Osivo a sadba

Která řepka nasype víc?
Ing. Michal Adler; Limagrain Central Europe SE

Řepková sezóna 2019–20 byla ve společnosti Limagrain plná očekávání. Důvodem byl příchod nadějné novinky LG
Ambassador, která obstála v silné konkurenci dalších novošlechtěnců společnosti
Limagrain.
Jak to vypadá v české registraci
Mezi odrůdami, které v roce 2019 procházeli 2.
a 3. rokem registrace ÚKZÚZ bylo prvních 8 míst
obsazeno LG hybridy. V kompletní skupině se
to dá také vyjádřit takto: mezi prvními 13 odrůdami bylo 11 od společnosti Limagrain. Tato situace logicky vyústila v široké prolnutí hybridů
do nabídky dalších společností, které tyto odrůdy na českém nebo evropském trhu zastupují.
Strategií vlastnické společnosti Limagrain Central Europe je však ponechat si nejperspektivnější odrůdy se širokým záběrem trhů, a to
především z pohledu výnosové stability, přizpůsobivosti půdně-klimatickým a technologickým
podmínkám. Stojí za to poukázat a vzpomenout si na průběh posledních 3 pěstitelských
ročníků. Obecně lze konstatovat, že čelíme suchu a především nerovnoměrnému rozložení
srážek i celé škále biotických škodlivých činitelů.
Z pohledu šlechtitelů je nutné genetickou prací
tyto faktory co nejvíce redukovat a dostupnými
nástroji zajistit u hybridů rezistenci vůči houbovým chorobám a virům. Vedle vlivu klimatu
musíme pracovat i s vlivy legislativními a akceptovat útlum používání mnoha účinných látek
a technologických kroků (desikace). Vzhledem
k naší geografické poloze musíme také stále počítat s alternativou mrazivých zim, které známe
z let 2003 a 2012.

Odpovědi na otázky
Jednoduše řečeno, v praxi jsou nejpěstovanější
hybridní odrůdy, které dosahují vysokého výnosu bez ohledu na ročníkové výkyvy. V současné době toho nelze s jistotou dosáhnou bez
genetických pojistek výnosu. Položme si řečnickou otázku:

Jak můžeme bojovat proti virózám přenášeným škůdci v období dlouhých teplých podzimů, kdy čelíme 2–3 vlnám náletu mšic?

Jak můžeme bojovat proti houbovým chorobám napadající kořenový systém (Verticillium
dahliae)?

Jak můžeme posílit odolnost vůči houbovým
chorobám napadající listovou plochu či kořenový krček (Phoma lingam)?

Jak nepřijít až o tunu výnosu z důvodu oddálení sklizně vlivem deštivých žní?

Jak minimalizovat ztráty v případě krupobití?

Jak pěstovat řepku v oblastech zasažený výskytem nádorovitosti (Plasmodiophora brassicae)?
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Jak pěstovat řepku s vysokým výnosem

i za okolností, kdy nemohla v plné míře využít aplikovaná duskatá hnojiva?
Mohl bych pokračovat ve výčtu dalších agronomických výzev, kterým lze čelit pouze šlechtěním nových odrůd, které reflektují výše zmíněné otázky. Tato práce je však technologicky
a časově náročná a často záleží na intuici, know-how, vytrvalosti a také štěstí. Šlechtitelům společnosti Limagrain se v posledních letech daří
úročit investice do dlouhodobých projektů,
které v mnohém situaci na našich polích předpovídaly.
Uvádět na trh další nový hybrid v době, kdy již
třetím rokem dominuje českým polím hybrid
LG Architect jako synonymum vysokého výnosu a plasticity, není lehké. Musíme si být jistí, že
nová odrůda bude opravdovým krokem vpřed.
Zde přichází velká výhoda zázemí silné šlechtitelské společnost, která disponuje širokou
sítí zkušebních stanic a investuje do registrací
napříč celou Evropou. Tyto, převážně 2–5 leté
výsledky v různých klimatických a půdních podmínkách a srovnání s konkurenční genetikou,
dávají obrovské množství informací. LG Ambassador je v tomto zkoušení celoevropsky nejúspěšnějším hybridem značky LG.

LG Ambassador v teorii
Jedná se o středně ranou hybridní odrůdu disponující odolností proti pukání šešulí, genem
R54 zajišťujícím rezistenci virové žloutence vodnice TuYV, genem Rlm7 zvyšujícím odolnost
vůči fómě a vysokou tolerancí verticiliovému
vadnutí resp. komplexu kořenových chorob.
Odolnost mrazu a suchovzdornost pojiěťují
výsoký výnosový potenciál, který LG Ambassador prokazuje jak v polských, tak i maďarských
registračních zkouškách. Tyto země zmiňuji
proto, že jsou v rámci střední Evropy brány jako
etalony suchých a teplých podmínek, resp. studených podmínek s drsnými zimami a méně
úživnými půdami.

LG Ambassador v praxi
LG Ambassador byl v roce 2020 vyset na cca
17 000 ha. Jako novinka byl často konfrontován
s tradičním hybridem LG Architect. Rád bych
uvedl tři příklady z praxe.
Nejprve bych se rád zastavil na prostějovsku,
nejblíže šlechtitelské stanici společnosti Limagrain. Na podzim 2019 bylo na pozemcích
obhospodařovanými Ing. Tomášem Zbořílkem
vyseto 63 ha LG Architect a 34 ha LG Ambassador vedle sebe u hlavní cesty mezi obcemi
Tovačov a Hrubčice. Porosty byly označeny pro
představení široké veřejnosti. Od samotného

Hybrid LG Ambassador je typický bohatě
větveným vysokým plodným patrem. Jednotlivé
větve jsou hustě osazeny středně dlouhými
nepukavými šešulemi.
založení vypadaly oba velmi dobře. První rozdíl
byl patrný ve fázi kvetení, kdy LG Ambassador
kvetl cca o den dříve. Po odkvětu a při nalévání
šešulí byl zřejmý rozdíl v habitu obou odrůd.
LG Architect byl cca o 15cm vyšší, nicméně výška a plnost plodného patra byla ve prospěch
hybridu LG Ambassador. Konečný výsledek při
sklizni byl při shodné agrotechnice 4,46 t/ha vs.
4,88 t/ha pro LG Ambassador.
Obdobné provozní srovnání proběhlo v ZD Hnojice na olomoucku, kde vedle sebe rostlo 44 ha
LG Ambassador a 47 ha LG Architect. Výnos hybridu LG Architect 4,67 t/ha překonal LG Ambassador na srovnatelné ploše o 0,29 t/ha (4,96 t/ha).
Poslední příklad, který bych rád zmínil, je ze
společnosti AGRA Velký Týnec, a.s. V tomto
podniku byl LG Ambassador vyset jako novinka
na plochu 29 ha. Jeho výnos 4,5 t/ha byl spíše
příjemným překvapením. LG Architect na nosné
ploše 70 ha u hlavní cesty mezi obcemi Krčmaň
a Kokory na přerovsku, dal výnos o 0,3 t/ha nižší.
Závěrem lze konstatovat, že hybrid LG Ambassador dává vysoké výnosy i v ročnících provázených jak enormním tlakem škůdců, tak
značným sezónním klimatickým výkyvům. Je
to výkonný hybrid do všech pěstitelských podmínek, který může směle asistovat plastickému
a pěstitelsky oblíbenému hybridu LG Architect.
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