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Není doba na sliby,  
vsaďte s námi na činy

Zdravotní stav řepky  
v předjarním období 

Geneticky rozmanité ozimé řepky dokáží uspokojit každého.

Díky pečlivé kontrole lze včas reagovat.

V posledních letech se stalo pěstování řepky 
takřka hrdinským činem. Kromě rozmarů počasí 
je ještě těžší a více vysilující boj s lidskou hlou-
postí a účelovou demagogií. Bohužel řepka se 
stačila dostat teprve do dlouživého růstu a aktu-
ální, zcela absurdní politické rozhodnutí o zruše-
ní povinného přimíchávání metylesteru do nafty 
je dalším nesmyslem, který jen podporuje hyste-
rii, která ve společnosti rok od roku neustále sílí. 

I přes všechna omezení a problémy, které pěsto-
vání řepky přináší, stále platí to, co jsme se učili již ve 
škole: řepka je zlepšující plodinou a nenahraditelnou 
předplodinou v osevním postupu. Zároveň je řepka 
ekonomicky zajímavou tržní plodinou. Burzovní cena 
je aktuálně na historickém maximu, hlad po olejni-
nách je v Evropě velký, takže odbyt komodity bude  
v blízké budoucnosti zajištěn, vládní politice navzdo-
ry. Zdárně dovést porost ke sklizni je ovšem stále  
obtížnější.

Kromě zvyšujících se pěstebních nákladů spočívá 
asi největší agrotechnický problém v nedostatečných 
možnostech insekticidní ochrany. I tak ale věříme, že 
i pro příští rok se rozhodnete ve vašem úsilí setrvat 
a opětovně zařadíte řepku do svých osevních sledů. 
Dovolujeme si vám proto předložit naši odrůdovou 
nabídku řepky ozimé pro zásev 2022. 

RGT TREZZOR - Snižte riziko na minimum, 
zvyšte zisky na maximum

Čím si dokázal získat své příznivce hybrid  
RGT TREZZOR? V první řadě je to výnosovou sta-
bilitou. Dokáže udržet velmi vysoko výnosovou 

laťku během různých ročníků, což je pro pěstitele 
tím nejdůležitějším ukazatelem. V praxi již proká-
zal nadstandardní adaptabilitu rozmarům počasí. 
Kromě skvělého výnosu má i nadprůměrnou olej-
natost.

Co stojí za takto mimořádnou stabilitou této  
odrůdy? Šlechtitelům se podařilo skloubit vysoký 
výnos, výtečný zdravotní stav, výraznou odolnost 
přísuškům a to celé podpořit pozitivními agrotech-
nickými vlastnostmi. Pozvolnější nástup vegetace 
na jaře často napomáhá uniknout jarním mrazíkům. 
Od roku 2018 je RGT Trezzor testován v polopro-
vozních pokusech SPZO. Výsledkově patří k nejú-

Měnící se klimatické podmínky vedou ke zvý-
šení škodlivosti v minulosti méně významných 
chorob a škůdců. Významný podíl na zvyšující 
se škodlivost některých organismů si nese i re-
strikce účinných látek v ochraně rostlin. Násled-
kem těchto faktorů a dalších (vysoké zastoupení 
brukvovitých plodin v osevních postupech, rezis-
tence škůdců atd.) se významně zvýšily i náklady 
na ochranu.  

Většina porostů ozimých plodin přezimovala  
dobře a to díky mírné letošní zimě, kdy teploty v lednu 
a únoru byly nadprůměrné. Lednová průměrná teplo-
ta pro celou republiku činila 0,4 °C, což je o 2,2 °C vyšší 
než je teplotní normál za období 1981 až 2010. Teplý 
ráz počasí pokračoval i v únoru. V první dekádě mě-
síce došlo k výraznému oteplení, kdy denní maxima 
přesahovala 10 °C. Zato v první dekádě března došlo 
k výraznému ochlazení, kdy noční teploty klesaly hlu-
boko pod bod mrazu.

Během zimy řepky pokračovaly v růstu, v podstatě 
se jejich vývoj nezastavil. To bylo jasně patrné zejmé-
na u kořenového krčku, který sílil a dále se zvětšoval  
i jejich kořenový systém. Tento jev byl zřetelný zejmé-
na v nižších polohách. 

V předjaří se nejnápadněji z houbových chorob  
vyskytovalo fómové černání stonků řepky (Leptosphae-
ria spp.), zejména v teplejších lokalitách. Na starých 
listech byly viditelné okrouhlé, světlé, zasychající skvr-
ny s černými plodničkami. Infekce byla podporována 
extrémním napadením larvami dřepčíka olejkového 
(Psylliodes chrysocephala) a květilky zelné (Delia radi-
cum). Na řapících listů v místech poranění se vytvá-
řely tmavě hnědé, téměř až černé, oválné léze, které 
se zvětšovaly a postupně od středu zesvětlaly (obr. 1). 
Infekce dále postupovala pletivem v řapíku hlouběji 
do srdéček. Mimo to se v menší míře objevily i pří-
znaky napadení ve vnitřním pletivu krčku. Po napa-
dení rostlin larvami krytonosce (Ceutorhynchus napi,  
Ceutorhynchus pallidatus) vznikne další vstupní brá-
na pro infekci. Napadené rostliny mohou předčasně  
dozrávat a později zasychat.

Po silných mrazech, které přišly začátkem března, 
došlo k chladovému poškození rostlin, kdy starší listy 
zfialověly. Jen listy v srdéčcích zůstaly zelené (obr. 2). 
U vývojově pokročilejších řepek došlo k mrazovému 
poškození listové plochy, které byly následně infiko-
vány houbou Botryotinia fuckeliana (šedá plísňovitost) 
(obr. 3). Jedná se o široce polyfágního patogena, který 
napadá celou řadu jak kulturních, tak planých rost-

spěšnějším odrůdám, které kdy byly ve Svazu zkou-
šeny. V rámci posledního tříletého cyklu se jedná  
o nejúspěšnější odrůdu testovanou v pokusech  
SPZO v rámci jednoho sortimentu (graf 1). 

I z porovnání nízké a vysoké intenzity pěstování,  
v rámci pokusu SPZO v Uhříněvsi je patrné, že se 
jedná o odrůdu bez výraznějších slabin (graf 2).

Kvantitavní rezistence fómovému černání  
a tolerance viru žloutenky vodnice vhodně dopl-
ňují balíček vlastností moderní, úspěšné odrůdy.  

Ozimá řepka je  
základním pilířem  
pro RAGT Semences
Šlechtitelský program stál u počátků pěstování řepky 
v Evropě a už více než 50 let slouží potřebám 
prvovýroby.

Zaměřeno na objemná  
krmiva! 
Využití mobilní laboratoře AgriNir má mnohé 
ekonomické přínosy.

Stav porostů řepky  
a doporučení  
pro následující týdny
Aktuální vysoká cena komodity podněcuje pěstitele
k zachování slabých porostů.

lin. Jde o slabého parazita, který ve většině případů  
osidluje pletivo nemocných nebo oslabených rostlin. 
Díky teplotní toleranci dochází k infekcím již od 4 °C.

V porostu se mohou z houbových chorob vy-
skytovat i cylindrosporióza (Pyrenopeziza brassicae), 
houby rodu Fusarium a verticiliové vadnutí (Verticilli-
um spp.). K napadení kořenů rostlin Verticilliem může 
dojít již na podzim, ale viditelné projevy jsou zřetel-
né až pozdě na jaře či brzy v létě. Charakteristické je 
jednostranné žloutnutí nejstarších listů podél řapíků 
(pouze půlka listu), stonek se stává hranatějším, navíc 
v místě nad povrchem půdy měkne a později dochází 
k nouzovému dozrávání.

Obr. 1: Fómové černání stonků.
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Stejně tak podle výzkumného programu RAGT 
je RGT Trezzor odrůdou, která mimořádně efektivně  
využívá dusíkatou výživu. 

Pokud jste RGT Trezzor ještě nevyzkoušeli, možná 
vám rozhodnutí usnadní i zkušenosti pěstitelů z praxe. 
V nejisté době je sázka na RGT Trezzor vaší jistotou:

Hoštická a.s., agronom pan Erich Kaluža 
(Velké Hoštice, okres Opava):

Řepka ozimá je důležitou plodinou našeho osevní-
ho postupu a každým rokem ji pěstujeme zhruba na 
100 ha. Na další ploše pak děláme oficiální pokusy pro 
ČZU. Zde jsme se také poprvé setkali s hybridem RGT 
TREZZOR a vyzkoušeli jsme si ho ještě před uvedením 
na český trh. Materiál se nám od začátku zamlouval 
díky svým mohutným robustním rostlinám, výborné 
odolnosti poléhání a bezproblémovému zdravotní-
mu stavu. Hned během první sezóny nás přesvědčil 
o svých přednostech a získal si naši oblibu. Na hybridu 
oceňujeme jeho stabilně vysoké výnosy a výbornou 
mrazuvzdornost.       

 
Na našem podniku sejeme běžně řepky do širo-

kých řádků výsevkem 0,9 VJ/ha. Proto hledáme odrů-
dy, které výborně větví, nejsou příliš vysoké a nepo-
lehnou. Tyto požadavky dokonale splňuje hybrid RGT 
TREZZOR. Dobře přisedlá přízemní růžice na podzim 
zajišťuje hybridu bezproblémové přezimování a v prů-
běhu vegetace se můžeme, i při zvýšeném infekčním 
tlaku Verticilia, spolehnout na jeho velmi dobrý zdra-
votní stav. Ne jinak tomu bylo i v loni, kdy jsme z 30 ha 
sklidili 4,6 t/ha.     

Odrůdy řepek od společnosti VP AGRO jsou pro 
nás sázkou na jistotu a ne jinak je tomu i letos, kdy  
materiály VP AGRO tvoří 40 % celkové výměry řepek.

Zemědělské a obchodní družstvo Hlavnice,
agronom pan ing. Daniel Vícha (Hlavnice,
okres Opava): 

Ozimou řepku pěstujeme každoročně na cca 200 
ha orné půdy a materiály VP AGRO patří ke stálicím 
v našem portfoliu. Ne jinak tomu bylo i v loňském 
roce, kdy jsme sklízeli odrůdy RGT TREZZOR a ABSO-
LUT. Odrůdu RGT TREZZOR jsme zaseli na podzim 
roku 2020 ještě před dešti a rostliny bez problémů 
vzešly. Díky dvojímu podzimní ošetření insekticidem 
a plné regulaci šel porost do zimy z 99 % kompletní. 
Po bezproblémovém přezimování přišlo velmi chlad-
né jaro. Porost nikam nespěchal, rostliny byly nižší  
a ve velmi dobrém zdravotním stavu. Jarní ošetře-

ní bylo zaměřeno na ochranu před škůdci, mírnou  
regulaci a postřik na hlízenku. Před sklizní jsme kvůli 
nižším rostlinám s kratším plodným patrem nepřed-
pokládali rekordní výnosy, ale opak byl pravdou.  
Při sklizni rozhodla HTS a zdravé rostliny s výnosem 
4,94 t/ha pro nás byly příjemným překvapením. „Pole 
není zahrádka“ a nebýt dvou velkých „fleků v porostu“, 
tak by RGT TREZZOR nasypal 5 t/ha. V letošním roce 
opět sázíme na odrůdy VP AGRO a dostaly prostor  
na ¼ ploch naší výměry řepek.

Nadějná budoucnost
Pro letošní zásev jsme do sortimentu zařadili dvě 

nové hybridní odrůdy - RGT TEMPO a RGT CADRAN.  
První, pod názvem RGT Tempo, patří do šlechtitelské 
stáje firmy Norddeutsche Pflanzenzucht. Jedná se  
o středně raný až polopozdní hybrid, který poutá po-
zornost krásnou, sytě zelenou barvou. Navíc se chlubí 
balíčkem geneticky podmíněných vlastností: rezis-
tence fómovému černání, sníženou pukavostí šešulí  
a odolností viru žloutenky vodnice (TuYV). Růst je 
kompaktní, rostliny velmi dobře větví, mají velmi dob-
rou odolnost poléhání a zcela bezproblémově přezi-
mují. V letech 2020 a 2021 hybrid RGT Tempo úspěšně 
dokončil testování v pokusech SEK SPZO (graf 3), kde 
prokázal svoji výjimečnou výkonnost. Na Slovensku, 
kde odrůdu zastupuje společnost Rapool, vyhrál  
v roce 2020 pokusy POP SPZO.

Druhou novinkou je hybrid ze šlechtění RAGT od-
růda RGT Cadran. RGT Cadran má za sebou již úspěš-
né testování v rámci německých zkoušek LSV a regist-
raci v několika evropských státech. Kromě úspěšného 
testování v pokusech SEK SPZO je v letošním roce  
k vidění i v pokusech České zemědělské univerzity 
a na řadě dalších lokalit. Hybrid opět disponuje re-
zistencí vůči fómovému černání, sníženou pukavos-
tí šešulí a rezistencí viru žloutenky vodnice (TuYV).   
RGT Cadran je mimořádně plastickým a výnosově 
stabilním hybridem. Vysoký výnos, vysoká olejna-
tost, vysoká odolnost poléhání, rychlé podzimní 
zakrytí porostu, avšak bez problémů s přerůstáním. 
Výraznou předností je vyvážený zdravotní stav a raný 
termín sklizně. RGT Cadran patří mezi odrůdy se špič-
kovou efektivitou vyžití dodaného N hnojení (graf 4).

Nejlepší řepka z Čech je Sněžka
Liniová odrůda Sněžka pochází ze šlechtě-

ní firmy Sempra. Registraci získala za nejvyšší vý-
nos v rámci liniového sortimentu, který následně  
potvrzuje i v pokusech SDO. 

Obr. 1: Stav stonků po sklizni. Obr. 2: Sněžka vyniká perfektním zdravotním stavem 
stonku.
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Zdravotní stav řepky v předjarním období
Díky pečlivé kontrole lze včas reagovat.

Prakticky plošně po celé republice došlo na pod-
zim k poškození řepky žírem dřepčíka olejkového 
(Psylliodes chrysocephalla), i když míra poškození se na 
jednotlivých pozemcích liší. Populace tohoto druhu  
v posledních letech graduje. Pokud se nepodařilo mi-
nimalizovat poškození již na  podzim, ochranu v jarním 
období proti larvám dřepčíka již nedoporučujeme. 
Pokud je napadení na nízké úrovni, rostliny řepky se 
s tím dokážou vyrovnat díky své vysoké regenerační 
schopnosti. Silně napadené rostliny s poškozeným 
terminálním pupenem ve stádiu listové růžice na jaře 
jsou sekundárně napadány saprofytickými houba-
mi, z nich nejčastěji šedou plísnovitostí (Botryotinia  
fuckeliana), a následně odumírají.

Již od poloviny února probíhá monitoring výsky-
tu krytonosců. Oba druhy, jak krytonosec řepkový  
(Ceutorhynchus napi), tak krytonosec čtyřzubý (Ceu-
torhynchus pallidatus) přezimují v půdě a při prvním, 
často již předjarním oteplení nalétali do porostů (na 
jižní Moravě od pondělí 14. 3. byly zjištěny první silné 
nálety). Proto bylo důležité umístit žluté misky tak čas-
ně, kdy byla předpověď vyšších denních teplot vzdu-
chu nad 10 – 12 °C, a zaznamenat první masový nálet 
brouků. Ten se díky nočním mrazům posunul a první 
nálety se začaly v Čechách objevovat až v polovině 
března. Na jižní Moravě a Vysočině se zatím objevu-
je jen krytonosec čtyřzubý, kdežto v Čechách se vy-
skytují oba.  V době prvních náletů není nutné ihned 
porost ošetřovat. Samičky k přípravě ke kladení vajíček 
potřebují 7 – 10 dní úživného žíru za vyšších teplot, 
což je optimální doba k použití insekticidu. 

Díky déletrvajícímu chladnému počasím na jaře 
se v miskách vedle krytonosců začali objevovat také 
jedinci blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus), pří-
padná aplikace insekticidu je také částečně zreduku-
je. Škodlivost blýskáčka je vysoká před rozkvetením  
řepky. Jakmile se na rostlinách objeví první žluté květy, 
brouci si v nich nacházejí snadnější přístup k potravě  
a poškození ještě nerozkvetlých poupat je zanedba-
telné. Proto, i když to registrované použití některých  
insekticidů povoluje, není vhodné používat insek-
ticidy v době květu a to ani ve večerních a nočních 
hodinách, kdy už nelétají včely. V porostech se tím 

Obr. 2: Poškození rostlin chladem. Obr. 3: Šedá plísňovitost (Botryotinia fuckeliana).

zničí celá řada užitečných druhů dalších opylovačů  
a užitečného hmyzu, kteří jsou schopni případné ztrá-
ty na výnosech svou aktivitou eliminovat.

Je nutno dodat, že od začátku listopadu 2021 byly 
v porostech pozorovány mšice, na některých lokali-
tách byl hlášen i poměrně silný výskyt. To znamená vy-
soké riziko výskytu viróz. Příznaky napadení nebývají u 
všech rostlin, resp. porostů vždy zjevné, ale k oslabení 
rostliny a různé míře snížení výnosu dojde prakticky 
vždy. Intenzita a četnost příznaků bude záviset jak na 
míře infekce na podzim, tak na dalším vývoji rostliny, 
včetně poškození chorobami a škůdci. Obecně jsou 
i v tomto případě ohroženější časně seté porosty. 
U již napadených porostů je možné jen snížit dopa-
dy choroby. Lze doporučit aplikaci listových hnojiv  
a omezit poškození dalšími škůdci. Jednou z možností, 
jak předejít infekci a to hlavně infekci častějšího viru 
žloutenky vodnice je pěstování odolných odrůd jako 
jsou například RGT Cadran nebo RGT Tempo.

Závěr
Zvýše uvedeného vyplývá nutná potřeba prová-

dět pečlivé kontroly stavu porostů a včas reagovat na 
aktuální situaci. Je velmi vhodné provádět řezy rostlin 
a kontrolovat výskyt chorob uvnitř, které nemusí být 
vždy viditelné na první pohled.

Z hlediska ochrany proti chorobám a škůdcům je 
důležité předcházet jejich rozvoji využitím komplexu 
preventivních opatření (výsev zdravého uznaného 
osiva, pěstování odrůd s vyšším stupněm odolnosti, 
vyrovnaná výživa, nepřehuštění porostu, dodržování 
víceletého odstupu pěstování na daném pozemku  
a zapravení rostlinných zbytků do půdy s ošetřením 
pro podporu rozkladu, tak aby neumožňovaly šíře-
ní škodlivých organismů). Zásadní je i ochrana proti  
živočišným škůdcům, jejichž požerky slouží jako 
vstupní brány pro infekce patogenů. Proti fómovému 
černání stonků je nejdůležitější fungicidní ochrana  
v podzimním a případně jarním období, kdy se zpra-
vidla provádí přípravky používanými k regulaci růstu. 
Výskyt choroby je ovlivněn průběhem počasí, ideál-
ní je teplá zima a dostatečná vlhkost, což je letos na 
většině území. Proti Verticilliu spp. (verticiliové vadnutí)  

i Sclerotinii sclerotiorum (bílá hniloba řepky, hlízenka) 
je vhodné využít biologické přípravky, jako jsou např. 
Xilon nebo Contans WG, které se aplikují těsně před 
setím s mělkým zapravením do půdy. Aplikací myko-
parazitických hub se významně omezuje rozvoj pa-
togenů v plodinách, jelikož napadají jejich sklerocia 
nebo mycelium a brání tak primárním infekcím. 

Proti larvám dřepčíka olejkového je použití jakého- 
koliv insekticidu v jarním období již málo účin-
né. Mnoho systemických insekticidů dnes již nelze  
aplikovat. Použití nesystemických insekticidů na larvy  
v parenchymu řapíků listů anebo v parenchymu  

lodyhy je neúčinné. Napadené rostliny lze podpořit  
v růstu listovými hnojivy a dalšími biostimulanty 
(AGRO-SORB). Ochranu proti krytonoscům je třeba 
provést před vykladením vajíček. Nejlépe kombinací 
neonikotinoidů s pyrethroidy, která bude disponovat 
delší dobou účinnosti. 

Na závěr je nutno dodat, že dobře vyživené rost-
liny jsou daleko odolnější vůči působení škodlivých  
organismů a nepříznivým vlivům počasí. 

Ing. Irena Bačová, Agrokop CZ
Ing. Jakub Řičař, VP AGRO, spol. s r.o.

» pokračování na str. 3
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Graf 4: Výnos semen RGT Cadran (t/ha), pokusy RAGT 2021

Graf 2: Výnos semen hybridů (t/ha) 2021. Maloparcelkový pokus SPZO v Uhříněvsi, průměr základní a intenzivní agrotechniky.
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Geneticky rozmanité ozimé řepky  
dokáží uspokojit každého.

Není doba na sliby, vsaďte s námi na činy

V roce 2021 byla Sněžka nejúspěšnější liniovou odrů-
dou v pokusech SPZO, kde překonala řadu velmi silných 
hybridních odrůd (graf 5).

Velice dobrých výsledků dosahuje odrůda i v praxi, 
kde u členů SPZO v roce 2021 byla nejvýnosnější liniovou 
odrůdou.

Boduje svým skvělým zdravotním stavem. Perfekt-
ně to vyniká po sklizni pokusů, kdy zelená barva strniště  
vyčnívá mezi ostatními parcelami (obr. 3).

Hyper výkon – ABSOLUT, ALLISON
Z dílny společnosti Limagrain exkluzivně nabízíme již 

několik let dvě vysoce výkonné, v ČR registrované odrů-
dy Absolut a Allison. Allison byl v ČR prvním hybridem, 
který měl geneticky podmíněnou rezistenci viru žlouten-
ky vodnice a dlouhodobě prokazoval svoji mimořádnou 
výkonnost v pokusech SDO ÚKZÚZ. O něco málo mladší 
nástupce, hybrid Absolut, kromě výborného výnosu  
nabízí stejný soubor genetických podmíněností jako 
hybrid ALLISON: gen odolnosti viru žloutenky vodnice, 
gen odolnosti fómovému černání a v neposlední řadě 
sníženou pukavost šešulí. Absolut a Allison jsou vyzkou-
šené intenzivní odrůdy pro maximální výnosy.

 RGT KOCAZZ – řešení nádorovitosti košťálovin
Nádorovitost košťálovin je významná půdní cho-

roba plodin rodu brukvovitých způsobená houbou  
Plasmodiophora brassicae (obr. 3). Pro postižené oblas-
ti je určená rezistentní hybridní odrůda RGT Kocazz, 
která navíc kombinuje velmi dobrou úroveň výnosu 
semen, s vynikající odolností proti verticiliu a s velmi 
vysokým obsahem oleje. Rostliny jsou středně vysoké, 
s vysokou odolností poléhání. Střední ranost umožňu-
je ranější sklizně.

Genetická a typová rozmanitost naší nabídky je 
velkou předností a jsme schopni nabídnout řešení pro 
prakticky každý pozemek. Velké množství osiva máme  
k dispozici již ve skladových zásobách. Konečná finalizace 
proběhne těsně před expedicí k zákazníkům. Do polovi-
ny května platí předprodej loňských zásob za velice pří-
znivé ceny. Pro podrobnosti kontaktujte naše obchodní 
zástupce. Jak se bude vyvíjet cena osiva z nové sklizně 
je v době psaní tohoto článku otázkou, ale vzhledem  
k nárůstu cen komodit a všech dalších vstupů lze s jisto-
tou předpokládat její nárůst. 

Těšíme se na vzájemná setkání nad porosty našich 
odrůd. Úspěšnou sezónu vám přejí pracovníci VP AGRO.

Ing. Petr Shejbal
Ing. Šárka Tvrdoňová 

VP AGRO, spol. s r.o.
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Graf 5: Sněžka výnos semene (t/ha) - poloprovozní pokusy SPZO, sortiment B, 2021.

Obr. 3: Strniště po Sněžce na poloprovozním pokusu na Smilkově (okres Benešov) 2021 vyčnívalo mezi ostatními.
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Ozimá řepka je základním pilířem pro RAGT Semences Ozimá řepka je základním pilířem pro RAGT Semences

Společnost RAGT Semences vyrábí a prodá-
vá osivo hlavních druhů polních plodin a pícnin 
po celém světě. Hlavním cílem je poskytovat zá-
kazníkům certifikované a vysoce kvalitní osivo.  
Dceřiná společnost RAGT2n má 17 výzkum-
ných středisek a zlepšuje výkonnost více než 32  
různých druhů ve 45 šlechtitelských programech. 
Každoročně RAGT Semence registruje na 200  
nových odrůd.

Kontinuální a důsledný výzkum podporuje 
úspěch odrůd

První výzkumné programy zabývající se šlechtě-
ním odrůd řepky ozimé vznikly před více než 50 lety 
a přispěly k rozvoji této plodiny v Evropě a k vytvoření 
nových odrůd splňujících nejen potřeby zemědělců 
ale i požadavky průmyslu (obsah oleje, bílkovin atd.).

Zásadní milníky vývoje nových odrůd řepky 
ozimé

1973 – PRIMOR
První řada jednonulových řepek „0“ (bez kyseliny 

erukové), následovaná řadou JETNEUF prodávanou 
ve Francii a mnoha evropských zemích (60 % podílu 
na trhu v EU). Jednonulové řepky se v ČSSR objevily 
v roce 1980.

1984 – DARMOR
První řada dvounulových řepek „00“ (bez kyseliny 

erukové a s nízkým obsahem glukosinolátů). V ČSFR 
byl tento typ řepek v prodeji od roku 1992.

1994 – SYNERGY
První kompozitní HYBRID, následovaný odrůdami 

POMARSIN, STANDING, ... Všechny výrazně zlepšily  
výnosový potenciál osiva řepky ozimé. 

1999 - LUTIN SD
První polotrpasličí restaurovaný hybrid, s velmi 

dobrou odolností vůči chladu, který díky svému ma-
lému vzrůstu usnadňuje zemědělcům jeho pěstování. 

Od roku 2000 probíhá vývoj restaurovaných hyb-
ridů (typ MSL), jako je RGT TREZZOR, který poskytuje 
vysokou a stabilní výnosovou úroveň.

SILNÝ VÝZKUMNÝ PROGRAM
Naše šlechtění řepky ozimé zlepšuje vlastnosti 

hybridů pro všechny oblasti v Evropě. Každoročně 
přihlašujeme do registračních zkoušek v různých stá-
tech kolem 70 nových kandidátů. Ve šlechtění pou-
žíváme dva hybridizační systémy, abychom získali co 
nejlepší nové odrůdy. Oba systémy, ogu/INRA CMS 
(vznikají kompozitní CHL hybridy s cytoplazmatickou 
samčí sterilitou) a MSL (Male Sterile Lemke produku-
je restaurované hybridy RH s obnovenou schopností 
produkovat pyl) jsou prostředkem k získání široké ge-
netické rozmanitosti, což je důležité vzhledem k no-
vým výzvám (globální změna klimatu, vývoj patogenů 
a škůdců, politicko-společenské aspekty …).

MSL hybridy
Volba restaurovaného hybridu oproti liniové od-

růdě je pojistkou pro získání vyššího výnosu minimál-
ně o 15 % (cca + 0,55 t/ha). Z pokusů ÚKZÚZ v letech 
2020 a 2021 vyplývá, že restaurovaný MSL hybrid RGT 
Trezzor dosahoval ve srovnání s liniovými odrůdami  
o 15 % vyššího výnosu (absolutně + 0,66 t/ha).

Chcete více dojit či mít zdravější stádo?

Podle pokusů Terres Inovia (Francie) z roku 2021 
dosahuje průměrný výnos semene u restaurovaných 
hybridů o + 0,58 t/ha (+16,5 %) více než u linek.

Přesné a moderní nástroje pro zlepšení odrůd
Abychom vyhověli potřebám zemědělců, kteří po-

žadují hybridy s vysokou a stabilní produkcí a snadno 
pěstovatelné (díky odolnosti vůči poléhání, choro-
bám, homogenní zralosti atd.), provádíme mnoho tes-
tů po celé Evropě a využíváme nejpřesnější nástroje 
z několika typů laboratoří (fytopatologie, molekulární 
markery, genomická selekce apod.). Vybíráme pak 
ty nejlepší zdroje pro jednotlivá kritéria, jakými jsou  
výnos semen, využitelnost dusíku, odolnost vůči 
fómě, cylindrosporióze, odolnost vůči nádorovitosti 
koštálovin, TuYV, pukavost šešulí, poléhání atd.

Fóma
Fóma je jednou z hlavních chorob a šíří se ve všech 

oblastech pěstování řepky. Dva druhy fómy (Lepto-
phaeria maculans a L. biglobosa) se udržují a množí  
na rostlinných zbytcích. Druh foma L. maculans je 
škodlivější, protože napadá nejen stonky a listy, ale také  
krček a kořeny (obr. 3), kdy může dojít až k úhynu  
napadených rostlin.

Strategií společnosti RAGT je vyšlechtit restauro-
vané hybridy se dvěma typy odolnosti (kvantitativní 
a specifickou).

Kvantitativní (někdy označovaná také jako hori-
zontální) odolnost spočívá ve zpomalení nebo za-
blokování postupu houby v rostlině. Tato odolnost je 
založena na několika genech s dílčími a doplňkový-
mi účinky, které jsou účinné v různých fázích infekce  
a vývoje patogenu. Je rasově nespecifická a je zpra-
vidla účinná proti širokému spektru patotypů.  Pod-
statou je, že rostlina je schopna dokončit svůj životní 
cyklus dříve, než se patogen dostatečně rozšíří. Kvanti-
tativní rezistence jsou stabilní, protože pravděpodob-
nost, že se patogenu podaří naráz překonat všechny 
geny je zcela minimální.

Jisté také je, že pokud by došlo k mutaci patogena 
nebo k mutaci v rámci polygenní odolnosti, úroveň 
rezistence to výrazněji neovlivní. Na fenotypový pro-
jev minorgenů však má velký vliv prostředí. Tento typ 
odolnosti byl přítomný v liniových řepkách jako Jet-
neuf nebo Grizzly a nyní se vyskytuje v mnoha hybri-
dech jako RGT DOZZEN nebo RGT TREZZOR. 

Naopak specifická (vertikální) rezistence je řízena 
jedním nebo několika málo geny velkého účinku (tzv. 
majorgeny) a je rasově specifická, tzn. zaručuje odol-
nost vůči jedinému genotypu (rase) patogena. Jed-
notlivé geny lze spolehlivě analyzovat a jejich projevy 
snadno měřit. V našich hybridech RGT AZURITE nebo 
RGT CADRAN se uplatňují majorgeny Rlm7 a RlmS  
a poskytují rychlou a silnou odolnost proti fómě.

Cylindrosporióza 
V důsledku globálních klimatických změn (mír-

nější a vlhčí zimy) se v Evropě stále častěji vyskytuje 
listová skvrnitost, cylindrosporióza (Cylindrosporium  
concentricum), která postupuje od severozápadu 
směrem na východ. Patogen se může vyskytovat 
po celou vegetační dobu a může infikovat všechny 
části řepky (listy, stonky, květy, šešule), obr. 4. Ztráty 
mohou dosahovat až 10 % výnosu semen. Ačkoliv  

Půlstoletí je při šlechtění znát. Půlstoletí je při šlechtění znát.

Obr. 3: Napadení stonku fómou  
(Leptophaeria maculans).

Obr. 5: RGT Kocazz (vpravo) je rezistentní k napadení nádorovitostí košťálovin.

Obr. 1: Při šlechtění nelze opominout moderní  
laboratorní metody.

Obr. 2: Skleníky v de la Chapelle Armentiéres (Francie) 
jsou neoddělitelnou součástí výzkumu.

Obr. 4: Napadení listu cylindrosporiózou  
(Cylindrosporium concentricum).

» pokračování na str. 5

Označení „Secure Install“ je zárukou dobrého 
startu

Pro získání označení „Secure install“ je nutné do-
sáhnout vynikajícího hodnocení různých vlastností, 
které pěstitelům pomohou úspěšně založit řepkový 
porost.

Patří mezi ně VYNIKAJÍCÍ PODZIMNÍ VÝVOJ  
(rostliny dobře vyvinuté před zimou jsou zárukou 
dobrého začátku vynikajícího výnosu), efektivní  
VYUŽITÍ DOSTUPNÉHO DUSÍKU (rostliny jsou  
odolnější vůči stresu), LEPŠÍ TOLERANCE PROTI  
PODZIMNÍMU INSEKTICIDNÍMU NÁTLAKU a ODOL-
NOST PROTI TUYV (GeneCare Virose TuYV).

Do řady „Secure Install“ jsou zařazeny dva nové 
hybridy RGT CADRAN a  RGT TEMPO.

Zajištění úspěšné sklizně 
Bouřky nebo vichřice někdy zničí část porostu 

řepky ještě před sklizní. Zvýšenou odolnost proti sa-
movolnému praskání šešulí považujeme za klíčovou 
vlastnost a proto provádíme již několik let pokusy  
a aktivně šlechtíme odrůdy s lepší odolností proti pu-
kavosti šešulí. Typickým představitelem této skupiny je 
RGT AZURITE, hybrid s vysokým výnosovým potenciá-
lem, registrovaný v roce 2018.

Philippe Charron, RAGT Semences 
Marcela Shejbalová, VP AGRO, spol. s r.o.

» pokračování ze str. 4

Zaměřeno na  
objemná krmiva! 

napadení cylindrosporiózou je řešitelné fungicidní-
mi přípravky, společnost RAGT Semences ve šlech-
tění preferuje hybridy s dobrou úrovní geneticky 
založené odolnosti, přičemž využívá, stejně jako u 
fómy, dva typy odolnosti, kvantitativní a specifickou.

TuYV – vir žloutenky vodnice a generace  
GeneCare hybridů

Virus žloutenky vodnice, který je rozšířen po 
celé Evropě, je dobře prozkoumán už od počátku 
90. let, ale pravděpodobně se u nás vyskytuje již 
velmi dlouho. Hlavním hostitelem tohoto viru je 
řepka ozimá, ale TuYV můžeme nalézt také u mno-
ha druhů brukvovitých rostlin (zelí, řepka, tuřín 
atd.) a dalších druhů. Hlavním přenašečem tohoto 
viru je mšice broskvoňová (Myzus persicae), kte-
rá se běžně vyskytuje na mnoha druzích rostlin. 
Se snižujícímse počtem insekticidů a jejich účin-
ností proti mšicím se stává  zlepšování genetic-
ké odolnosti nezbytností. V roce 2016 společnost 
RAGT Semences uvedla na trh svůj první restau-
rovaný hybrid COOGAN se specifickou rezisten-
cí k TuYV. Identifikovali jsme také hybridy, jako je  
RGT QUIZZ, které si udržely velmi dobrou úroveň vý-
nosu semen i přes značný virový tlak na poli. U těch-
to hybridů je tolerance způsobena mechanismem 
komplexní obrany, která je polygenní a poskytuje 
kvantitativní odolnost.

Odrůdy s monogenním (kvalitativním) mecha-
nismem resistence jsou označeny logem „GeneCare 
Virose TuYV“. Z našich nových hybridů se touto rezis-
tencí pyšní RGT Cadran a RGT Tempo.

Nádorovitost košťálovin
Nádorovitost košťálovin je významná půdní cho-

roba plodin rodu brukvovitých způsobená houbou 
Plasmodiophora brassicae. Patogen je obligátním 
půdním parazitem a v půdě může zůstat v podobě 
životaschopných spor po dobu 20 let (Dixon 2009). 
Nádorovitost košťálovin je charakterizována vývojem 
hálek na kořenovém systému, které narušují vodní  
a minerální výživu rostliny, vedou k předčasnému  
dozrávání rostliny a způsobují značné ztráty na vý-
nosu (od 20 % až po úplné zničení pole). Choroba 
má také vliv na kvalitu semene a způsobuje sníže-
ní obsahu oleje a zvýšení obsahu chlorofylu v se-
meni, což ztěžuje rafinaci oleje (Orgeur et al. 2016).  

Hlavními pozorovanými příznaky jsou suché a vad-
noucí listy. Nejúčinnějším prostředkem k potlačení 
choroby je genetická odolnost spolu s agrotech-
nickými postupy (vápnění po pěstování řepky, širší 
osevní postup, nebrukvovité předplodiny, čištění ze-
mědělských strojů po použití na ohroženém pozem-
ku atd.) V odrůdě RGT KOCAZZ nabízíme rezistentní 
odrůdu (obr. 5), která kombinuje velmi dobrou úro-
veň výnosu zrna, vynikající odolnost proti verticiliu  
a vysoký obsah oleje.

Nitrogen efficiency
Efektivita využití dusíku

Dalším důležitým cílem našeho výzkumu je zvý-
šení využitelnosti dusíku rostlinami. Výzkumná sku-
pina, zapojená už od roku 2012 do několika projektů,  
vyvinula genomické nástroje (sekvenování nebo 
vývoj molekulárních markerů) a nástroje pro feno-
typizaci (senzorické měření parametrů rostlin ), které 
umožňují identifikovat vhodné odrůdy.

Když sečteme veškerou spotřebovanou energii  
využitou na pěstování a sklizni řepky, zjistíme, že jen 
na výrobu dusíku se jí spotřebuje 60 %. 

Ta je zdrojem emisí skleníkových plynů, které je 
třeba do budoucna snížit. Kromě toho je při sou-
časném růstu nákladů na energii a hnojiva nezbyt-
né sledovat obsah mineralizovaného a rostlinami 
absorbovaného dusíku a pomáhat zemědělcům  
s úsporou. Pěstování odrůd schopných lépe využívat 
dusík navíc dává zemědělcům nové možnosti jak si 
organizovat hnojení.

Třičtvrtiny dusíku řepka absorbuje na jaře  
(od první fáze jarního růstu do prvních šešulí,  
tj. po dobu 3 měsíců). Na konci vegetační fáze (před 
dozráním) přechází přijatý dusík z listů a stonků  
do šešulí a poté do semen.

Program Fertilless označuje nové hybridy s vyso-
kou využitelností dusíku. RGT CADRAN s vynikajícím 
vývojem na podzim a dobrým dynamickým růstem 
po zimní přestávce získává všechny atributy hybridu, 
který dokonale využívá jak dusík z půdy, tak apliko-
vaný dusík.  

V březnovém vydání AgroImpulsů jsem  
krátce představila mobilní laboratoř AgriNir  
možnosti jejího využití v zemědělském provozu.  
Zaměřím se nyní na jednotlivé situace, kdy může 
mít využití služeb mobilní laboratoře ekonomic-
ký přínos pro zemědělce.

S čím souvisí výše dojivosti?
Především s genetickým potenciálem vašich  

zvířat. Ve druhé řadě s kvalitou a druhovým slože-
ním objemných krmiv. Ve třetí řadě bude ta spousta 
maličkostí zahrnující organizaci, kvalitu práce, roční  
období, březost.

Genetiku zvířat můžeme ovlivnit, a každý  
zootechnik to dělá velmi pečlivě, při tvorbě připařo-
vacího plánu. Se stejnou pečlivostí se můžeme věno-
vat plánování a výběru objemných krmiv. Protože jak  
v živočišné říši, tak i v té rostlinné, existuje mnoho 
možností při výběru hybridů, ať už se jedná o krmi-
va glycidová, nebo bílkovinná. Chcete-li více dojit 
a už jste udělali mnoho pro plemennou skladbu  
a welfare vašich zvířat, zaměřte se na detailní výběr 
objemných krmiv a na spolupráci s agronomem při 
jejich sklizni. Pomocníkem při zhodnocení kvality  

vašich silážovaných krmiv může být právě laboratoř  
AgriNir. Na místě lze změřit základní živinové 
parametry stávajícího krmiva a porovnat je s po-
žadovaným standardem. Ve spolupráci s agro-
nomem se potom můžete podílet na případné 
změně druhové skladby vašich objemných krmiv 
a výběru hybridů, které budete pěstovat pro vámi 
požadovaný výkon. Takto získaná objemná krmiva 
můžete zařadit do optimalizované krmné dávky.

S čím souvisí zdraví dojnic?
Především se správně sestavenou krmnou 

dávkou, managmentem zkrmování a kvalitou 
objemných krmiv. Jistě, spolupůsobí další fakto-
ry, které ovlivní spíše veterinární péče. Ale kde 
můžeme zasáhnout preventivně, je dietetická 
hodnota vašich  krmiv a jejich optimální zastou-
pení v krmné dávce. Tady může AgriNir pomoci 
pravidelnou kontrolou TMR, porovnáním naměře-
ných živin na vypočtená data a zamíchaností dáv-
ky na žlabu. Na tuto informaci navazuje kontrola  
struktury TMR.

Ing. Jitka Kolomazníková
VP AGRO, spol. s r.o.
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Silné a zdravé, ale i podprůměrné porosty se letos dočkají sklizně.

Stav porostů řepky a doporučení  
pro následující týdny

Stav porostů řepky ozimé odpovídá průběhu 
počasí, a to hlavně teplotám. V polovině   měsíce 
března je většina ploch s touto plodinou vystave-
na již déle než 14 dní mrazovým hodnotám, které 
v noci klesají k mínus 10 °C, při zemi ještě o dva 
stupně méně. Dobré silné porosty tyto teploty 
snášejí zatím bez problémů. Teprve po oteplení 
uvidíme, jaký vliv měly tyto teploty na slabé, poz-
dě seté porosty. Zatím na mrazem poškozených 
porostech začínají řepce zahnědávat většinou 
nejstarší listy a opticky se ztrácí z polí. Aktuál-
ní vysoká výkupní cena řepky (900 €/t) podně-
cuje pěstitele v ponechání i takových porostů,  
které by v běžných letech byly na odepsání.

I přes problémy s dodávkami hnojiv a jejich vy-
sokou cenou je v polovině března pohnojena větši-
na ploch prvním regeneračním hnojením a na řadě 
míst se již začalo s druhým přihnojením. Aplikovaná 
dávka se pohybuje v rozmezí od 45-90 kg/ha a pou-
žívá se hlavně LAV nebo DASA. Na druhé straně jsou 
podniky, hlavně v severních Čechách, které kvůli pod-
máčení v únoru nehnojily, a do polí se díky nočním 
mrazům dostaly až v průběhu března. Kvůli dlouho-
trvajícímu suchu v řadě regionů bohužel aplikova-
né hnojivo „leží“ na povrchu půdy. Bez srážek nebo 
alespoň vydatných ros jsou takto dodané živiny pro 
rostliny zatím nepřijatelné. Porostům trochu pomoh-
la fronta, která přešla přes většinu území ČR v noci  
na 16. 3.  a dala 6-15 mm srážek.

Výskyt houbových chorob je zatím zanedbatelný, 
na nejstarších listech je patrná fóma. Rozvoj hou-
bových chorob lze očekávat po oteplení pravděpo-
dobně v kombinaci s poškozením larvami dřepčíka 
olejkového. Výskyt larev dřepčíka olejkového je, až na 
západní Čechy, ve všech regionech poměrně vysoký, 
zvláště tam, kde se na podzim několikrát neošetřoval 
postupný nálet brouků. Často se vyskytuje i 5 a více 
larev na rostlině, přitom jedna larva na rostlinu může 
způsobit, podle údajů Ing. Seidenglanze, ztrátu až 80 
kg/ha. Ve všech regionech je také zaznamenán vyšší 
výskyt hrabošů. Mírná zima jim opět prospěla a zdá 
se, že jsme na prahu nové gradace tohoto škůdce.

Nálet krytonosců zatím nebyl vysoký, začal při 
oteplení v únoru, ale při ochlazení během března 
ustal. Při dalším oteplení však již bude určitě vysoký. 
Z plevelů se objevují problémy s výdrolem, zvláště po 
ječmenech, který kvůli mírné zimě nevymrzl, postup-
ně se ze západních Čech směrem na východ rozšiřuje 
i mrvka myší ocásek.

Co dělat v dalším období
• Po oteplení bude potřeba ošetřit porosty proti kry-

tonoscům. Mörického misky by v tuto chvíli měly 
být již rozmístěny v porostech, protože aktuálně 
(16. 3. 2022) začíná nálet brouků. Doporučujeme 
ošetřovat přípravky s delší reziduální účinností. 

• Dokončit hnojení dusíkem a sírou (popř. bórem)  
na konečnou dávku. Vzhledem k vysoké výkupní 
ceně řepky bychom na hnojivech neměli šetřit.

• Na porosty poškozené mrazy bude nutné aplikovat 
fungicidy. K dispozici zůstávají přípravky, v nichž 
jsou obsaženy účinné látky jako tebukonazole, 
prothiokonazole, popř. difenokonazole. Možnou 
alternativou pro časnou jarní dezinfekci porostů 
je použití listových hnojiv nebo stimulátorů růstu  
na bázi mědi, stříbra nebo síry.

• Velký pozor bychom si měli dát na kombinaci 
nízkých teplot a silnější regulaci. Ta může porosty 
zabrzdit až příliš a možná i s negativní výnosovou 
odezvou. Obdobnou negativní odezvu na výnos 
může mít také regulace za přetrvávajícího sucha.  
V takovémto případě je nutné zvážit, zda je regula-
ce vůbec potřeba a jestliže ano, snížit dávku regu-
látoru alespoň na polovinu.

• Po obnovení vegetace (ideálně s postřikem na kry-
tonosce) doporučujeme aplikovat stimulátory a lis-
tová hnojiva. I jejich aplikace se letos určitě vyplatí. 
Výsledky pokusů a osvědčené kombinace jsou uve-
deny ve sbornících z Jarních seminářů a z Hluku.

• S regulací musíme ke všem typům porostů při-
stupovat individuálně. U velmi dobrých porostů 
očekáváme nejvyšší výnos. Proto by tyto poros-
ty měly být hnojené na vysokou intenzitu – ta je 
ale u jednotlivých podniků rozdílná. Tyto porosty 
jsou zapojené, vyrovnané o počtu 35–40 rostlin 
na m2. Tyto porosty už není potřeba zahušťovat  

Nové Město 99, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel.: +420 495 486 066, ceskaosiva@ceskaosiva.cz
bezplatná linka: 800 261 131

Husova 438, 334 22 Přeštice 
e-mail: info@znz.cz
www.znz.cz

a jestliže bude dobrý zdravotní stav, nepotřebuje-
me ani ozdravné postřiky. Soustředit bychom se 
měli na krácení stonků. Tyto porosty dostanou nej-
více dusíku, proto se dá předpokládat, že budou 
vysokého vzrůstu (záleží samozřejmě na odrůdě). 
Proto doporučujeme ve výšce 30-40 cm aplikaci 
regulátoru s účinnou látkou mepiquat chloride, 
popř. metkonazole v plných dávkách, čímž porost 
zkrátíme a zabráníme případnému poléhání.

• U dobrých porostů se nechá očekávat průměrný 
až vyšší výnos. Tyto plochy by měly být hnojené 
na střední intenzitu. Jedná se o porosty méně 
vyrovnané a řidší, proto bude nutná podpora za-
huštění porostu ve fázi 10-15 cm. U těchto porostů 
předpokládáme nižší dávku dusíku, proto i celková 
výška porostů bude nižší. S ohledem na finanč-
ní vstupy je možné upustit od druhé regulace  
na zkrácení stonku a pošetřit finanční prostřed- 
ky na kvalitní fungicid. Přesto pro podniky,  
které nemají portálové postřikovače, může být 

i tato výška problematická, proto můžou ještě  
v pozdější fází porosty zakrátit. To už záleží  
na možnostech každého podniku.

• U slabých nebo nejméně nadějných porostů oče-
káváme také nejnižší výnosy. Jsou to porosty již 
z podzimu, řídké s malým počtem listů a tenkým 
kořenovým krčkem. Předpokládáme, že budou 
hnojeny také nejnižší dávkou dusíku. Ta by ale ne-
měla být nižší než 120 kg N/ha. Z praxe víme, že 
nedohnojené porosty velmi rychle přecházejí do 
dlouživého růstu, přičemž prakticky nevytvářejí 
postranní větve. Proto abychom zvýšili jejich vý-
nosový potenciál, je nutná regulace růstu v první 
fázi, kdy je porost vysoký 10-15 cm. Tyto porosty 
určitě nebudou příliš vysoké, a hlavně s ohledem 
na ekonomiku, bychom krácení porostů již nedo-
poručovali.

Ing. Roman Hnilička, Ph.D.
Ing. Josef Škeřík, CSc.

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin

Tab. 1: Stav porostů k 10. březnu v %.

Kategorie velmi dobré dobré špatné pravděpod.  
zaorávky

ČR 52 32 13 3

ŘEPKA OZIMÁ
 

AŽ 54 % SLEVA 

+ BONUS 100 KČ/VJ

Více informací vám poskytnou naši obchodní zástupci.

PŘEDSEZÓNNÍ VÝPRODEJ  
SKLADOVÝCH ZÁSOB


