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Které hybridní řepky letos vybrat?
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e Popravdě musím přiznat, že není leh-

kým úkolem v krátkosti představit vše, 
o čem si myslíme, že stojí za povšimnu-
tí. Posuďte sami: RGT Trezzor – 1. mís-
to v pokusech SPZO v České republice 
a stejné umístění v pokusech SPZO na 
Slovensku. RGT Jakuzzi - 3. místo v po-
kusech SPZO v ČR a 2. místo v pokusech 
SPZO na Slovensku. K tomu můžeme 
ještě přidat nově registrovanou odrůdu 
Absolut, která dosáhla během tříleté-
ho zkoušení v ČR výtečných výsledků 
a v pokusech ÚKZÚZ skončila na dru-
hém místě s tříletým průměrem 113 %. 
Stejného výsledku dosáhla i v pokusech 
SPZO v České republice, kde skončila 
druhá, hned za RGT Trezzorem.
Co se týká velmi diskutované olejnatos-
ti, tak např. RGT Trezzor s Dozzenem 
náleží k absolutní špičce.

RGT TREZZOR - vítěz 
pokusů SPZO 2019 v ČR i SR

Momentálně nejúspěšnějším hybri-
dem ze šlechtění RAGT je polopozdní 

MSL hybrid RGT TREZZOR. Přednos-
tí této odrůdy je vysoká odolnost 
suchu, vysoký obsah oleje, vysoká 
odolnost vyzimování a poléhání 
(7,7 b.) při střední výšce rostlin. Vý-
borný zdravotní stav (odolnost ver-
ticiliovému vadnutí) a samozřejmě 
velmi vysoké výnosy jak v teplé, tak 
v chladné výrobní oblasti.
V roce 2019 byl testován v síti polopro-
vozních pokusů SPZO v ČR a zároveň 
i na Slovensku. Sklizeň pokusů pro-
běhla nejdříve kompletně na Sloven-
sku a již od prvních lokalit se na čele 
držel RGT Trezzor. Skvělý nástup mu 
vydržel až do cíle. Po skvělém entrée 
na Slovensku jsme nervózně očekáva-
li výsledky prvních sklizených lokalit 
v České republice. I u nás RGT Trezzor 
ihned od prvních lokalit držel výnoso-
vou laťku velmi vysoko a vše úspěšně 
dotáhl až do vítězného finále.
Pokud srovnáme odrůdy, které se zú-
častnily poloprovozních pokusů SPZO 
v roce 2018 i 2019, tak opět je nej-

úspěšnějším hybridem RGT Trezzor, 
což je další důležitý moment. K úspě-
chům výnosovým je vhodné doplnit, 
že RGT Trezzor byl v rámci pokusů 
SPZO i řepkou s nejvyšším výnosem 
oleje z hektaru.

RGT JAKUZZI

Další úspěšný materiál ze stáje RAGT 
se jmenuje RGT JAKUZZI. Stejně jako 
RGT Trezzor má i RGT Jakuzzi českou re-
gistraci (2018) a kromě výborných výsled-
ků v ÚKZÚZ potvrdila tato novinka svoji 
výkonnost i v rámci pokusů POP SPZO 
v České republice a na Slovensku 2019.
Charakteristickým znakem tohoto hyb-
ridu je jeho stabilní výnos v různoro-
dých podmínkách nejen v rámci České 
republiky ale i v Evropě. To vyplývá 
nejen ze státních pokusů, ale i z roz-
sáhlých několikaletých screeningových 
šlechtitelských pokusů. Heslo „Stabilní 
výnos bez turbulencí“ není jen prázd-
ným výkřikem reklamních letáků. 
RGT Jakuzzi tato slova beze zbytku na-

plnila během letošní komplikované se-
zóny.  RGT Jakuzzi se opírá o vyrovnaný 
zdravotní stav, nízkou náchylnost ke 
všem hodnoceným chorobám (Foma, 
Sclerotinium, Verticilium). Velmi dobře 
je také hodnocena odolnost vůči polé-
hání – 7,8 bodu. Během loňského roku 
potvrdila, že patří mezi odrůdy s nej-
vyšší odolností suchu. V rámci pokusů 
SPZO na Slovensku obsadila druhé mís-
to za odrůdou Umberto KWS. Rozdíl 
činil pouhých 14 kg/ha. Skvěle dopadla 
odrůda i v pokusech SPZO v ČR, kde 
v sortimentu A obsadila za odrůdami 
Temptation a DK Exlibris výborné tře-
tí místo. Nabídka odrůd ozimé řepky 
společnosti VP AGRO patří kvalitou 
mezi ty nejlepší. Takto silný a geneticky 
rozmanitý sortiment je v ČR unikátní. 
Každý může zvolit podle vlastních po-
žadavků a potřeb pro konkrétní pěsti-
telské podmínky.  ❊  
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