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Mít, či nemít genetické výhody
V těchto dnech pěstitelé plánují odrůdovou skladbu ozimé řepky, jiní už vybrali na základě zkušeností z předchozích sklizní, nebo usuzují podle stavu
aktuálních porostů. Letošní sklizeň se jeví nadějná a příjemná je aktuální cena merkantilu. Ještě není sklizeno, racio se nenechá ošálit, ale přichází
voda, poměrně vysoký počet nasazených šešulí skrývá množství semen, která nemají v procesu zrání důvod strádat. Samozřejmě za předpokladu,
že porost byl dosud dobře agrotechnicky vedený.
Letos se nepříjemné ztráty mohou prokázat na porostech silně
poškozených jarními stonkovými škůdci a stanovištích s vysokým
tlakem houbových chorob. V praxi se již minimálně setkáváme
s porosty podvyživenými, dokonce ani ne s těmi deficitními na
mikroprvky (B ani Mg). Správný agronom si je vědom specifických okolností, za kterých vede řepku do sklizně.
Vraťme se ale k odrůdám. Jejich výběr je důležitý a minimálně
ze 30 % ovlivní finální výsledek. Síla genetiky je v podstatě technologický nástroj, pojistka. Dnes totiž odrůda, objektivně měřeno,
má nebo nemá nadprůměrný výnosový potenciál, má nebo nemá
specifické rezistence a má nebo nemá vlastnosti, které ji pomohou
zdolat fytopatologická, klimatická nebo agrotechnická rizika.
Předpoklad úspěchu ve šlechtění tkví v systematické a precizní
práci šlechtitelů, technickém zázemí, síti testovacích stanic, investic a v neposlední řadě i ve štěstí. Na požadavky trhu nelze reagovat z roku na rok. Předvídat pěstitelská rizika, vývoj patogenů
a škůdců, zároveň vnímat legislativní vývoj rozhodujících produ-

ových odrůd (LG Ambassador 124 % nad průměr liniových kontrol Arabella, Obelix, ÚKZÚZ 2019).

Geneticky podmíněná odolnost k pukání šešulí
Tuto vlastnost ověřují pěstitelé, bohužel zcela nedobrovolně,
každý rok a v každých podmínkách. Buď panuje sucho a horko,
porosty rychle usychají, přezrávají, a vylušťují se již před příjezdem kombajnu, nebo v předsklizňovém období přicházejí silné
větrné poryvy doprovázené bouřkami s prudkým deštěm. Celoroční péči o porosty pak nezřídka korunují kroupy. V každém případě,
pojištěném či nikoli, je doslova záchranou mít na poli řepku, která
se hned tak nedá a její šešule nepovolí. Tuto vlastnost představila
České republice v roce 2009 na hybridu Artoga společnost Limagrain. Ne všechny OGURA hybridy jiných šlechtitelů však tuto
vlastnost mají, snadno se vytratí ve snaze vylepšit vlastnosti samčího komponentu. Samotná nepukavost se měří silometrem, který
vyjádří sílu (N) potřebnou pro otevření šešule. Pro zajímavost je
možné uvést, že genetická podmíněnost zajistí větší pevnost a zároveň pružnost odlučovací vrstvy mezi oběma polovinami lusku
než jiná pomocná látka. Taková vlastnost pěstiteli poskytuje garanci zachování výnosu až do sklizně, delší sklizňové okno a redukci ztrát až o 80 %, tedy i méně výdrolu.

Kombinovaná odolnost vůči fomě
Příznaky fomové hniloby (Phoma lingam) se mohou objevit ve
všech vývojových stadiích. Zcela fatální pro rostlinu je napadení
kořenového krčku, doslova „zaškrcení“ cévních svazků a trouchnivění vnitřních pletiv stonku. Současná technologie a nabídka
fungicidních přípravků již dostatečně eliminují výskyt této choroby. Je to ale zjevně také proto, že na trhu je již většina hybridů
odolných či částečně odolných k nejběžněji se vykytujícím rasám.

Razantní vzcházení po zasetí, odolnost k mrazu během zimy

Hospodářsky významným škůdcem v řepce se stala i mšice
broskvoňová, která je vektorem virózy žloutenky vodnice. Ideální
odpovědí šlechtitelů je geneticky podmíněná rezistence hybridu
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centů řepky, potažmo oleje ve světě, je náročné ve všech ohledech.
Šlechtitelské programy staví na projektech započatých mnohdy
i před více než deseti lety. Zde víc než jinde platí: Kdo chvíli stál, již
stojí opodál. V rukách šlechtitelů jsou tyto nástroje:

Heterozním efektem fixovaný vysoký výnos
V Evropě jsou nejvíce rozšířené hybridní systémy MSL (Mänlicher Sterilität Lembke) a OGU-INRA CMS (Cytoplasmatic Male
Sterility). Výhodou OGURA systému šlechtění je vysoká stabilita
samčí sterility a jednoznačně silný herterozní efekt, který přímo
určuje potenciál výnosu semene, oleje, výšku rostliny, její vitalitu
a jistotu přezimování. Méně ovlivňuje například znaky: obsah
oleje, hmotnost tisíce semen, odolnost vůči poléhání a obsah glukosinulátů. Ten byl také zpočátku slabinou tohoto systému křížení, nyní je však plně řízený a kontrolovaný šlechtiteli. Heterozní
efekt v ozimé řepce znamenal hned od prvopočátku přínos semene v generaci F1 až +10%. Na průměr výnosu liniových odrůd je
také srovnávána každá skupina hybridů v registračním řízení
ÚKZÚZ. Není výjimkou výnos hybridu nad 20 % průměru lini-

Rovnoměrný porost bez velkých mezer, tvořený dobře vyvinutými rostlinami je prvotním předpokladem pro dosažení vysokého
výnosu. Hybridy, které nedisponují touto vlastností, je nutné stimulovat a mořit. Nicméně opět je s touto vlastností možné počítat
i bez stimulace a takový hybrid přináší řadu výhod a úspor:
 flexibilita termínu setí s možností pozdních výsevů
 lepší vzcházení v chladných podmínkách a na zamokřených pozemcích
 lepší vzcházení a zapojení porostů za sucha
 možnost výsevu v půdoochranných technologiích
 kvalitní porost i bez moření a podpůrného účinku látkou DMM
 kvalitní a vyrovnané porosty i s nižším počtem vysévaných semen.
Odolnost vůči vymrzání je důležitou vlastností, kterou počasí
jednou za čas důkladně prověří. Lze ji ovlivnit na několika úrovních. Tou první je výběr správných rodičovských komponentů.
Následují testy laboratorní a provokativní testy v polních podmínkách. V mrazem nejčastěji postihovaných severovýchodních lokalitách Evropy jsou zakládány pokusy se setím řepky do hrůbků,
aby byly působení větru a mrazu vystaveny jak růstové vrcholy, tak
i kořeny. Nakonec přichází ověření skutečnou zimou, u nezávislých – nejčastěji registračních autorit. Například poslední silná
zima v roce 2016 prověřila odrůdy v severním Německu a v Polsku
(COBORU PL 2016: nejodolnější LG Architect, nejslabší odrůda
vymrzla z více než 50 %).

Rezistence vůči TuYV

Vyplnily se doslova všechny předpoklady šlechtitelů o budoucích
environmentálních podmínkách pro pěstování řepky. Již v roce
1992 byl detekován virus TuYV,
do dvou let byl v Německu uveden do života výzkumný projekt,
jehož úkolem bylo zmapovat
možnosti rezistence, najít odolné genotypy a také šlechtitelské
postupy k získání rezistentní
hybridní odrůdy. Společnost Limagrain nejen že tento projet
významně finančně podpořila,
ale zůstala aktivní. Správné rozhodnutí a vytrvalost posunuly
šlechtitele o mílový krok dopředu. Výsledky své práce korunovali vstupem prvních hybridů do
registračních řízení v roce 2014.
V České republice byl prvním
oficiálně představeným rezistentním hybridem v roce 2017
LG Architect. Příčinou rozvoje
viróz je komplex okolností: teplý
podzim, teplá zima znamená
delší období pro aktivitu mšic
a násobení populace. EkologizaPorost LG Architect v aridní oblasti jižního Slovenska (okres Dunajská Streda), 1. 6. 2020
ce (greening) zároveň poskytuje
Foto Silvia Mayer
více hostitelských rostlin pro vi-

Hustě nasazené šešule hybridu LG Ambassador v poloprovozním
pokusu Společnosti pro zemědělskou výrobu Ostředek, a. s. (okres
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Benešov), 29. 5. 2020

ry a vektory (všechny rodu Brassicae: řepa, zelí, aj. a Fabaceae:
hrách, fazole, vlčí bob aj.) a v neposlední řadě je to i zákaz neonikotinoidních mořidel, který obecně snižuje ochranu vzcházejících
rostlin, jejich houževnatost a schopnost se lépe fyziologicky bránit. Ztráty na výnosu v důsledku poškození virózami se uvádějí až
do úrovně 30 %. Přesně určit výši ztráty a pojmenovat její příčiny
je v praxi mnohem komplexnější a složitější. Hybridy s odolností
vůči virózám však fyziologicky poškozeny nejsou, ať už je tlak viru
vlivem ročníku malý nebo vysoký a vykazují vyšší výnosy.

Efektivní využití dusíku
Především evropská legislativa postavila před šlechtitele úkol
zajistit zemědělcům genetickou pojistku. Za stávajících pěstitelských podmínek je nutné nabídnout takové hybridy, které budou
flexibilněji reagovat i na stres způsobený nedostatečnou výživou.
Jelikož je dusík klíčovým prvkem všech energeticky náročných
procesů – adsorbce (kořeny), asimilace (stonek, listy) a remobilizace (semena) – stal se pro výzkumníky prvořadým zájmem.
Efektivní využití dusíku je kvantifikovatelná vlastnost, a proto jako taková lze ovlivnit výběrem rodičovských komponentů. Šlechtitelé společnosti Limagrain tuto vlastnost představili pod značkou N-FLEX u hybridů LG Ambassador a LG Aviron. První jmenovaný je k dispozici i pěstitelům v České republice. Nastavili
systém víceletého testování hybridů v mnoha opakováních. Zřídili
specifickou síť pokusů po celé Evropě, kde je možné měřit „spektrum vegetačního indexu“ a výnos při uměle vyvolaném deficitu
dusíku. Pro vyjádření schopnosti hybridu efektivně využívat N
používají tzv. NUE index (nitrogen use efficiency). Vyselektovali
tak skupinu hybridů, které si i při nedostatečné výživě dusíkem
zachovaly genetický potenciál, opakovaně, na více lokalitách.

Závěr
Mezi další a velmi podstatné geneticky kódované vlastnosti patří
specifická odolnost vůči nádorovitosti košťálovin (Plasmodiopohora brassicae) a také herbicidní tolerance (např. účinné látce
imidazol). Na trhu není mnoho společností, které mohou nabídnout spektrum hybridů ozimé řepky požadovaných vlastností nebo dokonce jejich kombinaci. V tomto směru patří nepochybně
mezi inovativní lídry šlechtitelé z Limagrainu. Jsou realisté, inovují primárně s cílem zachovat vysoký výnosový potenciál a jeho
ročníkovou stabilitu. Z nebývale široké škály LG novošlechtěnců
pro české, moravské i slovenské pěstitele pečlivě vybíráme přesně
takové řepky. Spolehlivé a na jistotu!
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