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Hlavní hybridy roku 2018
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e Sortiment nabízených odrůd řepky ozimé v zastoupení společnosti VP AGRO, spol. s r.o.

patří k nejvýznamnějším z celé nabídky v ČR. Genetická rozmanitost je zárukou vysoké výkonnosti a stability. 

V nabídce pro tento rok naleznete 
hit poslední prodejní sezóny hybrid-
ní odrůdu Allison, mimořádně plas-
tický, suchu odolávající hybrid RGT 
Dozzen, výtečný hybrid Silver a další 
stálice našeho portfolia, hybridní od-
růdu Bonanza, polotrpasličí hybrid 
RGT Bonzzai a dvě výkonné a praxí 
prověřené liniové odrůdy Rescator 
a Diego.

Allison – nejvýnosnější 
řepka v ÚKZÚZ 2015–2017

Polopozdní hybrid Allison byl v ČR 
zaregistrován na základě extrém-
ně vysokých výnosů, ale zároveň 
i díky pozitivním agrotechnickým 
vlastnostem. Je středně vysoký až 
vyšší, s dobrou odolností poléhání, 
velmi dobrou odolností komplexu 
houbových chorob a vyzimování. 
Vynikajících výsledků dosahuje i na 
suchých, teplých lokalitách. Vzhle-
dem k velmi bujnému a rychlému 
podzimnímu růstu doporučujeme 
použití morforegulátoru. Allison byl 
po tři roky (2013–2015) nejvýnosnější 
odrůdou státních odrůdových zkou-
šek. V roce 2016 svoji pozici vítěze 
obhájil i v SDO a přes neustále sílící 
konkurenci dalších odrůd své umís-

tění fenomenálně zopakoval i v roce 
2017 (125 % na průměr liniových od-
růd a všech lokalit). Ve výsledcích, 
které v loňském roce prezentoval na 
svých seminářích SPZO, je patrné, že 
Allison má ze zkoušených odrůd nej-
významnější odolnost vůči napadení 
virem žloutenky vodnice.

Silver – skvělé výsledky 
v praxi 

Silver je hybrid firmy Bayer, který 
byl v ČR registrován v roce 2016 po 
výtečných výsledcích tříletého zkou-
šení v ÚKZÚZ. Jedná se o středně 
ranou hybridní odrůdu s velmi vitál-
ním podzimním růstem, kdy výborně 
zvládá stresové podmínky při vzchá-
zení. Rostliny jsou středně dlouhé 
až dlouhé, s velmi dobrou odolností 
proti poléhání. Zdravotní stav je vel-
mi dobrý, obzvlášť odolnost fomo-
vému černání a hlízence je vysoká. 
Rostliny velmi dobře a hodně větví, 
takže je zapotřebí porosty zbytečně 
nepřehušťovat. Počet nasazených 
šešulí je vysoký. Mrazuvzdornost je 
velmi dobrá. Silver je hybrid s výbor-
nými výsledky v praxi – u členů SPZO 
dosáhl v roce 2017 nejvyššího výno-
su v kategorii hybridů, které jsou 

pěstovány na celkové ploše 1 000 až 
5 000 ha.

RGT Dozzen – skvělý 
v pokusech SPZO 2017

RGT Dozzen je v ČR prodejně nejú-
spěšnější řepkou ze šlechtění RAGT. 
Jedná se o polopozdní MSL hybrid 
nižšího, kompaktního vzrůstu s mi-
mořádně vysokou odolností polé-
hání. Má výbornou mrazuvzdornost 
a excelentní zdravotní stav. Mimo-
řádným přínosem odrůdy je vysoká 
tolerance přísuškům během vege-

tace. Již tři roky probíhá testování 
v poloprovozních pokusech SPZO. 
V roce 2017 byla odrůda testována 
v sortimentu B a obsadila výborné 
druhé místo. Nejvyšších výnosů do-
sáhla na lokalitách v Opařanech (okr. 
Tábor) a Novém Jičíně (okr. Nový 
Jičín). Svoji vysokou univerzálnost 
RGT Dozzen již několik let prokazuje 
i v praxi, v letošním roce je pěstován 
na více než 6 000 ha.

RGT Trezzor – nově 
registrovaná řepka v ČR

Novinkou ze šlechtění RAGT je střed-
ně raný MSL hybrid RGT Trezzor, 
který je od roku 2018 registrován 
v České republice. Předností odrů-
dy je výborná odolnost vyzimová-
ní, vysoká odolnost poléhání (7,7 b. 
ÚKZÚZ) při střední výšce rostlin a sa-
mozřejmě velmi vysoké výnosy jak 
v teplé, tak v chladné výrobní oblas-
ti. Výborně se vyrovnává se suššími 
lokalitami a patří k odrůdám s vyso-
kou odolností verticiliovému vadnutí. 
Obsahem oleje 49,34 % (ÚKZÚZ) pa-
tří mezi nejolejnatější registrované 
odrůdy v ČR.
Pro rok 2018 nabízíme také kalib-
rované osivo s jednotnou velikostní 
frakcí. ❊
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