
Agromanuál 5/2020 • KvětenNázev článku 77

Osivo a sadba

Společnost SOUFFLET AGRO se 
při výběru hybridních odrůd řep-
ky ozimé do komerčního portfolia 
v projektu SOUFFLET SEEDS zamě-
řuje na testování hybridů v dobrých 
podmínkách, ale je důležité, aby 
daný hybrid měl nadprůměrné vý-
sledky i ve špatných podmínkách, 
kde čelí řadě nepříznivých vlivů, 
např. velký přísušek či v  letošním 
roce kombinace přísušku v  jarních 
měsících s dlouhou periodou noč-
ních a ranních přízemních mrazíků, 
které dosahovaly až k -12 °C. Tento 
systém výběru odrůd začala společ-
nost SOUFFLET AGRO praktikovat 
již v  začátku projektu SOUFFLET
SEEDS a to před 5 lety. V této době 
se ukazuje, že zvolený systém výbě-
ru odrůd, který probíhá na pokus-
ných lokalitách, které mají dobré, 
ale i špatné podmínky pro pěstová-
ní, má své úspěchy v praxi na pro-
dukčních plochách. Takto vybra-
né a praxí prověřené hybridy řepky 
ozimé jsou Estelia a  Addition, 
z nových hybridů SOUFFLET SEEDS 
nabízí společnost SOUFFLET AGRO 
hybridy Olimpico, Miami a v exklu-
zivním zastoupení od společnosti 
BASF hybrid Armani.

Praxí prověřený hybrid je Addi-

tion, moderní, extrémně výnos-
ný hybrid vysokého vzrůstu s vy-
šlechtěnou rezistencí proti viru 
žloutenky vodnice (TuYV). Tento 
hybrid má vynikající vitalitu vzchá-
zení, kterou prokázal při vzcházení 
v suchém roce 2018 v maloparcel-
kovém pokusu společnosti Agra-
da s.r.o. v  Červeném Újezdě. Při 
sklizni tohoto pokusu, ve  kterém 
bylo umístěno 55 odrůd, byl Addi-
tion nejlepší s  výnosem 6,5  t/ha. 
Addition potvrdil svůj vysoký vý-
nos i na dalších pokusech, kde se 
ve výnosu umisťoval mezi nejlep-

šími. Svůj enormní výnosový po-
tenciál Addition potvrdil i ve sklizni 
2019 na produkčních plochách, kde 
patřil na řadě podniků k nejlepším.

Hybrid Estelia byl první hybrid námi 
vybraný do  portfolia SOUFFLET
SEEDS, se kterým pracujeme v po-
kusech i na polích již 4 roky. I když 
genetika jde stále kupředu, tak Este-
lia je pořád schopná se úspěšně mě-
řit s těmi nejvýkonnějšími hybridy 
na trhu. Je to středně raný hybrid, 
středního vzrůstu s velice dobrým 
zdravotním stavem. Start do  ve-
getace je středně rychlý až rychlý, 
velmi dobrá mrazuvzdornost, start 
do jarní vegetace je středně rychlý. 
Estelia disponuje dobrou stabilitou 
a nepoléhá. Dobře odolává přísuš-
ku, i na horších stanovištích posky-
tuje nadprůměrné výnosy. V  loň-
ském nelehkém vegetačním roce 
2019 patřila na řadě míst k nejvý-
konnějším hybridům. Další nega-
tivní fenomén loňské vegetace byla 
nízká olejnatost, ale i s tou si Estelia 
poradila na výbornou a své pěstite-
le nezklamala. Klíčovým faktorem 
pro výběr tohoto hybridu do  ko-
merčního portfolia byla výkonnost 
v  nevhodných podmínkách pěs-
tování na písčité přísuškové loka-
litě na  jižním Slovensku, kde měla 
ve výnose navýšení na své kontro-
ly přes 0,6 t/ha. Kontrolní hybridy 
jsou vždy voleny z  nejvýnosněj-
ších a nejprodávanějších hybridů 
na trhu, tak abychom si byli jisti naší 
kvalitou.

Zkušenost z praxe
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Náš podnik hospodaří v  předhů-
ří Nízkého Jeseníku v  nadmořské 
výšce od 260 do 500 m n. m. Půdy 
máme od lehkých až po těžké jílo-

vité. S měnícím se klimatem v Čes-
ké republice se samozřejmě mění 
i klima v našem regionu. Celkový 
úhrn srážek se sice nesnížil tak ra-
dikálně, ale srážky jsou nerovno-
měrně rozprostřeny a plodiny čelí 
dlouhým obdobím bez srážek. Kon-
krétně v červnu roku 2019 tomu tak 
bylo ještě v kombinaci s vysokými 
teplotami, kdy v některých dnech 
v tomto období denní teploty pře-
konaly i hranici 35 °C. Všechny plo-
diny, řepku nevyjímaje, byly tou-
to kombinací negativně ovlivněny. 
Celkem pěstujeme řepku na výmě-
ře 190 ha, volím pouze hybridní od-
růdy. Řepku seji klasicky i do řádků 
s  roztečí 45 cm a  tudíž je pro mě 
důležité, aby daný hybrid dobře 
vzcházel a porost nebyl mezerovitý. 
Hybrid Estelia byl zasetý na střed-
ně těžkou půdu po  obilné před-
plodině. Vzcházení proběhlo i v su-
chých podmínkách bez problémů, 
porost šel do zimy vyrovnaný s do-
statečným počtem dobře vyvinu-
tých jedinců a dobře přezimoval. 

Start na jaře byl středně rychlý, po-
rost dobře větvil a  byl v  dobrém 
zdravotním stavu, potenciál výnosu 
byl na vysoké úrovni. Již zmíněný 
průběh počasí v měsíci červnu ten-
to potenciál srazil na 3,65 t/ha, ale 
i  tak to byl velice dobrý výsledek 
v daném ročníku. Náš celkový prů-
měr ze 190 ha byl 3,03 t/ha, takže 
Estelia byla 0,6 t/ha nad průměrem 
našeho podniku.



Klimatické podmínky během vegetace řepky ozimé jsou kaž-

doročně jiné, ale společným negativním fenoménem se uka-

zuje dlouhá perioda bez srážek, takže všechny rostliny jsou 

extrémně stresovány přísuškem. Tento přísušek přichází každý 

rok v jinou dobu, ať již hned v začáteční fázi vegetace při setí 

a následně po něm, nebo po otevření jara, či v květnu a červnu. 

Vliv na výnosotvorné prvky (počet vzešlých rostlin, počet plod-

ných větví a šešulí, HTS) se budou projevovat dle toho, v jakém 

období přísušek nastane a na schopnosti daného hybridu se 

s ním vyrovnat tak, aby ztráty na výnosu byly co nejmenší.

Výběr vhodné odrůdy řepky ozimé SOUFFLET SEEDS 
do suchých i vláhově příznivějších podmínek
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Vitalita vzcházení hybridu Addition
v suchých podmínkách ročníku 
2018, lokalita Červený Újezd


