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 2017
o tom, že pokrok na poli šlechtění řepky nabral v posledních desetiletích na obrátkách, 
není pochyb.  Celkem nedávno se otevřela kapitola hybridů a dnes už jsme v situaci, 
kdy se pomalu uzavírá kniha s liniovými odrůdami. U hybridních odrůd pokrok nekončí. 
Naopak. Zdá se, že jsme teprve na začátku možností, které s sebou přináší hybridizace 
nejen v rámci rodu, ale také celé čeledi brukvovitých rostlin. Pomocí tohoto křížení, 
s využitím moderních metod genových markerů, nastává systematický pokrok hned  
na několika úrovních šlechtitelské práce.

Vážený pěstiteli,

Věříme,
že letošní katalog pro vás bude opět dobrým návodem 
k vlastní skladbě osevního plánu řepky. V naší nabídce 
najdete prověřený hybridní tandem: raný evropský fe-
nomén Arsenal a na něj navazující středně raný Astro-
nom. Nezapomínáme ani na pěstitele liniových odrůd. 
Čeká na vás ta nejlepší z nich - Arabella.  Ovšem hned 
na prvních stránkách katalogu narazíte na skutečnou 
špičku šlechtění společnosti Limagrain - raný hybrid 
Alicante a první hybrid pokročilé generace - středně 
raný  LG Architect. Každá stránka znamená volbu se zá-
rukou vysokého výnosu. 

To Vám garantujeme!
Ing. Jiří Matuš
produktový manažer
Limagrain Česká republika

REsistEncE 
viRu TuYV OdOLnOst 

pukání šuLí

GEnEtika 
výnOsu

REZISTENCE TuYV
(turnip yellow virus)

Novinkou v genetické výbavě LG hyb-
ridů je rezistence vůči viru žloutenky 
vodnice (TuYV). Tuto rezistenci zajištu-
je genotyp R54, který je jediným účin-
ným řešením na lokalitách a v roční-
cích s vysokým výskytem viru. V České 
repulice nastartoval rozsáhlý monito-
ring, více na straně 8-9.

kvantitativní a kvaLitativní  
odolNoST fómě

Před pěti lety jsme se poprvé setkali  
s hybridem Arsenal, který byl vedle odol-
nosti vůči pukání šešulí vybaven také 
dvojitou odolností vůči fomové hnilobě. 
Zde jsme poprvé doplnili kvantitativní 
odolnost založenou na skupině malých 
„minor“ genů, o specifickou kvalitativní 
odolnost podmíněnou genem Rlm7.

2009
20102008 2011 2013 2014 2015 2016

2012 2017

PHOMA

1) GENETIKA VÝNoSU

aBsOLutní pRiORita 
JE VYSoKÝ VÝNoS 

získaný cíleným využitím heterozního efektu u přesně selek-
tovaných rodičovských kandidátů. 
Ideální rodičovský materiál tak fixuje 
i další podstatné vlastnosti:
- mrazuvzdornost
- odolnost poléhání
- vitalitu a výborný zdravotní stav (Rlm7)

2) odolNoST PUKÁNÍ ŠEŠUlÍ

3) REZISTENCE TuYV (R54)

pokrocilá
generaceŘepka ozimá 
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OdOLnOst 
pukání šEšuLí

Závažným milníkem ve šlechtění spo-
lečnosti Limagrain se stal rok 2009. 
Na trh byla uvedena Artoga - první   
hybrid řepky s geneticky podmíněnou 
odolností vůči pukání šešulí. Tato uni-
kátní vlastnost byla do hybridní řepky 
vnesena prostřednictvím mezirodové-
ho křížení (brassica x raphanus).
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Výnos (t/ha) ÚKZÚZ, průměr 2015 - 2016

Alicante

5,92
+ 1 900 Kč/ha

5,73

Dk exception

+ 9 900 Kč/ha

4,94

SY Saveo

+ 5 100 Kč/ha

5,41

atora

+ 2 400 Kč/ha

5,69

Silver

+ 4 400 Kč/ha

5,48

Dk explicit

+ 7 800 Kč/ha

5,14

Factor kWS

+ 8 500 Kč/ha

5,07

marathon

Zdroj: ÚKZÚZ 2015, 2016. Výpočet vychází z aktuální ceny řepky 10.000 Kč/t.
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Alicante je nejvýkonnější RANÝ hybrid na trhu. 
Jelikož první dva roky registrace prokázal 
mimořádně vysoký výnos, byl registrován ve 
zkrácené dvouleté lhůtě.

V loňském lednu zažila severovýchodní Evropa silný dlou-
hotrvající mráz s teplotami pod - 20 °C. Polský registrační 
úřad COBORU vyhodnotil na všech lokalitách procen-
to odumřelých rostlin u aktuálně testovaných hybridů. 
Nejméně odolné hybridy ztratily i více než 50% jedinců. 
Hybrid Alicante patřil z hlediska přezimování mezi nejlé-
pe hodnocené.

 velmi vysoký a vyrovnaný výnos v chladné i teplé pěstitelské oblasti
 oficiálně deklarovaný vysoký výnos v infikovaných oblastech TuYV 
svědčí o vysoké toleranci vůči žloutence vodnice

 středně rychlý podzimní vývoj
 mimořádně přisedlá listová růžice na krátkém silném kořenovém krčku
 vynikající přezimování
 rapidní nástup jarní vegetace
 středně vysoká rostlina s nadstandardním kořenovým systémem
 produkční je terminál společně s větvemi všech řádů
 odolnost pukání šešulí
 kvantitativní i kvalitativní (gen Rlm7) odolnost Phoma lingam
 dobrá odolnost poléhání

 Popis

Alicante ADRENALIN V KAŽDÉ BUŇCE 

RANÝ HYBRID do všech pěstitelských podmínek

Ranost
Raný

Typ
Hybrid

doporučený výsevek
400-450 tis. semen/ha

Průměrný absolutní výnos v 1. a 2. roce registrace ÚKÚZ

2014 2015
Alicante 7,54 t/ha 6,42 t/ha

 Technologické parametry

časný pozdní

pozvolný rychlý

slabé vynikající

pomalá rychlá

brzký pozdní

nízká vysoká

raná pozdní

termín setí

podzimní vývoj

přezimování

jarní regenerace

nástup kvetení

HTS

sklizeň

PHOMA

VELMI VYSOKÝ A VYROVNANÝ VÝNOS V CHLADNÉ  I TEPLÉ OBLASTI

 Přednosti: Vysoký výnos : : Ranost : : Stabilita : : Tolerance TuYV

Odolnost mrazu prověřená v Polsku 2016

Alicante

17%
23%

58%

střed maximum

Procento vymrzlých rostlin, průměr všech lokalit

Zdroj: COBORU PL, 2016

Teplá oblasT Chladná oblasT Celkový průměr

Allison 124 % 119 % 122 %

alicante

relativní výnos

118 %
absolutní výnos

6,29 t/ha

relativní výnos

120 %
absolutní výnos

6,59 t/ha

119 %

DK Exception 116 % 112 % 114 %

Silver 115 % 112 % 114 %

DK Expression 115 % 108 % 112 %

DK Exssence 112 % 109 % 111 %

Alvaro KWS 110 % 111 % 110 %

Průměr 5,33 t/ha 5,49 t/ha 5,40 t/ha

Zdroj: SDO, 2016

Společnost Unilever,
výrobce kvalitního rostlinného tuku Rama 

a majonézy Hellmann'suděluje cenu Zdravého kořínku

V kategorii nově registrovaných odrůd 

odrůda: ALICANTE

"Nutričně nejkvalitnější řepka"

Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.
Unilever ČR, spol. s r.o.

Hluk, 25. listopadu 2015

Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.SPZO
Ing. Petr Zehnálek

ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou
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Alicante získalo v roce 2015 ocenění Zdravý kořínek 
za mimořádnou skladbu oleje - Nutričně nejkvalitnější řepka 

mezi nověregistrovanými odrůdami 

S AlicAnte neproděláte! porovnejte AKtUálnÍ výnoSy v ÚKZÚZ:

 Klíč k úspěchu
Robustní, středně vysoká rostlina se na podzim vyvíjí průměrně rychle, vytváří přisedlé listové růžice s mohutným 
kořenem. Její vegetace na jaře je naopak prudká, vyžaduje morforegulační zásah na potlačení apikální dominance. 
Porost hybridu Alicante je vhodné nepřehušťovat, prospívá v základní i intenzivní agrotechnice. Je raný, z naší na-
bídky bude připraven ke sklizni první. V případě nepříznivých klimatických podmínek v závěru vegetace se nemusíte 
obávat výnosových ztrát. Šešule odolné pukání nenechají vaše peníze na poli.

Relativní výnos ÚKZÚZ SDO, průměr 2014-2016

vytrvalost

AdrenAlin
výkon

VítezstvíAlicante
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Absolutní výnos v POP ČZU Praha, 2014/2015
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 velmi vysoký a vyrovnaný výnos bez ohledu na průběh ročníku
 ověřená odolnost suchu a mrazu
 rychlý podzimní vývoj, zvládá i pozdní setí v první dekádě září
 vynikající přezimování
 rapidní nástup do jarní vegetace
 robustní a zdravý habitus
 produkce semen zajištěna terminálem společně s větvemi všech řádů
 odolnost pukání šešulí
 kvantitativní i kvalitativní (gen Rlm7) odolnost Phoma lingam
 dobrá odolnost poléhání

 Popis  Technologické parametry

časný pozdní

pozvolný rychlý

slabé vynikající

pomalá rychlá

brzký pozdní

nízká vysoká

raná pozdní

termín setí

podzimní vývoj

přezimování

jarní regenerace

nástup kvetení

HTS

sklizeň

Arsenal GENETICKýCH VýHOD 

RANÝ HYBRID do všech pěstitelských podmínek

Ranost
Raný

Typ
Hybrid

doporučený výsevek
450-500 tis. semen/ha

PHOMA

VELMI VYSOKÝ A VYROVNANÝ VÝNOS V CHLADNÉ  I TEPLÉ OBLASTI 

 Klíč k úspěchu

Arsenal nepotřebuje k úspěchu mnoho. Víme, že se jedná o raný a rychle rostoucí hybrid jak na podzim, tak  
i na jaře. Proto je vhodné vysévat Arsenal až v druhé polovině nebo na samý závěr agrotechnického termínu. 
Naše doporučení je intenzivně hnojit. Postačí standardní ošetření regulátory a přípravky na ochranu rostlin. 
Arsenal si poradí s těžkými i lehkými půdami a suchem. Přestože je raný, nevyluští se předčasně, vysoký výnos 
udrží díky pevnějším šešulím ještě dlouho po dozrání.

Název podniku ok
res plocha 

(ha)
Výnos
t/ha

Agrospol Budíkov spol. s r.o. PE 150 4,20
V-FARMA s.r.o., Vstiš PJ 33 4,36
Zemědělské družstvo Dřevohostice PR 112 4,96
František Čech, Bělotín - Lučice PR 55 4,95
Agras Želatovice, a.s. PR 100 5,20
Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL PV 43 4,80
ZD Klenovice na Hané, družstvo PV 50 4,50
HD Určice, družstvo PV 71 4,37
ZD Myslejovice, družstvo PV 30 4,80
Ing. Pícha Aleš, Přepychy RK 56 4,57
VÚCHS Rapotín, s.r.o. SU 22 4,60
ZD Klučov-Lhota TR 50 4,28
ZOD Čáslavice TR 16 4,20
ZD Dubenec TU 40 4,28
TOPAGRA, spol. s r.o. Topolná UH 32 4,50
ZD Mostek UO 50 4,27
AGRO Jevišovice, a.s. ZN 300 4,00
Zemědělské družstvo Jiřice ZN 46 4,10

Název podniku ok
res plocha 

(ha)
Výnos
t/ha

Bonagro a.s. Blažovice BI 25 4,91
Bonagro a.s. Blažovice BI 8 5,38
Zdeněk Paták BN 32 4,70
AGROCOM HRUŠOVANY, spol. s r.o. CV 75 5,30
Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s. HB 38 4,00
Josef Zimák, Dolní Bojanovice HO 11 5,02
KRATINA, a.s. Dolní Bojanovice HO 40 4,50
Družstvo Vysočina Polná JI 55 4,46
Zemědělská společnost Zhoř, a.s. JI 42 4,26
Zemědělské družstvo Sedlejov JI 30 4,19
ZDV Krchleby KH 210 4,51
ZDV Krchleby KH 33 4,91
Zemědělská společnost Blšany s.r.o. LN 51 4,78
Starojicko a.s. NJ 32 5,05
AGROSUMAK a.s. NJ 54 5,24
Agrospol Velká Bystřice, s.r.o. OL 77 4,80
Empresa s.r.o OP 30 4,16
Moras Moravany a.s PU 29 4,20

 Přednosti: Vysoký výnos : : Spolehlivost : : Zdravotní stav

Arsenal - relativní výnos (%), EU 2016

Arsenal je stále nejvýkonnějším kontrolním hybridem v registračních řízeních německa, polska  
a Maďarska. tedy podmínek dobře mapujících různorodé klima České republiky.

D, LSV (všechny ranosti)

HU, ommi středně raný sort. 2. rok

HU, ommi středně raný sort. 1. rok

HU, ommi raný sort.  2. rok

HU, ommi raný sort. 1. rok

pL, CoBoRU postregistrace

pL, CoBoRU sort. 2.,3. rok

pL, CoBoRU sort. 1. rok

100 101 102 103 104 105 106 107 

Nadprůměrné a stabilní výnosy, časná sklizeň, 
pozdní termín setí, odolnost pukání šešulí, odol-
nost suchu, vysoká kompenzační schopnost, rych-
lý podzimní vývoj, rychlá tvorba kořenového sys-
tému pro snadné přezimování, razantní jarní vegetace...to vše jsou devizy raného hybridu Arsenal, které jsou 
zárukou bezproblémového pěstování ve všech oblastech. Aktuálně je druhým nejpěstovanějším hybridem v ČR 
a vůbec nejpěstovanějším hybridem v SR. Arsenal je také nejoblíbenějším LG hybridem v Evropě. Zemědělci jej 
budou letos sklízet z více než půl milionů hektarů.

Vaše výnosy ze sklizně 2016



Pozitivní

469

34

Negativní
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 mimořádně vysoký a vyrovnaný výnos ve všech oblastech
 rychlý podzimní vývoj
 vynikající přezimování
 pozvolný nástup jarní vegetace
 produkční je terminál následován větvemi
 rezistence viru žloutenky vodnice TuYV
 odolnost pukání šešulí
 kvantitativní odolnost Phoma lingam
 velmi dobrá odolnost poléhání

 Popis  Technologické parametry

časný pozdní

pozvolný rychlý

slabé vynikající

pomalá rychlá

brzký pozdní

nízká vysoká

raná pozdní

termín setí

podzimní vývoj

přezimování

jarní regenerace

nástup kvetení

HTS

sklizeň

LG Architect 

STŘEDNĚ RANÝ HYBRID do všech pěstitelských podmínek

pokrocilá
generace

Ranost
Středně raný

Typ
Hybrid

doporučený výsevek
400-450 tis. semen/ha

MIMOŘÁDNĚ VYSOKÝ A VYROVNANÝ VÝNOS VE VŠECH OBLASTECH

 Přednosti: Vysoký výnos : : Rezistence TuYV : : Zdravotní stav

 Klíč k úspěchu
Tento mimořádně výnosný hyb-
rid má středně rychlý podzimní 
vývoj, proto je třeba jej zaset  
v agrotechnickém termínu. 
Vykazuje výjimečně vysokou 
odolnost mrazu (nejméně vy-
mrznutých rostlin COBORU PL, 
2016). LG Architect má dobrou 
odolnost poléhání, velmi dob-
rou odolnost fómové hnilobě  
a ostatním chorobám. Dopo-
ručujeme pěstovat v intenziv-
ní technologii. Díky rezistenci 
zajištěné genotypem R54 není 
zapotřebí brát ohled na riziko 
výskytu viru TuYV.

podzim 2016, infikováno 93,5 % vzorků
Virus žloutenky vodnice TuYV (Turnip yellow virus), dříve označený také BWYV 
(Beet western yellows virus), je odborníkům znám celé desítky let. O jeho škodli-
vosti se vedou polemiky. Různé zdroje uvádí různé ztráty od 5 do 30 % výnosu. 
Po vyšlechtění rezistentních odrůd je možné tyto škody změřit a v současnosti 
můžeme potvrdit, že virus snižuje výnos řepky o 10 -15%, ve výjimečných pří-
padech až o 30%. Převedeno do praktických čísel: řepka má na napadených 
lokalitách o 0,2-0,6 t /ha menší výnos, než by měla v neinfikovaném prostředí.

VlEKlÝ ZlODĚj VÝNOSU

Téměř výhradním přenašečem viru TuYV je mšice 
broskvoňová (Myzus persicae), která na podzim 
přelétá z hostitelských rostlin také na porosty řepek. 
Loňský katastrofální výskyt mšice broskvoňové byl 
kalamitou a kalamitní byl i rozsah napadení řepky 
virem TuYV. Vysoká infekce zmíněným virem byla 
prokázána i v roce 2015, přestože výskyt mšic byl 
minimální. Možnosti omezení přeletu mšice bros-
kvoňové na porosty a prevence infekce nyní neexis-
tují. Insekticidní přípravky jsou málo účinné a jejich 
samotná aplikace přichází pozdě.

MšIcE BROSKVOňOVá

Na základě monitoringu společnosti Limagrain byl vysoký výskyt viru ve střední 
Evropě prokázán již v pěstitelském roce 2015/2016. Tento fakt byl důvodem 
iniciovat monitorovací projekt i v České republice. Společnost Limagrain tedy 
oslovila ke spolupráci SPZO a ČZU. Bylo odebráno přes 500 vzorků na 59 lo-
kalitách. ELISA testy prokázaly přítomnost viru v 93,5 % zkoušených vzorků!

Graf: zdroj ČZU a SPZO, 2016

VÝSKYT VIRU v ČR

Fakta o VIRU ŽloUTENKY VodNICE TuYV

LG Architect je středně raný hybrid pokročilé 
generace řepek s rekordním výnosem. 
Je již zaregistrován ve Francii, Velké Británii, 
Dánsku a Polsku.

Rok 2016 byl pro LG Architect 1. registračním rokem v českém ÚKZÚZ, kde překonal průměr kontrolních 
hybridů O CELOU TUNU! Úpěšně se uvedl také v BSA v Německu  - 110%. V maďarském ommI - 113% 
resp. 5,55 t/ha, což je na teplé podmínky bez dostatku srážek výborný výnos. Ohromujícího výsledku dosáhl  
v polském CoBoRU, kde vylétl vysoko nad průměr kontrolních odrůd výnosem 126%. Navazuje tak na pěs-
titelskou univerzálnost hybridu Arsenal, který potvrdil výsledek registračních zkoušek i na běžných plochách 
v klimaticky příhodných  oblastech západní Evropy, stejně tak jako v aridních oblastech jihovýchodu.

Skutečně účinnou ochranou proti viru TuYV zůstávají pouze rezistentní hybridy řepky. Společ-
nost Limagrain uvádí v sezóně 2017 na trh hybrid LG Architect, u kterého je rekordní výnos pojiš-
těn také rezistencí vůči TuYV. Rezistence je založena na genotypu R54 a je prokazatelná genovým 
markerem pro tuto odolnost. Pro pěstitele je však nejdůležitější fakt, že rezistence vůči TuYV 
naprosto eliminuje negativní vliv virové infekce na výnos řepky. Rezistentní LG Architect podává 
stejně vynikající výnosy v infikovaných i nezamořených oblastech.

REZISTENCE JE JEdINoU účINNoU oChRANoU

Příznak infekce 
virem TuYV

mšice broskvoňová  
 - hlavní přenašeč  
infekce TuYV 

ÚKÚZ 2016, hybridy v 1. roce registrace

LG Architect

6,35
+ 0,55 t/ha

5,79

Dk exssence*

+ 1,18 t/ha

5,17

Horcal*

+ 1,29 t/ha

5,06

Dk exquisite*
Zdroj: ÚKZÚZ 2016, 
* kontrolní hybrid
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 vysoký a vyrovnaný výnos v chladné i teplé oblasti
 oficiálně deklarovaný vysoký výnos v infikovaných oblastech TuYV svědčí  
o vysoké toleranci vůči žloutence vodnice

 rapidní nástup do podzimní vegetace, enormní listová pokryvnost
 velmi dobré přezimování
 rychlý vývoj na jaře
 robustní habitus s nadstandardním kořenovým systémem
 produkční je shodně terminál s větvemi
 nadměrná kompenzační schopnost v řídkém porostu
 vysoký počet šešulí a semen na m², není limitován suchem
 odolnost pukání šešulí
 kvantitativní a kvalitativní (Rlm7) odolnost Phoma lingam

 Popis  Technologické parametry

časný pozdní

pozvolný rychlý

slabé vynikající

pomalá rychlá

brzký pozdní

nízká vysoká

raná pozdní

termín setí

podzimní vývoj

přezimování

jarní regenerace

nástup kvetení

HTS

sklizeň

Astronom HVěZDNÁ řEPKA 

STŘEDNĚ RANÝ HYBRID do všech pěstitelských podmínek

VESMíRNý VýNOS, NESMíRNý START

Vysoký výnos semen : :  111 % pop ČzU praha, 2015  : :  116 % SDo ÚkzÚz, 2015
: :  107 % pop Spzo Cz sort. a, 2015  : :  106 % pop Spzo Sk, sort. a, 2015

odolnost suchu i chladu Vysoce nadprůměrný výnos dosažený v obou oblastech pěstování
: :  116 % teplá oblast SDo ÚkzÚz, 2015  : :  116 % chladná oblast SDo ÚkzÚz, 2015
: :  104% postregistrace ommi maďarsko, 2016
: :  103% postregistrace CoBoRU polsko, 2016

Nutričně 
NeJkVaLiTNĚJŠÍ olej
astronom je rekordman!

ocenění zdravý kořínek za mimořádnou skladbu oleje
: :  2014 Nutričně nejkvalitnější řepka mezi nově registrovanými odrůdami
: :  2015 Nutričně nejkvalitnější řepka v rámci aktuálně platného SDo
: :  2016 Nutričně nejkvalitnější řepka v rámci aktuálně platného SDo

 Klíč k úspěchu

Astronom je intenzivní hybrid s robustním habitem. Velmi dobře vzchází a velmi rychle roste na podzim, i při pozdním 
výsevu ocení regulaci. Nepotřebuje aplikaci fungicidů na začátku jarní vegetace proti fómové hnilobě a na podporu 
větvení. Doporučujeme pozdnější regulaci výšky porostu a fungicidní ošetření do květu. Takovou agrotechniku odmě-
ní vysokým výnosem semen v šešulích, které jsou odolné pukání i ve vysokém stupni zralosti.

Ranost
Středně raný

Typ
Hybrid

doporučený výsevek
400-450 tis. semen/ha

PHOMA

VELMI VYSOKÝ A VYROVNANÝ VÝNOS V INTENZIVNÍ AGROTECHNICE

Společnost Unilever,
výrobce kvalitního rostlinného tuku Rama 

a majonézy Hellmann'suděluje cenu Zdravého kořínku

V rámci aktuálně platného

Seznamu doporučených odrůd 
odrůda: ASTRONOM

"Nutričně nejkvalitnější řepka"

Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.
Unilever ČR, spol. s r.o.

Hluk, 23. listopadu 2016

Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.SPZO
Ing. Petr Zehnálek

ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou

diplom korinek-16.qxp_Layout 5  11.11.16  15:35  Stránka 2

Podzimní vitalita vzcházejícího porostu a celá vegetace tohoto hybridu vás nenechá na pochybách, že genetický 
potenciál je skutečně astronomický. Má mohutný habitus, využije vysokou intenzitu vstupů, regulaci na podzim 
i na jaře. Klíčovým výnosotvorným prvkem je počet šešulí a semen v nich, rostlina má tudíž vysokou schopnost 
kompenzovat stres ze sucha koncem vegetace.

AŽ O 23 % VíCE SEMEN NA m2 

 Přednosti: Vysoký výnos : : Zapojení porostu : : odolnost suchu
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Absolutní výnos v POP SPZO, sort. A, 2014/2015

Astronom je nejvýnosnějším hybridem registrace ÚKZÚZ 2012-2014. 
V roce 2015 potvrdil svůj potenciál i hvězdným výnosem  
na poloprovozních plochách ČZU – 5,05 t/ha a SPZO – 4,77 t/ha. 

Název podniku ok
res plocha 

(ha)
Výnos
t/ha

Jiří Klobása, SHR Medlov BI 99 4,80
VOD Zdislavice BN 48 4,26
Agrodružstvo Načeradec BN 20 4,80
Beskyd Agro a.s. Palkovice FM 6 4,88
AGRO Posázaví a.s. HB 15 4,60
ZD Miletín JC 25 4,52
ZD Velký Beranov JI 28 4,90
AGRO Stonařov, družstvo JI 56 4,21
Zemědělské družstvo "Roštýn" JI 50 4,90
ZD Bohuňovice s.r.o. OL 90 4,70
Zemědělské družstvo Újezd u Uničova OL 46 5,33
Zemědělské obchodní družstvo Hořice PE 30 4,20
AGRO družstvo, Záhoří                             PI 51 4,70
AGRO družstvo, Záhoří                             PI 41 4,59
V-FARMA s.r.o., Vstiš PJ 30 4,16
ZS Pobečví a.s. PR 49 4,90
ZOD NĚMČICE NAD HANOU, DRUŽSTVO PV 45 4,80
ZOD AGRISPOL PV 36 5,01
ZD Opařany TA 54 4,04
Rostěnice a.s. stř. Slavkov VY 18 4,26
Rostěnice a.s. stř. Slavkov VY 36 5,03
AGRA a.s Horní Dunajovice ZN 37 3,86

Vaše výnosy ze sklizně 2016 Zdroj: SPZO 2015
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Arabella je nejvýkonnější liniová odrůda na 
německém, českém a slovenském trhu. 
V ČR byla úspěšně registrována v roce 2014 
s nejvyšším výnosem mezi liniemi 104%.

V prvním roce registrace 2011/2012 byla díky tuhé zimě hodnocena i její odolnost vymrzání 93% - pro porovnání La-
doga 92 %. Kvality svých LG liniových předchůdkyň vysoce předčila. V letech 2015 a 2016 výnosem pokořila mnohé 
hybridní odrůdy v postregistračních zkouškách ÚKZÚZ pro Seznam doporučených odrůd (SDO) a stejně tak se jí dařilo  
v poloprovozních pokusech SPZO.

 nejvyšší výnos z liniových odrůd na trhu
 vysoký a vyrovnaný výnos v chladné i teplé pěstitelské oblasti
 pomalý podzimní vývoj bez potřeby regulace
 vynikající přezimování
 pomalý nástup jarní vegetace
 středně vzrůstná rostlina
 středně vysoká až vysoká HTS
 výborný zdravotní stav

 Popis  Technologické parametry

časný pozdní

pozvolný rychlý

slabé vynikající

pomalá rychlá

brzký pozdní

nízká vysoká

raná pozdní

termín setí

podzimní vývoj

přezimování

jarní regenerace

nástup kvetení

HTS

sklizeň

 Klíč k úspěchu

Arabella posunuje výš hranice možností liniových odrůd 
jak ve výnosu semen, tak v odolnosti vůči mrazu.  
Stačí respektovat potřeby liniové odrůdy. Má pozvolný  
vývoj na podzim, proto potřebuje být zaseta  
v agrotechnickém termínu do dobře připravené půdy. 
Bez problémů přezimuje. K dobrému výnosu postačí 
agrotechnika na standardní úrovni. Arabella násobí  
výborné vlastnosti známé liniové odrůdy Ladoga.

Arabella POHÁDKOVÁ LINIE 

STŘEDNĚ RANá lINIOVá ODRŮDA do všech pěstitelských podmínek

Ranost
Středně raná

Typ
Liniová odrůda

doporučený výsevek
650-750 tis. semen/ha

PHOMA

VELMI VYSOKÝ VÝNOS V CHLADNÉ I TEPLÉ OBLASTI

dloUhodobě nepřeKonAná liniová odrůdA v ÚKZÚZ, SeZnAM doporUČených odrůd

2015 2016

Arabella

relativní výnos

111%
 absolutní výnos

5,75 t/ha

relativní výnos

103% 
 absolutní výnos

5,56 t/ha
Arot 100% 101%

Diego 100% 100%

Sidney 99% 100%

Slaki CS 96% nezkoušeno

ES Valegro nezkoušeno 98%

Rescator 93% nezkoušeno

Orex nezkoušeno 97%

Průměr t/ha 5,18 5,40

Nejvyšší výnos v poloprovozních pokusech SPZO 2016, sort. A
4,7

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

4,1

4,0

Ar
ab

ell
a

Or
io

lu
s

Ni
m

bu
s

At
or

a

Al
lis

on

Do
zz

en

In
sp

ira
tio

n

Ar
to

ga

Pr
ům

ěr

Co
m

fo
rt

DK
 Ex

pr
es

sio
n

DK
 Ex

pl
ici

t

Ju
m

pe
r

SY
 Sa

ve
o

Si
dn

ey

ES
 A

leg
ria

4,50

4,64

 Přednosti: Vysoký výnos : : Potřeby linie : : odolnost mrazu

Zdroj: SPZO 2016

Zdroj: SDO 2015, 2016

Zdroj: SDO 2016

teplá oblast

5,65 t/ha
 

chladná oblast

5,49 t/ha
 

Arabella: 1. místo  úKZúZ Sdo, 2016

Sdo: Průměr dosažených výnosů  
v chladné i teplé oblasti
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Raný hybrid Archimedes je rezistentní všem for-
mám nádorovitosti košťálovin (Plasmodiophora 
brassicae) vyskytující se v České republice.

 nejvyšší výnos v registraci COBORU, Polsko 2015
 širokospektrální odolnost rasám Plasmodiophora brassicae
 průměrně rychlý podzimní vývoj
 velmi dobré přezimování
 pomalý nástup do jarní vegetace
 produkční je terminál společně s větvemi všech řádů
 odolnost pukání šešulí
 kvantitativní i kvalitativní (gen Rlm7) odolnost Phoma lingam
 velmi dobrá odolnost poléhání

 Popis  Technologické parametry

časný pozdní

pozvolný rychlý

slabé vynikající

pomalá rychlá

brzký pozdní

nízká vysoká

raná pozdní

termín setí

podzimní vývoj

přezimování

jarní regenerace

nástup kvetení

HTS

sklizeň

Archimedes NÁDOROVITOST VYřEšENA! 

RANÝ HYBRID do všech pěstitelských podmínek

Archimedes vs. Mentor, 
registrační řízení cOBORU Polsko, 2015

5,
25

 t/
ha

4,
44

 t/
ha

6

5

4

3

Archimedes

Mentor

 Klíč k úspěchu

Hybrid Archimedes je raný, vyžaduje však setí v řádném agrotechnickém termínu. Poskytuje vysoký výnos i v základní  
agrotechnice, nemá zvláštní agronomické požadavky. Vedle rezistence nádorovitosti je odolný fómě a pukání šešulí.

Archimedes nemá žádné výjimečné požadavky na ochranu a výživu. Nemusíte se obávat poklesu výnosu,  
který kdysi doprovázel tyto speciální odrůdy řepky. Ve výběru nakonec rozhoduje výnos a ten má Archimedes  
mezi hybridy odolnými nádorovitosti košťálovin nejvyšší.

Ranost
Raný

Typ
Hybrid

doporučený výsevek
500-550 tis. semen/ha

PHOMA

ŘEŠENÍ PROTI NÁDOROVITOSTI KOŠŤÁLOVIN V CHLADNÉ I TEPLÉ OBLASTI 

 Přednosti: Vysoký výnos : : odolnost nádorovitosti : : Ranost

Alicante ADRENALIN V KAŽDÉ BUŇCE str. 4

Arsenal GENETICKýCH VýHOD str. 6

LG Architect PRVNí TuYV REZISTENT str. 8

Astronom HVěZDNÁ řEPKA str. 10

Arabella POHÁDKOVÁ LINIE str. 12

Archimedes NÁDOROVITOST VYřEšENA! str. 14

Katalog vítězných řepek
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Nabídka
typ odrůdy

genetické výhody
ranost

úroveň 
agrotechniky

podzimní 
vývoj

jarní 
regenerace

termín 
výsevu

výsevek 
(x 1000 semen/ha)

Alicante
N

ovinka 2016
hybrid

  
P

H
O

M
A

raný
základní až 
intenzivní

prům
ěrný

velm
i rychlá

v term
ínu

400-450

Arsenal
hybrid

  
P

H
O

M
A

raný
základní až 
intenzivní

rychlý
velm

i rychlá
lze pozdní

450-500

Astronom
hybrid

  
P

H
O

M
A

středně raný
intenzivní

velm
i rychlý

rychlá
lze pozdní

400-450

LG Architect
N

ovinka 2017

hybrid  
rezistentní TuYV

  
středně raný

intenzivní
rychlý

pozvolná
v term

ínu
400-450

Archim
edes

N
ovinka 2016

hybrid rezistentní 
nádorovitosti

  
P

H
O

M
A

raný
základní až 
intenzivní

prům
ěrný 

pozvolná
v term

ínu
500

-550

Arabella
liniová odrůda

odolnost vym
rzání

středně raná
základní až 
intenzivní

pozvolný
pozvolná

včasný
650

-750

vytrvalost

AdrenAlin
výkon

VítezstvíAlicante


