
Vybrat správně není tak těžké

Estelia je první hybridní ozimou 
řepkou z  vlastní produkce nabí-
zenou pod značkou SOUFFLET 
SEEDS. Jde o  enormně výnosný 
středně raný hybrid určený pro ná-
ročné pěstitele, kteří chtějí dosáh-
nout vysokých výnosů. Je vhodný 
od  kukuřičné až po  bramborář-
skou výrobní oblast. Vstup do ve-
getace má střední až rychlý. Velice 
dobře přezimuje (prověřeno holo-
mrazy v zimě 2017/18), se středně 
rychlým jarním startem do vege-
tace. Během vegetace si dokáže 
velice dobře poradit s přísuškem. 
Vytváří dlouhý kůlovitý kořen, 
je schopna přijímat živiny a  vlá-
hu z větší hloubky, dobře reaguje 
na úrodnější a vláhově jistější loka-
lity, kde lépe prodá svůj potenciál. 
Je středního až vyššího vzrůstu, 
začíná větvit v první třetině rostlin. 
Má výbornou odolnost k poléhá-
ní i chorobám a dobrou odolnost 
vůči pukání šešulí před sklizní. 

S hybridem Estelia pracujeme v po-
kusech a na provozních plochách 

již třetím rokem, za  tu dobu jsme 
ho mohli dokonale poznat. Naše 
síť firemních pokusů je vybírána 
tak, aby hybridy byly prověřeny 
ve všech půdně klimatických pod-
mínkách z pohledu výnosu a odol-
nosti proti přísušku během vege-
tace, který hraje čím dál větší roli 
při výběru vhodné odrůdy. Jako 
kontrolní hybridy vždy volíme jed-
ny z nejprodávanějších hybridních 
odrůd na  českém trhu, abychom 
si byli absolutně jisti výnosovým 
potenciálem našich materiálů. Es-
telia podává v  průměru 0,5  t/ha 
na své kontroly bez závislosti, jest-
li se jedná o velice úrodnou nebo 
přísuškovou lokalitu v oblasti jižní-
ho Slovenska na písčitém podloží. 
Své výsledky potvrdila i na běžných 
provozních plochách, kde se vždy 
umístila na špici ve výnose.

Dále jsou pod značkou SOUFFLET 
SEEDS nabízeny hybridy Additi-
on a Olimpico. Addition je střed-
ně raný hybrid s  rezistencí vůči 
viru žloutenky vodnice (TuYV). Je 

vyššího vzrůstu s  velmi vysokým 
potenciálem výnosu a velmi dob-
rou odolností proti poléhání. Dále 
disponuje dobrou odolností vůči 
fómové hnilobě a  pukaní šešulí. 
Jedná se o intenzivní hybrid, který 
vytváří vysokou HTS, tudíž je lepší 
ho umisťovat na kvalitativně lepší 
pozemky. Olimpico vyniká velice 
dobrým zdravotním stavem, který 
je geneticky podpořen odolností 
k  fomové hnilobě geny RLM 1, 9, 
7. Velmi vysokou olejnatostí a  ro-
bustním vzrůstem rostlin. 

Z  portfolia MAS Seeds nabízíme 
již lety osvědčený a  praxí pro-
věřený hybrid řepky ozimé Loki 
-  středně raný hybrid s  vysokým 
potenciálem výnosu, který po-
tvrdil v  mnoha odrůdových po-
loprovozních pokusech a na pro-
vozních plochách. Dobře reaguje 
na  zvýšené agrotechnické vstu-
py. Loki se vyznačuje středním až 
vyšším vzrůstem, středně raným 
kvetením, dobrým větvením a vý-
bornou odolností proti předčas-
nému praskání šešulí. Dále v port-
foliu MAS Seeds je loňská novinka 
Shield, jedná se o středně pozdní 
hybrid nižšího až středního vzrůs-
tu. Je vhodný od vysoce úrodných 
půd až po půdy méně vhodné pro 
pěstování řepky. Velice dobře pře-
zimuje, má vynikající reakce na ex-
trémní výkyvy počasí. Posledním 
hybridem z hybridů MAS Seeds je 
Miranda, která se vyznačuje vy-
sokým výnosovým potenciálem, 
dobrou mrazuvzdorností a výbor-
ným zdravotním stavem.



Vybrat správně není tak těžké
Ing. Petr Fuksík; SOUFFLET AGRO a.s.

ESTELIA

ADDITION

OLIMPICO

Loki
Shield
Miranda

PRÉMIOVÉ OSIVO

vhodná do vašeho portfolia 

www.soufflet-agro.cz

Graf 1: Výnos semen odrůdy Estelia  při sklizní v roce 2018
(průměr 5 lokalit v ČR a SK )
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Společnost SOUFFLET AGRO před dvěma lety zahájila pro-

dej osiva řepky ozimé vlastní značky SOUFFLET SEEDS. 

Prodeje byly zahájeny hybridem Estelia. Pro letošní sezónu 

nabízíme dva nové hybridy, a to Addition a Olimpico. I pro 

letošní vegetační rok 2019/20 společnost SOUFFLET AGRO 

bude exkluzivně nabízet hybridní odrůdy řepky ozimé 

Loki, Shield a Miranda od společnosti MAS Seeds. 


