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V tomto čísle:

Novinky řepek
v potfoliu RAGT  
a VP AGRO 

Odolnost nádorovitosti, viru žloutenky vodnice 
nebo nejvyšší výnos v pokusech SPZO přináší čtveřice 
nových hybridních řepek.
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Jarní řepková křížovka
     Sáhněte doma v poklidu po naší křížovce. Za její 
vyluštění na Vás čeká malý dárek.
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Tipy na nejprodávanější 
odrůdy řepky ozimé

Listová skvrnitost řepky

RGT TREZZOR – vlastnostmi se přibližuje ideálu.

Hybrid RGT TREZZOR byl v České republice 
registrován na konci roku 2017. Od té doby u nás 
prošel třemi velmi rozdílnými ročníky a ve všech 
případech prokázal svoji nadstandardní adapta-
bilitu rozmarům počasí.

RGT Trezzor prokazuje své přednosti napříč Evro-
pou. Úspěšně se zapsal do povědomí pěstitelů ve Fran-
cii, ve Švýcarsku, v Německu, v Rakousku, v Maďarsku, 
na Slovensku nebo také v Litvě.

Čím si dokázal získat své příznivce? V prvé řadě je to 
výnosovou stabilitou. Není to kometa pouze pro jednu 
sezónu, která zazáří a vyhasne. Drží velmi vysoko laťku 
během různých ročníků, což je pro pěstitele tím nejdů-
ležitějším ukazatelem. Kromě výnosu má i nadprůměr-
nou olejnatost. Olejnatost většinou nepatří mezi pro-
blémové parametry, ale dva roky zpátky byl malus za 
nízký obsah oleje velmi častým, finančním nástrojem, 
uplatňovaným  výkupními organizacemi. I během této 
doby patřil RGT Trezzor k odrůdám, které vykazovaly 
nejmenší riziko s dosažením výkupních parametrů.

Co stojí za takto mimořádnou stabilitou této odrů-
dy? Šlechtitelům se podařilo skloubit vysoký výnos, vý-
tečný zdravotní stav, výraznou odolnost přísuškům a to 
celé podpořili pozitivními agrotechnickými vlastnost-
mi. Od roku 2018 je RGT Trezzor testován v poloprovoz-
ních pokusech SPZO. Výsledkově patří k nejúspěšněj-
ším odrůdám, které kdy byly ve Svazu zkoušeny. V roce 
2018 obsadil třetí místo, v roce 2019 první místo a vloni 
druhé místo. V rámci tříletého cyklu se jedná o nejú-
spěšnější odrůdu testovanou v pokusech SPZO (graf 1).

Pro svoji spolehlivost je v letošním roce srovnávací 
odrůdou nových poloprovozních pokusů SPZO, takže 
ji máte možnost vidět na všech lokalitách v rámci sor-
timentu A i B. 

Podobně výtečných výsledků dosáhl RGT Trezzor  
i v poloprovozních pokusech SPZO na Slovensku.  
V roce 2019 i v roce 2020 obsadil 1. místo (graf 2).

Stejně jako v českých podmínkách, tak i na  
Slovensku k výborným výnosovým výsledkům přidal  

 
Řepka se stala v posledním desetiletí jednou  

z plodin s vysokými nároky na ošetření proti cho-
robám a škůdcům. Na každý porost jsou nejméně 
třikrát za vegetaci aplikovány fungicidně účinné 
látky nejenom za účelem ochrany proti houbo-
vým chorobám, ale ve velké míře jako regulátory 
růstu. 

V podzimním období se využívají především fungi-
cidy na bázi azolů na zastavení prodlužovacího růstu, 
zpevnění kořene, tvorbu dostatečného počtu základů 
bočních větví a na ochranu proti fómové hnilobě lis-
tů a kořenových krčků (Leptosphaeria maculans, anam. 
- Phoma lingam), která řepku obvykle ohrožuje již  
v průběhu zimy. Další chorobou, na kterou se ochrana 
pravidelně v jarním období zaměřuje, je bílá hniloba 
řepky, známá jako hlízenka (Sclerotinia sclerotiorum). 
V posledním desetiletí se začala věnovat pozornost 
také chorobám, které v období kvetení a vývoje šešulí 
způsobují jejich deformace a hniloby. Jsou to zejmé-
na plíseň brukvovitých (Hyaloperenospora parasitica)  
a šedá plísňovitost (Botryotinia fuckeliana, anam. Botry-
tis cinerea). 

 
Za méně významné houbové choroby řepky se 

považuje padlí (Erysiphe polygoni), čerň brukvovitých 

(Alternaria brassicae) a černě způsobené saprofytický-
mi houbami (Cladosporium, Urocladium, Stemphylium). 
Často přehlížené, ale lokálně značně škodlivé jsou 
verticiliové vadnutí řepky (Verticillium longisporum)  
a uplynulých suchých letech s mírnými zimami rovněž 
cylindrosporióza (Cylindrosporium concentricum anam.
Pyrenopeziza brassicae).

Cylindrosporióza – listová skvrnitost řepky
Houba infikuje rostliny již na podzim. Prvním pří-

znakem jsou malé bílé tečky nebo skvrny tvořené ma-
sou konidií. Napadení si pěstitelé všimnou nejčastěji až 
podle deformace na stoncích, větvích a řapících listů, 
na kterých se v pozdějším období tvoří typické příčné 
žebrovité rozpraskané (obrázek 1), později korkovité 
trhliny (obrázek 2). Pletivo pod skvrnami postupně 
nekrotizuje a hnědne. V místě napadení rostlina zastaví 
růst, vývoj listů a poupat. Na listech lze pozorovat ne-
pravidelné, okrouhlé, pergamenovité, často splývající 
skvrny (obrázek 3). Listy zasychají, ale neopadávají. Ve 
skvrnách se mohou tvořit koncentricky uspořádané 
tmavé tečky - plodničky houby. Napadena mohou být 
i květní poupata a šešule. Při napadení květů dochází  
k jejich hnědnutí (obrázek 4). Při silnějším výskytu může 
dojít až k úplnému zhnědnutí květenství. Silně infi-
kované šešule jsou zkroucené a předčasně dozrávají.  

RGT Trezzor spolehlivý obsah oleje. Výnos oleje  
z hektaru, hlavní srovnávací parametr v Německu,  
má  RGT Trezzor zcela nejlepší. 

RGT Trezzor se vlastnostmi přibližuje ideálu. Odrů-
da má velmi dobrý, vyvážený zdravotní stav. Široko-
spektrální tolerance fómovému černání, velmi vysoká 
odolnost cylindrosporióze, vysoká odolnost verticili-
ovému vadnutí a i velmi dobré výsledky v letech, kdy 
porosty decimuje hlízenka jsou základem dlouhodo-
bě vyrovnaných výnosů. V průběhu testování odrůda 
prokázala výraznou toleranci viru žloutenky vodnice  
a nejednou úspěšně unikla i pozdním jarním mrazům.

V loňském roce pěstitelé ocenili velmi vysokou 
odolnost poléhání a rovnoměrné dozrávání s velmi 
nízkým poměrem sklizňových ztrát.

Slovenské, ale i české zkušenosti z posledních 
let potvrzují naše doporučení, že je odrůda vhodná  
i do oblastí s přísušky. Zároveň ale RGT Trezzor zvládl  
i loňský, místy velmi vlhký průběh roku. 

Poměrně rychlý počáteční vývoj odrůdu předur-
čuje i k pozdnějším výsevům, k výsevům v techno-
logiích s nižším počtem jedinců, případně pro výse-
vy do mulče. Poradí si velmi dobře jak s lehčím, tak  
i s těžším stanovištěm. Potřeba jarní regulace je nižší. 
Mrazuvzdornost je vysoká. Tloušťka kořenového krč-
ku před zimou bývá výrazně nadprůměrná. 

Pokud hledáte víc než spolehlivou odrůdu, která 
vám zaručí vysokou výnosovou stabilitu v kombi-
naci s příznivou hladinou nákladů, pak neváhejte 
a objednejte si roky prověřenou jistotu - odrůdu  
RGT TREZZOR. 

ABSOLUT  a  ALLISON – 
hypervýkon s prémiovou výbavou

 Dalším středně raným hybridem, vedle  
RGT Trezzoru je odrůda Absolut.

Výnosová stabilita je 
důležitým parametrem

Citelné omezování řady mořidel nebo přípravků na 
ochranu rostlin zdůrazňuje důležitost vysoké odolnosti 
hybridů řepek vůči chorobám.

Obr. 1  Příčné žebrovité rozpraskané řapíky.

V důsledku mírných zim se cylindrosporióza začíná vyskytovat i u nás.
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Obr. 2 Korkovité trhliny.

Obr. 3 Splývající skvrny.

Obr. 5 Na vrchní straně listů stříbřité zbarvení způsobené mrazem. Obr. 6 Deformace horních listů, lodyhy a šešulí.

Obr. 4 Hnědnutí pupat a květů.

AgroImpulsy
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Jedná se o registrovanou odrůdu v ČR s vynikající 
výnosovou úrovní. Z celého portfolia registrovaných 
odrůd, které byly v ÚKZÚZ testovány v letech 2017 až 
2019, byl ABSOLUT druhým nejvýkonnějším materi-
álem z dlouhé řady. Vynikajících výsledků dosahuje 
jak v teplé, tak i v chladné pěstitelské oblasti. Výnoso-
vý potenciál je podpořen kombinací mimořádných 
vlastností: rezistencí vůči viru žloutenky vodnice 
(TuYV), genem rezistence fómovému černání a navíc 
má geneticky sníženou pukavost šešulí. Svým cha-
rakterem navazuje  na velmi úspěšný a lety prověřený 
ALLISON, který je i nadále součástí naší nabídky.

Nejlepší linie dneška je Sněžka
Sněžkou jsme navázali na velmi úspěšného Resca-

tora. Šlechtitelem je česká firma Sempra, která si jmé-
no v sektoru šlechtění řepek vybudovala např. odrů-
dou Slapská Stela. Hlavním a stěžejním důvodem ze 
strany ÚKZÚZ pro registraci této liniové odrůdy byl 
jednoznačně výnos. Sněžka byla nejvýnosnější linio-
vou řepkou ve zkoušení ÚKZÚZ a kontrolní odrůdu 
Arabella překonala v průměru 3 let o 5 % (v roce 2018 
dokonce o 9 %).  Svůj vysoký výnosový standard po-
tvrdila i v loňských a předloňských pokusech SDO, 
kde opět porazila všechny konkurenční liniové od-
růdy. Kromě výborného výnosu Sněžka nabízí i další 
pozitivní agrotechnické vlastnosti. Jedná se o polo-
pozdní, nižší odrůdu s výbornou odolností poléhání 
(7,8 b.), s  vyrovnaným zdravotním stavem, vysokou 
olejnatostí a velmi vysokou mírou adaptability růz-
ným podmínkám.  V neposlední řadě, v době, kdy 
budeme důkladně zvažovat každou vydanou korunu 
navíc, je poměr cena x výkon u Sněžky mimořádně 
pozitivní.

Ing. Petr Shejbal
VP AGRO, spol. s r.o.

  

Tipy na nejprodávanější odrůdy řepky ozimé
RGT TREZZOR – vlastnostmi se přibližuje ideálu.

Z rozsáhlého testování hybridů  
byli vybráni čtyři nováčci.

V důsledku mírných zim se cylindrosporióza začíná vyskytovat i u nás.

Choroba se běžně zaměňuje především s příznaky 
mrazového poškození nebo s příznaky jiných fyziolo-
gických poškození řepky. 

 
U našich západních sousedů, v Německu a Francii, 

ale také v ostatních státech západní Evropy a na Brit-
ských ostrovech patří cylindrosporióza mezi závažné 
choroby řepky a brukvovité zeleniny a je jí proto vě-
nována značná pozornost. V Polsku se škodlivě proje-
vuje intenzivněji v západní části, obyčejně po mírných 
zimách. Silné epidemie byly zaznamenány v letech 
1992, 1999 a 2002. 

 
V Čechách je dosud choroba považována za méně 

významnou. To je zřejmě důvodem toho, že nepatří 
ani v rámci monitoringu škodlivých činitelů vykoná-
vaného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem 
zemědělským mezi pravidelně sledované patogeny. 
Záznamy o vyšších výskytech se objevují pouze spo-
radicky. V souborných přehledech výskytu škodlivých 
organismů a poruch na území ČR v období od roku 
2000 do 2011 byly zaznamenány ojedinělé slabé vý-
skyty na Šumpersku (2001), v okrese Hodonín (2003), 
v okrese Ústí nad Orlicí (2006), Kladno (2008) a v roce 
2011 na několika lokalitách rovněž v okrese Kladno, 
Pelhřimov a Strakonice. Rostlinolékařký portál provo-
zovaný ÚKZÚZ tuto chorobu v současné době nesle-
duje a její výskyty neuvádí. Na Ruzyňském dni výži-
vy rostlin a agrotechniky pořádaného Výzkumným 
ústavem rostlinné výroby v Ruzyni 25. února 2016 ing. 
Bečka z České zemědělské univerzity v Praze poukázal 
na častější výskyt a současně upozornil na skutečnost, 
že se v důsledku mírných zim začne vyskytovat také 
na našem území. Jeho předpovědi se dnes potvrzují.

 
Při kontrolách porostů v průběhu února často ob-

jevujeme na vrchní straně listů stříbřité zbarvení vrch-

Graf 1. Poloprovozní pokusy SPZO 2018-20, průměr všech odrůd, které absolvovaly tříleté testování.

Graf 2. Poloprovozní pokusy SPZO SK 2020, sortiment A.

ní pokožky, které bývá obvykle způsobeno mrazem 
(obrázek 5). Ne vždy se ale jedná o abiotický vliv, ale 
o projev cylindrosporiózy. Pod drobnohledem jsou na 
listech pozorovány malé světlé skvrny na pozadí ze-
lené tkáně listu – acervuly, s bohatým obsahem spór, 
které jsou pro patogen typické a projevují se formou 
koncentrických skvrn tvořených malými bílými kup-
kami. Výskyt cylindrosporiózy na řepce jsme zejména 
v roce 2020 nacházeli v různých lokalitách středních, 
západních, ale také jižních Čech. 

 
V  době kvetení se choroba projevuje zahnědlým 

květenstvím (obrázek 4) a deformacemi horních listů, 
lodyhy a vytvářejících se šešulí (obrázek 6). Zazname-
nali jsme občas velmi silné napadení na více jak 60 % 
rostlin. Porost oslabený cylindrosporiózou je ve větší 
míře náchylný na následné poškození abiotickými vli-
vy, mrazem a nebo suchem, případně je snáze atako-
ván dalšími chorobami.

Podmínky pro rozvoj choroby 
a možnosti ochrany

Zdrojem infekce jsou především sklizňové zbytky 
napadených rostlin. Choroba se může přenášet rov-
něž osivem. Proto se nedoporučuje používat nemo-
řené a neupravené osivo. Vyšší výskyty jsou na časně 
setých porostech, u kterých je delší období možné 
infekce. 

Pokud jsou v průběhu zimy silnější mrazy, napa-
dené rostliny odumřou a tím se výrazně sníží další ší-
ření v předjaří.  Pokud k tomu nedojde, houba začne 
za vhodných podmínek  regenerovat a infikovat další 
rostliny. 

 
V České republice jsou na ochranu proti cylindro-

sporióze řepky ozimé registrovány fungicidy na bázi 

Listová skvrnitost řepky 

RGT AZURITE
V letech 2018, 2019 a 2020 jsme zkoušeli a pozo-

rovali desítky hybridů řepek v různých půdně-klima-
tických podmínkách na 44 lokalitách v ČR, Německu  
a Polsku. Našli jsme vítěze, stal se jím hybrid  
RGT Azurite. Nová řepka se na domácím trhu objeví  
už tuto sezónu v zastoupení společnosti VP AGRO.

RGT Azurite je polopozdní hybridní řepka, kte-
rá se vyznačuje velmi vysokým a stabilní výnosem, 
vysokou olejnatostí i výborným zdravotním stavem 
rostlin od vzcházení až po sklizeň, především pak  
vysokou odolností vůči fómě a cylindrosporióze.  
RGT Azurite je vysoký hybrid, který hodně větví, pro-
to není důvod se obávat sníženého výnosu při nižší 
hustotě setí. Díky nízké citlivosti k pukání šešulí se 
tento hybrid nebojí ani opožděné sklizně. 

RGT Azurite byl v letech 2018/19 a 2019/20 zkou-
šen v pokusech SEK (tabulka 1), kde obsadil 1. místo  
s průměrným výnosem 5,22 t/ha a díky své výkon-
nosti mohl být zařazen do poloprovozních pokusů 
SPZO 2020/21.

 
RGT TEMPO 

Plastický, polopozdní, vysoce výkonný TuYV rezis-
tentní hybrid, který osloví každého farmáře. RGT Tem-
po získal registraci na Slovensku jako nejvýnosnější 
hybrid v roce 2019. Uspěl také v registraci ve Francii  
a v Dánsku. 

RGT Tempo vyniká robustním habitem, vysokým 
výnosem semene i výborným zdravotním stavem. 
Tento hybrid je vhodný do všech oblastí pěstování, 
vyhovuje mu intenzivní způsob pěstování řepky, vel-
mi dobře ale zvládá i nižší intenzitu hnojení. 

Kromě TuYV rezistence vykazuje RGT Tempo 
vysokou odolnost vůči verticiliovému vadnutí a je 
odolný vůči fómě díky genu Rlm3. Vysoká odolnost 
poléhání a velmi nízká citlivost k pukání šešulí jsou 
další výhody hybridu RGT Tempo, které oceníte při 
zpožděné sklizni.

Novinky řepek v portfoliu  
společnosti RAGT & VP AGRO

Hybrid RGT Tempo se stal vítězem poloprovoz-
ních pokusů na Slovensku v roce 2019/20 (graf 1) 
a taktéž vítězem SEK pokusů SPZO v ČR po 1. roce 
zkoušení.

RGT KOCAZZ
Historicky poprvé uvádíme na domácí trh hyb-

rid ze šlechtění RAGT, který je rezistentní vůči  
nádorovitosti košťálovin (Plasmodiophora brassicae).  
RGT Kocazz byl registrován v Dánsku v roce 2020.

 
RGT Kocazz je středně raný hybrid se střední výš-

kou rostliny, vysoce odolný vůči poléhání. Kromě již 
zmíněné rezistenci vůči nádorovitosti košťálovin je 
RGT Kocazz vysoce odolný vůči verticiliovému vad-
nutí a má velmi dobrou odolnost vůči fómě.. 

RGT Kocazz má velmi vysoký obsah oleje a mezi 
hybridy rezistentními vůči plasmodiophoře patří  
k těm nejvýnosnějším.

RGT CADRAN
Poslední novinkou je RGT Cadran, který je nejra-

nějším hybridem v sortimentu RAGT řepek na českém 
trhu. Díky této vlastnosti skvěle zapadá do portfolia  
a doplňuje již zavedené hybridy. Tuto řepku jsme 
se rozhodli zařadit do portfolia především z důvo-
du velmi vysokého a stabilního výnosu (v Německu  
v registračních pokusech v roce 2019 obsadil 1. místo 
s relativním výnosem 109,3 % na kontroly). Dále pak 
díky TuYV rezistenci a výbornému zdravotnímu sta-
vu. Kromě velmi dobré odolnosti vůči verticilu a hlí-
zence má RGT Cadran geneticky (Rlm7) podmíněnou 
rezistenci vůči fómě.  Bonusem je vysoký obsah oleje 
a nízký obsah glukosinolátů.

Rostliny jsou vysoké, robustní a mají velmi dobrou 
odolnost vůči poléhání, velmi dobrou mrazuvzdor-
nost a sníženou pukavostí šešulí. Vývoj na podzim je 
rychlý.

Ing. David Müller
RAGT Czech s.r.o.
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azolů – tebuconazolu, metconazolu, difenoconazolu 
a paclobutrazolu.

V západní Evropě se používají kombinace s karbo-
xamidy. Ani při aplikaci těchto látek, když je vykonána 
pozdě, již následky infekce nezastaví. Při dlouhotrva-
jícím teplém podzimu se choroba může vyskytnout 
také na porostech, na kterých již byl na počátku tvor-
by listové růžice aplikován některý z fungicidů. K na-
padení může dojít později, kdy efekt účinných látek 
pomine. Ve Velké Británii a Skotsku, kde choroba způ-
sobuje závažné škody, se ochrana provádí na podzim 
v listopadu a prosinci s následnou aplikací v předjaří 
- v únoru. 

Závěr
Měnící se klimatické podmínky ovlivňují intenzitu 

výskytu a gradaci chorob, ale také  škůdců. Rok 2020 
byl již třetím rokem v řadě s podprůměrnými srážka-
mi, teplými zimami na velké části území bez sněhové 
pokrývky. To je s největší pravděpodobností důvo-
dem změny spektra škodlivých činitelů. Z chorob, 
které ohrozují ozimou řepku, se v suchých a teplých 
podmínkách začíná čím dál tím více uplatňovat ver-
ticiliové vadnutí a po letošní zimě také cylindrospo-
rióza. Druhým faktorem, který výskyt těchto dvou 
druhů ovlivňuje, je vykonávaná chemická ochrana. Ta 
je cílena na dosud nejzávažnější patogeny, fómovou 
hnilobu a hlízenku, případně choroby poškozující še-
šule. Proti verticiliovému vadnutí je většina fungicidů 
neúčinná, protože choroba se do rostliny dostává přes 
kořeny z půdy a v případě cylindrosporiózy termíny 
ošetření proti tradičním chorobám nejsou optimální 
na její potlačení.

RNDr. Aleš Kuthan CSc.
VP AGRO, spol. s r.o.
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Graf 1. POP SPZO SK 2019/20, výnos semen (t/ha), sortiment B.

Typ

odrůdy

Výnos (t/ha) Postoupil  

do POP SPZO 

2020-2021

2018-2019 2019-2020 Průměr obou

roků a intenzit

Výnos (%)

ZA IA ZA IA 2018 2019

RGT AZURITE H 4,66 5,15 5,06 6,02 5,22 105,54 104,99 ANO

DARLING H 4,78 4,90 4,94 5,62 5,06 104,10 100,02 ANO

PT275 H 4,65 5,01 4,97 5,48 5,03 103,84 99,02 NE

CUZZCO H 4,63 5,05 4,67 5,46 4,95 104,12 95,97 NE

Tab 1. Výsledky pokusů SEK 2018/19 a 2019/20 a postup odrůd do POP SPZO 2020/21.

Tab 2. Výnos hybridu RGT Kocazz v pokusech RAGT Zdroj: RAGT Semences.
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Testovaná odrůda Kontrola Počet srovnání Výnos RGT 
KOCAZZ (dt/ha)

Výnos kontrola 
(dt/ha)

Rel. výnos RGT 
KOCAZZ vs. 

kontrola (%)

RGT KOCAZZ Croquet 60 46,07 38,9 118,4 %

RGT KOCAZZ SY Alibaba 50 46,33 39,65 116,8 %

RGT KOCAZZ PT242 9 44,05 39,92 110,3 %

RGT KOCAZZ DK Exstorm 58 46,19 43,79 105, 5%

RGT KOCAZZ Crossfit 47 45,96 45,34 101,4 %

RGT KOCAZZ LG Architect 26 42,35 42 100,8 %

RGT KOCAZZ DK Exception 71 44,67 44,46 100,5 %
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Výnosová stabilita – důležitý parametr výběru odrůd

Ziskovost produkce z orné půdy je významně 
ovlivněna výnosem. Nejinak je tomu i v případě 
pěstování řepky ozimé. Výběr ideální odrůdy je 
základním faktorem, který ovlivňuje úspěšnost 
výroby. Každý rok je jiný. Klima se neustále mění 
– přicházejí mírné zimy, extrémní rozložení deš-
ťových srážek, nárůst teploty a suchých period.   
To vše ukazuje, jak důležitá je kombinace výnos-
né a především výnosově stabilní odrůdy.

Výnosově stabilní odrůdy vykazují dobrou odolnost 
vůči nejrozmanitějším povětrnostním podmínkám.  
Měnící se politické prostředí a tlak na zákaz řady mo-
řidel nebo přípravků na ochranu rostlin zdůrazňují 
důležitost vysoké odolnosti rostlin vůči chorobám.  
V případě řepky se jedná především o fómu, verticiliové 
vadnutí nebo TuYV.  To, co potřebujeme, je odrůda ře-
pky, která je použitelná ve všech podmínkách, s jistotou  
vysoké míry výnosové stability. 

Jak rozpoznat stabilní odrůdu?
Je zapotřebí se detailně podívat na výsledky  

oficiálních odrůdových zkoušek a dalších typů testo-
vání, kde se každoročně porovnávají nejlepší odrůdy 

řepky na různých lokalitách a v různých pěstitelských 
podmínkách. Cílem je předložit regionální doporučení 
pro výběr odrůdy. Odolné a stabilní odrůdy prokazují ve 
všech podmínkách nadprůměrnou výnosovou úroveň, 
nejlépe ve víceletém opakování.

Příkladem takto úspěšné a stabilní odrůdy je  
RGT Trezzor. Poprvé se objevil v oficiálních německých 
zkouškách v sezóně 2014/15 a od té doby přesvědčuje 
širokou veřejnost o svých kvalitách v různých regionech 
a v různých pěstitelských podmínkách (tab. 1).

RGT Trezzor trvale vykazuje nadprůměrnou výkon-
nost i za méně příznivých podmínek, což je význam-
ným aspektem pro výběr odrůdy.

Vzhledem k tomu, že šlechtění vede k neustálému 
nárůstu výnosového potenciálu, je výhodné vyzkou-
šet spolu s ověřenou odrůdou RGT Trezzor i novinky 
z našeho sortimentu, inovativní materiály RGT Cadran,  
RGT Tempo nebo RGT Azurite.

Henrike Wulfmeyer
RAGT Saaten, SRN Tab 1. RGT TREZZOR – stabilně úspěšný napříč roky, RGT CADRAN – silný nástupce.

Sklizňový rok Odrůda Zvláštnosti sezóny Typ pokusu Relativní výnos 
(%)

2014/15 RGT TREZZOR mírná zima, sucho EU 1 104

2015/16 RGT TREZZOR relativně teplá zima, pozdní mrazy – konec dubna 
(počátek kvetení), hlízenkový rok EU 2/BSV 107

2016/17 RGT TREZZOR sucho od srpna do září (setí), suchá a chladná zima, 
mokrý květen a červenec (sklizeň), silný výskyt TuYV LSV 107

2017/18 RGT TREZZOR silné napadení krytonoscem řepkovým (polovina  
až konec února), horký rok, sucho duben/květen LSV 104

2018/19 RGT TREZZOR
sucho při setí a následně suchý podzim, napadení 

krytonoscem řepkovým – počátek března, studený 
květen, vlhký červen, rychlé dozrávání, výskyt TuYV

LSV 103

2019/20 RGT CADRAN mírný průběh zimy, mokrý červen, červenec, srpen LSV 107

Jarní řepkový Agrokvíz

Tlak na zákaz pesticidů zdůrazňuje důležitost perfektního zdravotního stavu.

Otestujte svoje schopnosti a vyluštěte křížovku.
Správnou odpověď  zašlete do 30. 5. 2021 na e-mail: pstara@vpagro.cz a získejte malý dárek.
V e-mailu prosím uveďte svoji korespondenční adresu.


