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Téma: Ozimá řepka

Inovace a nové trendy určené 
zemědělské veřejnosti v České republice

K top hybridu ES IMPERIO nově firma 
v letošním roce uvádí také hybrid-
ní odrůdy ES Navigo, ES Vito, které 
patří ve skupině odrůd P3 generace 
k nejvýkonnějším materiálům.
Plastická odrůda ES Mambo rozšiřu-
je nabídku vyzkoušených a osvěd-
čených liniových odrůd, jakými jsou 
raná ES Astrid a ES Alegria a středně 
pozdní ES Valegro. 
Pro kontrolu blýskáčka řepkového 
v porostech řepky je určena velice raná 
liniová odrůda ES Alicia (pěstování ve 
směsi s hybridní odrůdou ES Imperio).
Komplexnost celého portfolia dopl-
ňují osvědčený hybrid ES Aquarel CL 

určený pro Clearfield pěstební tech-
nologii a novinka hybrid ES Crambe-
rio určený pro novou Clubroot tole-
rant technologii.
Hybrid ES Imperio se na základě 
svých špičkových a vyrovnaných vý-
nosů v uplynulých dvou letech na 
běžných plochách dostal ve sklizňo-
vém roce 2019 mezi TOP 10 nejpěs-
tovanějších hybridů České republiky! 
Navíc v některých regionech ČR, jako 
jsou například jižní Morava, Vysočina 
a střední nebo západní Čechy, má 
tento hybrid na běžných plochách 
ještě výraznější podíl. Během třetího 
roku pěstování se tedy ES Imperio 

dostal mezi elitní hybridy České re-
publiky, které budou výrazně spo-
lurozhodovat o letošním konečném 
výsledku v pěstování ozimé řepky 
v naší zemi. A pevně věříme, že to 
bude stejně jako v předchozích le-
tech výsledek úspěšný!

ES Imperio – výkonný 
a zdravý hybrid

Středně rané ES Imperio kom-
binuje vysoké výnosy, výborný 
zdravotní stav s vysokou plasti-
citou a adaptabilitou v horších 
podmínkách pěstování. Patří do 
skupiny hybridů nové generace od 

firmy Euralis, která šlechtění za-
měřila na odrůdy výkonné, zdravé 
a vhodné pro využití i v sušších ob-
lastech pěstování. 
Hybrid byl zaregistrován v roce 2015 
ve Francii a následně v roce 2016 do-
sáhl výborných výsledků v registrač-
ních zkouškách a byl zaregistrován 
na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. 
V ČR prošel registračním řízením v le-
tech 2015 až 2017 a byl díky nadprů-
měrným výsledkům zaregistrován 
v lednu 2018. 
Hybrid má středně vysoké rostliny 
s velmi dobrým větvením a vysokou 
odolností vůči poléhání. Podzimní 

in
ze

rc
e AGROFINAL spol. s r. o., člen koncernu AGROFINAL GROUP, ve spolupráci s francouzskou šlechtitelskou 

společností EURALIS více než 22 let přináší inovace a nové trendy určené zemědělské veřejnosti v České 
republice. V rámci obchodní kampaně roku 2019 nabízíme vedle špičkových výnosných hybridů také širokou 
škálu liniových odrůd řepky, které se výkonem a svou vitalitou vyrovnají hybridům. 
Nově uvádíme koncept kontroly blýskáčka řepkového.
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vývoj bývá rychlý a rostliny jdou 
do zimy s velmi dobře vyvinutý-
mi kořeny. Přezimování je bez 
problémů a po rychlém jarním 
startu následuje rané kvetení. 
Předností je vysoká odolnost 
proti praskání šešulí před skliz-
ní. Zdravotní stav je na vysoké 
úrovni, hybrid má velmi dob-
rou odolnost vůči všem hlavním 
chorobám. Jedná se především 
o zvýšenou odolnost vůči fomo-
vému černání stonku (kombina-
ce kvantitativní rezistence a pří-
tomnosti genů RLM 3 a RLM 7) 
a alternariové skvrnitosti řepky.
ES Imperio je moderní hybrid 
pro intenzivní způsob pěstování, 
tolerantní k různým typům půd, 

úspěšný v chladnějších i teplej-
ších oblastech pěstování. Jeho 
výsledky nejen u nás, ale také 
v sousedních zemích, potvrzují 
jeho plasticitu a velmi dobré vy-
užití i v oblastech s přísuškem. 
Má středně vysoký obsah oleje 
a pěstitelé jistě ocení jeho vyso-
kou HTS. Je vhodný pro běžné 
i pozdní termíny setí.

ES Mambo – linie do 
každých podmínek

Středně raná liniová odrůda 
ES Mambo byla zaregistrována 
v roce 2014 ve Francii a dosáh-
la statusu nejpěstovanější linie 
ve Francii za roky 2015, 2016 
a 2017 (zdroj BVA). Jedná se 

o plastickou odrůdu s výbor-
nou kvalitou semen – má vyso-
ký obsah oleje, střední až vyšší 
HTS a velmi nízký obsah gluko-
sinolátů. 
Nižší rostliny nemají sklon k polé-
hání, podzimní vývoj je středně 
rychlý a rostliny velmi dobře pře-
zimují. Je to zdravá a vitální linie 
s dobrou odolností ke všem hlav-
ním chorobám, zejména k verti-
ciliovému vadnutí, alternariové 
skvrnitosti a fomovému černání 
stonku. 
Odrůda je vhodná pro všech-
ny typy půd a pro pěstování 
ve všech výrobních oblastech, 
uspěje v teplejších lokalitách 
s možností přísušků i v oblastech 

chladnějších. Dosahuje stabil-
ně vysokých výnosů i v letech 
s horším průběhem počasí. Svůj 
výnosový potenciál nejlépe vyu-
žije při vyšší intenzitě pěstování. 
Doporučený termín setí je časný 
a běžný.

Podpora výnosu řepky 
– biologická kontrola 
blýskáčka řepkového

Liniová odrůda ES Alicia, po-
cházející ze šlechtění spo-
lečnosti Euralis, rozkvétá až 
o deset dnů dříve než pozdně 
kvetoucí odrůdy a o pět dní dří-
ve, než je tomu u středně pozd-
ních odrůd. Neboť ES Alicia 
vytváří poupata a první květy, 

které dospělce blýskáčka přita-
hují, výrazně dříve, než je tomu 
například u odrůdy ES Imperio, 
dospělci blýskáčka se soustře-
ďují právě na rostlinách odrůdy 
ES Alicia. 
Výrazně později kvetoucí rostliny 
odrůdy ES Imperio jsou tak chrá-
něny před hlavním poškozením.
Tato biologická kontrola pomáhá 
k zachování výnosového potenci-
álu dominanty porostu, hybridu 
ES Imperio, případně jiné hlavní 
odrůdy.

Řešení přímo 
pro vaše pole

V rámci výše uvedené kontroly 
blýskáčka a podpory výnosové-

ho potenciálu hybridu nabízíme 
pěstitelům odrůdu ES Alicia ve 
speciálním balení obsahujícím 
100 000 semen. Osivo je v tomto 
případě obarveno červenou bar-
vou, aby při mísení s hlavní od-
růdou bylo možné kontrolovat 
rovnoměrné rozložení semen ve 
výsledné směsi.
Pro podrobnější informace kon-
taktujte tým obchodních zástup-
ců společnosti Agrofinal, kteří 
vám velmi rádi a ochotně pomo-
hou při sestavování nabídky pří-
mo pro vaše podmínky.
Ti, kteří si nás vybrali, vědí proč! ❊
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