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Sněžka
NEJLEPŠÍ ŘEPKA DNEŠKA!
•	aktuálně	nejvýnosnější	liniová	řepka	v	ČR
•	velmi	vysoká	mrazuvzdornost
•	český	původ

Nová liniová odrůda pochází ze šlechtění firmy Sempra.  
Hlavním argumentem pro registraci je jednoznačně výnos,  
protože SNĚŽKA je aktuálně nejvýnosnější liniovou řepkou ve
zkoušení ÚKZÚZ a kontrolní odrůdu Arabella překonává v prů-
měru 3 let o 5 % (v roce 2018 dokonce o 9 %). Během tříle-
tého cyklu zkoušení překonala SNĚŽKA i dva kontrolní hybridy 
Horcal a DK Exquisite.

Ranost Výška rostliny Vývoj před zimou Odolnost poléhání Mrazuvzdornost Obsah oleje Odolnost k chorobám
Fóma
Verticiliové vadnutí

polopozdní středně  
vysoká

kompaktní vysoká výborná středně 
vysoký

Ranost Výška rostliny Vývoj před zimou Odolnost poléhání Mrazuvzdornost Odolnost k chorobám
Fómastředně  

raný
středně vysoká 
až vysoká

rychlý vysoká výborná
Obsah oleje
vysoký

	Hybrid
RGT	Jakuzzi
STABILNÍ VÝNOS BEZ TURBULENCÍ!
•	nově	registrovaný	hybrid	v	ČR	2019
•	vysoký	výnos	ve	všech	oblastech	pěstování	
•	rovnoměrné	dozrávání	zrna	i	slámy	
RGT JAKUZZI je novinkou ze šlechtění RAGT. Protože již 
po dvouletém zkoušení v ÚKZÚZ dosáhla průměrného  
výnosu 112 % na kontrolní hybridy (v roce 2017 dokonce  
118 %), byla ještě před registrací vyseta v pokusech  
SPZO, kde následně dosáhla nadprůměrných výnosů.  
V roce 2019 získala českou registraci. 

Stabilní výnos „bez turbulencí“ v teplé i chladné výrobní oblasti  
se opírá o vyrovnaný zdravotní stav a nízkou náchylnost  
ke všem hodnoceným chorobám (fóma 6,3 b., hlízenka 5,6 b.,  
verticiliové vadnutí 6,1 b.). Velmi dobře je také hodnocena  
odolnost vůči  poléhání (7,8 b.). Průměrnou výškou 154 cm se 
řadí mezi středně vysoké až vysoké řepky. 
Odrůdu můžete vidět v pokusech SPZO 2019.

NOVINKA
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„Klíčovou vlastností hybridu  
RGT Jakuzzi je konzistentně vysoký 
výnos semen spojený s vysokou 
odolností proti pukání šešulí. Vý-
sledky ÚKZÚZ ukazují na stabilní 
výnos v teplé i chladné výrobní 
oblasti. Počáteční vývoj je velmi 
dobrý a vede k založení vyrovna-
ného porostu. Proto zvládá kromě 
standardních i časné termíny výse-
vu. Má velmi dobrou adaptaci na 
zimu, což dokazuje skóre 97 % 
přeživších rostlin (ÚKZÚZ). Z vý-
sledků evropských pokusů vyplývá 
jednak adaptabilita na různé druhy 
půd od jílovitých, přes hlinité, až po 
písčité a vysoká efektivita v porov-
nání s konkurenčními odrůdami.“

	Linie

SNĚŽKA je polopozdní, středně vysoká odrůda s výbornou 
odolností poléhání (7,8 b.) a velmi vysokou mrazuvzdornos-
tí. Odolnost vůči napadení hlavními třemi chorobami je velmi 
dobrá (fóma 6,4 b., hlízenka 5,8 b., verticiliové vadnutí 6,4 b.). 
Obsah glukosinolátů je nízký a obsah oleje středně vysoký.
Odrůdu můžete vidět v pokusech SPZO 2019.
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Ranost Výška rostliny Vývoj před zimou Odolnost poléhání Mrazuvzdornost Obsah oleje Odolnost k chorobám
Hlízenka
Fóma
Plíseň zelná

polopozdní nízká kompaktní velmi 
vysoká

výborná velmi 
vysoký

VÝBORNÉ VÝSLEDKY V POKUSECH SPZO 2018!
•	vysoký	výnos	v	teplé	i	chladné	oblasti
•	vysoký	obsah	i	výnos	oleje
•	výborná	odolnost	fómové	hnilobě

Středně raný MSL hybrid RGT  Trezzor je od roku 2018 registro-
ván v České republice. Předností odrůdy je výborná odolnost  
vyzimování, vysoká odolnost poléhání (7,7 b.) při střední  
výšce rostlin a samozřejmě velmi vysoké výnosy jak v teplé, tak 
v chladné výrobní oblasti. 
Výborně se vyrovnává se suššími lokalitami a patří k odrů-
dám s vysokou odolností verticiliovému vadnutí. Obsahem 
oleje 49,34  % (ÚKZÚZ) patří mezi nejolejnatější registrované  
odrůdy v ČR. V loňském roce bodoval v českých i německých 
nezávislých pokusech.
Odrůdu můžete vidět v pokusech SPZO 2019.

Ranost Výška rostliny Vývoj před zimou Odolnost poléhání Mrazuvzdornost Obsah oleje Odolnost k chorobám
Fóma
Verticiliové vadnutí

středně  
raný

střední kompaktní středně vysoká 
až vysoká

výborná vysoký

RGT DOZZEN je polopozdní MSL hybrid nižšího, kompakt-
ního vzrůstu s mimořádně vysokou odolností poléhání.  
Má výbornou mrazuvzdornost a výrazně nadstandardní zdra-
votní stav. Mimořádným přínosem odrůdy je vysoká tolerance  
přísuškům během vegetace. V roce 2017 byla odrůda  
testována v pokusech SPZO v sortimentu B a obsadila výborné  
druhé místo. Během pěti let, kdy je v České republice pěstován,  
prokázal svoji velmi stabilní výkonnost.

RGT	Dozzen
HYBRID PROVĚŘENÝ PODMÍNKAMI ČR!
•	mimořádná	odolnost	poléhání
•	výborný	zdravotní	stav
•	tolerance	přísuškům

Výnos	semen,	poloprovozní	pokusy	SPZO	2017,		
sortiment	B
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rost lina

„Řepka ozimá je významnou plodinou našeho osevního postupu a každým rokem ji 
pěstujeme zhruba na 170 ha. Hybrid RGT DOZZEN jsme poprvé pěstovali v  roce 2014 
a hned během první sezóny nás přesvědčil o svých přednostech a získal si naši oblibu. 
Oceňujeme jeho stabilně vysoké výnosy, špičkový zdravotní stav a výbornou mrazu-
vzdornost. Cca 30 % z celkové výměry řepek sejeme přesným řepným secí strojem 
0,6 VJ/ha. Při tak nízkém výsevku (30 rostlin/m2) hledáme odrůdy, které výborně vět-
ví a nepolehnou. Tyto požadavky dokonale splňuje hybrid RGT DOZZEN, který nasazuje  
větve nízko nad zemí, bohatě větví a není příliš vysoký. Dobře přisedlá přízemní růžice 
na podzim zajistí hybridu bezproblémové přezimování a v  průběhu vegetace se může-
me i při zvýšeném infekčním tlaku hlízenky spolehnout na jeho velmi dobrý zdravotní 
stav. RGT DOZZEN je pro nás již čtyři roky sázka na jistotu a nejinak je tomu i letos, 
kdy společně s dalším hybridem od VP AGRA – ALLISON, tvoří 44 % celkové výměry  
ozimých řepek. V  roce 2018 jsme sklidili na našich polích ozimou řepku s  průměrným 
výnosem 4,83 t/ha, přičemž  RGT DOZZEN ze 70 ha „nasypal“ 4,95 t. Pro náš podnik  
je hybrid RGTDOZZEN již pátým rokem nosnou odrůdou a výnosovou jistotou.“

odrůda % t/ha

Atora 106,70 4,04

RGT		DOZZEN 104,12 3,94

Oriolus 103,38 3,91

DK Exmore 103,36 3,91

DK Expression 101,71 3,85

Allison 101,17 3,83

Zakari CS 100,92 3,82

Mercedes 100,86 3,82

Shrek 100,39 3,80

Inspiration 99,46 3,76

Comfort 99,42 3,76

Astronom 98,52 3,73

DK Explicit 97,97 3,71

DK Sensei 92,61 3,51

Vapiano 89,41 3,38

Německé		
zemské	odrůdové	
pokusy	2018
(LSV Winterraps 
2018, Deutschland)

	Hybrid 	Hybrid

Výnos	semen	(t/ha),	poloprovozní	pokusy	SPZO	2018,	sortiment	A	
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Jan	Bolacký,	agronom
Kateřinská	
zemědělská	a.s.,		
okres	Opava



Ranost Výška rostliny Vývoj před zimou Odolnost poléhání Mrazuvzdornost Odolnost k chorobám
Fóma (gen Rlm7)středně  

raný
středně vysoká  

až vysoká

bujný střední velmi dobrá
Obsah oleje
středně vysoký  

až vysoký

Allison
NEJVÝNOSNĚJŠÍ ŘEPKA V ÚKZÚZ 2014–18!
•	velmi	dobrý	zdravotní	stav	a	vynikající	odolnost	suchu
•	rezistence	vůči	TuYV	(virus	žloutenky	vodnice)
•	nutričně	nejkvalitnější	řepka	(ocenění	v	Hluku	2017	a	2018)

Středně raný hybrid ALLISON byl v ČR zaregistrován na zákla- 
dě extrémně vysokých výnosů, ale zároveň i díky pozitivním 
agrotechnickým vlastnostem. Je středně vysoký až vyšší,  
s dobrou odolností poléhání, velmi dobrou odolností kom-
plexu houbových chorob a vyzimování. Vynikajících výsledků  
dosahuje i na suchých, teplých lokalitách. 
Velmi vhodný je i k pozdním výsevům. 

	Hybrid

Výnos	semen	v	pokusech	SDO	(%),	ÚKZÚZ,	2016–18
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Vzhledem k velmi bujnému a rychlému podzimnímu růstu  
doporučujeme použití morforegulátoru.
ALLISON si fenomenálně drží prvenství ve výnosu semene. Byl 
nejvýnosnější řepkou v registračních pokusech a následně tři-
krát zvítězil v pokusech SDO (2014–16, 2015–17 a 2016–18). 
Odrůdu můžete vidět v pokusech SPZO 2019.  

Více jak 10 000 ha v ČR!

TuYV rezistence

Silver
VYNIKAJÍCÍ VÝNOSY V PRAXI!
•	velmi	vysoký	výnos	ve	všech	podmínkách
•	výrazná	meziročníková	stabilita
•	vhodný	hybrid	i	pro	časné	výsevy

SILVER je středně raná hybridní odrůda s vitálním podzimním 
růstem. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, s velmi dob-
rou odolností proti poléhání. Zdravotní stav je dobrý, obzvlášť 
odolnost fómovému černání a hlízence je vysoká. Velmi dobře 
a hodně větví, takže je zapotřebí porosty zbytečně nepřehuš-
ťovat. Počet nasazených šešulí je vysoký. Mrazuvzdornost je 
velmi dobrá. 
Odrůdu můžete vidět v pokusech SPZO 2019. 

Ranost Výška rostliny Vývoj před zimou Odolnost poléhání Mrazuvzdornost Obsah oleje Odolnost k chorobám
Hlízenka 
Fóma

středně  
raný

středně vysoká

až vysoká

velmi rychlý, 
vitální

středně
vysoká

výborná středně 
vysoký

	Hybrid

SILVER je vhodný pro pěstování jak v teplé, tak v chladné  
oblasti a zároveň i do oblastí přísuškových. Patří k nejužší špič-
ce těch nejvýkonnějších odrůd. Velkým pozitivem je vysoká 
meziročníková stabilita.
SILVER je hybrid s výbornými výsledky v praxi - u členů SPZO 
dosáhl v roce 2017 nejvyššího výnosu v kategorii hybridů,  
které jsou pěstovány na celkové ploše 1 000 až 5 000 ha.
Pozici výnosné odrůdy potvrdil u členů SPZO i v roce 2018,  
kdy obsadil stříbrnou pozici.

„Odrůdy SILVER jsme si poprvé všimli na polních dnech, kde nás zauja-
la svým mohutným habitem a zdravými lodyhami. V  roce 2017 jsme 
proto hybrid vyzkoušeli a naseli na 29 ha. První tři týdny po zasetí bylo 
sucho a řepka měla pomalejší start. Během krátké doby SILVER všechno 
dohnal a do zimy šel ve velmi dobré kondici. Odrůda výborně přezimo-
vala a na jaře díky rychlé regeneraci měla dostatečné množství větví. 
Během vegetace přišla další období sucha, řepky byly nižšího vzrůstu, 
s  kratšími plodnými patry a my neočekávali žádné rekordní výnosy. 
Kvůli rovnoměrnosti dozrávání a ochraně porostu před srážkami jsme 
řepky před sklizní ještě zalepili. O překvapení se postaral hybrid SILVER,  
který byl díky výnosu 5,03 t/ha v roce 2018 naší nejvýnosnější odrůdou. 
Bonusem navíc pro nás bylo po sklizni zdravé zelené strniště bez napa-
dení hlízenkou a vysoká HTS. Hybrid SILVER ukázal, že je opravdovým 
stříbrem pro náš zemědělský podnik.“

Ing.	Josef	Smyčka,	agronom	
Mespol	Medlov,	a.s.		
okres	Olomouc



Ing. Petr Shejbal – 603 861 007 – vedoucí oddělení osiv obilnin a řepek

Luboš Prokop – 603 861 048 – západní Čechy

Ing. Karel Sýkora, PhD. – 602 290 200 – západní Čechy

Radek Prošek – 603 861 018 – severozápadní Čechy

Ing. Kateřina Pešulová – 731 413 575 – severní a střední Čechy

Ing. Jakub Řičař – 734 353 439 – severní a střední Čechy

Ing. Jaroslav Šuk, CSc. – 603 861 063 – střední Čechy

Ing. Luďka Kernerová – 603 861 014 – střední a východní Čechy   

Ing. Milan Prokop – 603 861 061 – východní Čechy

Jaroslav Giba – 603 861 050 – střední a východní Čechy

Zdeněk Pospíšil – 603 861 028 – jižní a střední Čechy

Ing. Vladimír Jiskra – 737 284 183 – střední Čechy

Ing. Jaroslav Žid – 731 607 745 – jižní Čechy

Ing. Hana Jerzová – 702 056 104 – jižní Čechy

Jiří Stejskal – 739 505 691 – Vysočina

Jaroslav Jančík – 725 826 476 – Vysočina

Ing. Josef Král – 603 861 049 – střední Čechy a jižní Morava

Libor Stiller – 603 861 024 – severní Morava

Ing. Dagmar Janotová – 731 413 566 – střední Morava 

Ing. Šárka Tvrdoňová  – 734 360 534 – střední Morava

Ing. Pavel Stehlík – 603 861 053 – Morava

Ing. Marcela Shejbalová – 734 424 254 – Česká republika

Prodejní	a	poradenský	tým:

www.vpagro.czVP	AGRO	spol.	s	r.	o.,	Na	Hlavní	silnici	196,	252	68	Kněževes

Logistika,	sklad	osiv	Loučeň:	Jana Ryklová – 731 413 560      Logistika,	sklad	osiv	Bobrová:	Mgr. Helena Jirglová – 736 134 752								 						

Odolnost	1–9 – hodnocení VP AGRO (1= nejhorší, 9=nejlepší)

Vlastnosti odrůd
Odrůda

Typ		
odrůdy Ranost

Výška		
rostlin

Odolnost	
poléhání Hlízenka Fóma Verticilium

Velmi	časný	
výsev

Pozdní		
výsev

Optimální	výsevek	
semen/m2

RGT	Jakuzzi Ogu–INRA hybrid SR střední – vysoká 8 6 7 6 ano ano 40–50

Sněžka linie PP střední 8 6 6 6 ano ano 65–70

RGT	Dozzen MSL hybrid PP nízká 9 7 8 7 ano ano 40–50

RGT	Trezzor MSL hybrid SR střední 8 7 7 7 ano ano 40–50

Allison Ogu–INRA hybrid SR střední – vysoká 7 6 6 7 ne ano 40–50

Silver Ogu–INRA hybrid SR střední – vysoká 7 7 7 7 ano ano 40–50

Bonanza Ogu–INRA hybrid PP vysoká 8 6 7 7 ne ano 40–50

Rescator linie SR nízká 9 7 7 6 ano ano 60–65


