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ES Imperio - výkonný 

a zdravý hybrid

Hybrid ES Imperio se na  zákla-
dě svých špičkových a  vyrovna-
ných výnosů v  uplynulých dvou 
letech na  běžných plochách do-
stal ve sklizňovém roce 2019 mezi 
TOP 10 nejpěstovanějších hybridů 
České republiky. Navíc v některých 
regionech ČR, jako jsou například 
jižní Morava, Vysočina a  střed-
ní nebo západní Čechy, má tento 
hybrid na  běžných plochách ješ-
tě výraznější podíl. Během třetího 
roku pěstování se tedy ES Imperio 
dostalo mezi elitní hybridy Čes-
ké republiky, které budou výrazně 
spolurozhodovat o  letošním ko-
nečném výsledku pěstování ozimé 
řepky v naší zemi. A pevně věříme, 
že to bude stejně jako v předcho-
zích letech výsledek úspěšný.

Středně rané ES Imperio kombinu-
je vysoké výnosy, výborný zdra-
votní stav s  vysokou plasticitou 
a  adaptabilitou v  horších pod-
mínkách pěstování. Patří do  sku-
piny hybridů nové generace 
od fi rmy Euralis, která šlechtění za-
měřila na  odrůdy výkonné, zdra-
vé a vhodné pro využití i v sušších 
oblastech pěstování. Hybrid byl 
zaregistrován v roce 2015 ve Fran-
cii a následně v  roce 2016 dosáhl 
výborných výsledků v  registrač-
ních zkouškách a  byl zaregistro-
ván na Slovensku, v Polsku a v Ma-
ďarsku. V  ČR prošel registračním 
řízením v letech 2015–17 a byl díky 
nadprůměrným výsledkům zare-
gistrován v lednu 2018.

Hybrid má středně vysoké rostliny 
s velmi dobrým větvením a vyso-
kou odolností vůči poléhání. Pod-
zimní vývoj bývá rychlý a  rostliny 
jdou do  zimy s  velmi dobře vy-
vinutými kořeny. Přezimování je 
bez problémů a  po  rychlém jar-
ním startu následuje rané kvete-

ní. Předností je vysoká odolnost 
proti praskání šešulí před sklizní. 
Zdravotní stav je na vysoké úrov-
ni, hybrid má velmi dobrou odol-
nost vůči všem hlavním chorobám. 
Jedná se především o  zvýšenou 
odolnost proti fomovému černá-
ní stonku (kombinace kvantitativ-
ní rezistence a  přítomnosti genů 
RLM 3 a RLM 7) a alternariové skvr-
nitosti řepky.

ES Imperio je moderní hybrid pro 
intenzivní způsob pěstování, tole-
rantní k různým typům půd, úspěš-
ný v  chladnějších i  teplejších ob-
lastech pěstování. Jeho výsledky 
nejen u nás, ale také v sousedních 
zemích potvrzují jeho plasticitu 
a velmi dobré využití i v oblastech 
s  přísuškem. Má středně vysoký 
obsah oleje a pěstitelé jistě ocení 
jeho vysokou HTS. Je vhodný pro 
běžné i pozdní termíny setí.

Konkurenceschopný hybrid

ES Imperio díky svým výsledkům 
obhájilo i pro letošní rok své zařaze-
ní do skupiny doporučených odrůd 
Preol Ideal. Na Slovensku byl hyb-
rid ES Imperio velmi dobře vyhod-
nocen v pokusech SPZO: při sklizni 
2016 obsadil s výnosem 5,25 t/ha 
třetí místo a v roce 2017 dosáhl dru-
hého nejlepšího výnosu ze všech 
sledovaných odrůd (4,89  t/ha). 
V Polsku byly jeho výsledky v po-
kusech COBORU v  letech 2014–16 
výborné, dosáhl průměrného vý-
nosu 5,34 t/ha (116 %). V sousedním 
Německu potvrdil svou vysokou 
výkonnost a stabilitu výnosů v po-
kusech při sklizni 2017, kdy se svými 
výnosy řadil do první desítky hod-
nocených odrůd.

Pro podrobnější informace o odrů-
dách kontaktujte tým obchodních 
zástupců společnosti Agrofinal. 
Ti, kteří si nás vybrali, vědí proč.
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Milan Spurný; Agrofi nal spol. s r. o.

Firma Agrofi nal spol. s r. o. nabízí tradičně kromě výnosných 

hybridů také širokou škálu liniových odrůd řepky, které se vý-

konem a svou vitalitou vyrovnávají hybridům. Velmi zajíma-

vé ES Imperio je hybridní odrůda s výbornými výsledky u nás 

i v dalších evropských zemích, která byla na začátku loňského 

roku v České republice zaregistrována. 
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