná, přehledná a stabilní. 
Životnost hybridů je víceletá. Ctíme prostor pro technologické 
souznění agronoma a  odrůdy. Dosud jsme řešili jen jeden pro-
blém. Dostatek osiva. 

Čtěte a zajímejte se
Doporučení nezávislé instituce nakonec vytřídí hybridy podle 

skutečného výkonu. V Seznamu doporučených odrůd a přehledu 
odrůd ÚKZÚZ (brožura Olejniny 2019) najdete i hodnocení pěs-
titelského rizika. Nezávislý víceletý test tak například poukazuje 
na odrůdy, které jsou výnosově nestabilní a označuje je lapidárním 
textem: nízký výnos semene. Takových hybridů se od šlechtitelů 
Limagrainu nedočkáte.

Podle průzkumu společnosti Kleffmann na jaře roku 2019 byl 
tou nejpěstovanější odrůdou ozimé řepky označen v České repub-
lice hybrid LG Architect. Bylo to pro obchodní zastoupení společ-
nosti Limagrain příjemné pohlazení. Tou nejlepší vizitkou však 
byla jeho úspěšná registrace v  ÚKZÚZ s  nejvyšším výnosem 
2016–2018 (graf 1). Hodnocení ve zmíněné brožurce zní: velmi 
vysoký výnos semene, odolnost k poléhání; pěstitelské riziko – vý-
razné nemá. Přidejme nejvyšší výnos v  postregistračních zkouš-

kách BSV v  Německu 2018 (graf 2), také polském COBORU – 
Evropský katalog odrůd 2018 (graf 3) a máme fenomén, který se 
neděje každý rok.

Všichni jsme spotřebitelé s více či méně organizovaným životem. 
Přirozeně tíhneme k jednoduchosti a snadné cestě. Učíme se odo-
lávat všem „nej a nej“. Přesto podléháme kouzlu značek a paradig-
mat. Nevadí. Pokud je skutečně nejvýnosnější hybrid řepky tím 
nejpěstovanějším, pak je náš komplikovaný osivářský svět ještě 
v pořádku. 

A co dál?
Šlechtitel je stratég, jehož rozhodnutí za desítku a více let zajistí 

konkurenceschopný produkt pro praxi. Nebo také ne. Strategie, 
kterou zvolili šlechtitelé společnosti Nickerson, resp. Limagrain, 
na konci devadesátých let, se nyní ukazuje jako velmi úspěšná. Do 
evropských registrací přichází ročně i  desítka šlechtěnců, která 
míchá výnosovým pořadím ve svůj prospěch. To se děje poslední 
tři roky v takové míře, že atraktivita těchto osiv láká další společ-
nosti s pan evropským obchodním působením. Nezbývá nám než 
prostá úvaha a nadhled: v kontextu výsledků u nás a okolních ze-
mích je mezi mnoha hybridy společnosti Limagrain nepřehlédnu-
telný LG Ambassador. Je chystanou novinkou letošní sezóny 
a máme jej připraven pro stávající zákazníky k vyzkoušení. Zvítězil 
v prvním roce registrace maďarského OMMI 2018 (graf 4) – ob-
hájil mezi nováčky 110 %. V českém ÚKZÚZ 2018 to bylo 107 % 
a v polském COBORU, kde bojoval o pěstitelskou náklonnost již 
dva roky, zvítězil se 122 %. Může být tím nejlepším ambasadorem 
výnosu i na vašich polích třeba v roce 2020. Co říkáte?

Ing. Milena Mařáková
Limagrain

Osivo řepky ...

Zdroj:  ÚKZÚZ 2016–2018

Zdroj: OMMI 2018, Maďarsko

Zdroj: COBORU – odrůdy Evropského katalogu 2018, Polsko

Zdroj: postregistrační zkoušky BSV 2018, Německo

Graf 1 – Příklad průběhu klíčení tří partií osiva řepky v různých podmínkách 
dostupnosti vody (více 30 ml, méně 20 ml) v substrátu pro klíčení. U partie 3 je 
patrné pomalejší klíčení, a při nedostatku vody i nižší klíčivost. V případě partií 

2 a 3 bylo třetí den vyklíčených více semen při nižší dostupnosti vody, což 
souvisí s nižší potřebou vody pro klíčení u menších semen
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