
Nejvýnosnější odrůda 
nabídky

Polotrpasličí hybrid PX113 v sou-
časnosti patří k nejvýkonnějším 
odrůdám v portfoliu ozimé řepky 
firmy Pioneer. Naplno začínáme 
tuto novinku prodávat v letošním 
roce. Věříme v její rychlé rozšíře-
ní. Do budoucna bude ve skupině 
polotrpasličích hybridů Maximus 
držet rozhodující postavení. Vloni 
v poloprovozních pokusech firmy 
dosáhla nejlepšího výnosu se-
men. Postupně bude nahrazovat 
odrůdu PX104, oproti níž je vý-
konnější. V poloprovozních poku-
sech firmy Pioneer tuto odrůdu 
převyšuje ve výnosu semen 
o 0,2 t/ha. Dosahuje rovněž vyšší 
olejnatosti. 

Velmi dobrou výkonnost proká-
zal hybrid PX113 také na Sloven-
sku, kde v poloprovozních poku-
sech SPZO v roce 2015 dosáhl 
třetího nejvyššího výnosu semen 
ze šestnácti zkoušených odrůd. 

Hybrid PX113 je středně raný 
a je vyšlechtěný pro vysoké vý-
nosy semen. Vloni se dobře vy-
rovnal se suchem. Rostliny vý-
borně větví a disponují vynikající 
odolností vůči poléhání. Díky 
genu Rlm-7 disponuje zvýšenou 
odolností vůči Phoma lingam. 
V maloparcelních pokusech 
šlech titelů dosahuje o 8 % vyš-
ších výnosů semen než srovná-
vací hybrid PR45D03.  

Vysoce olejnatá novinka

Mezi současnými polotrpasličí-
mi hybridy ozimé řepky patří 
PX115 k nejolejnatějším. Olejna-
tost dosahuje vysoké hodnoty 
48,9 %. Ve výnosu semen dosa-
huje o 4 % vyšších výnosů než 
srovnávací hybrid PR45D03. 

Polotrpasličí hybridy přinášejí 
při pěstování ozimé řepky změ-
nu. Pěstitelé oceňují výhody ply-
noucí z nižšího vzrůstu, a to při 
zachování vysokých výnosů se-
men na úrovni nejvýkonnějších 
tradičních hybridů. Široké seťo-
vé okno umožňuje dřívější výsev 
bez nebezpečí přerůstání v pod-

zimním období a zároveň mož-
nost pozdních výsevů, které také 
dobře snáší. Nízký vzrůst umož-
ňuje snadnější ošetřování a vstu-
py do porostu během vegetace, 
vynikající odolnost vůči poléhání. 

Na jaře není potřeba používat 
regulátory růstu, protože rostli-
ny disponují vynikající odolností 
vůči poléhání a výborně větví. 
Na podzim doporučujeme pro-
vádět regulaci růstu pouze v pří-
padě hrozícího nebezpečí pře-
růstání rostlin a volit přípravky 
s nižším regulačním účinkem 
(Prosaro 250 EC, Tilmor nebo 
Toprex). Jestliže nehrozí na 
podzim přerůstání rostlin, na-

místo růstově regulačních fun-
gicidů je vhodné použít levnější, 
ale účinné, běžně používané 
fungicidy.

Výkonný tradiční hybrid
Kromě dvou novinek ze skupi-

ny polotrpasličích řepek přichází 
firma Pioneer na trh s novinkou 
z oblasti tradičních hybridů, kte-
ré rovněž šlechtí. Jedná se 
o hybrid tradičního vzrůstu 
PT234. Pro něj je typická ranost. 
Dozrává velmi brzy. Mimo jiné je 
vhodný pro sestavení portfolia 
pěstovaných odrůd ve větších 
podnicích pro plynulé rozložení 
sklizně. 

Patří k moderním odrůdám, 
které kromě vysokého výnosu 
semen dosahují velmi vysoké 
olejnatosti, a tak zajišťují maxi-
mální produkci oleje z hektaru. 
I přes svůj tradiční vzrůst tento 
hybrid disponuje velmi dobrou 
odolností vůči poléhání. Díky vi-
talitě v raném vývoji se dobře 
vyrovnává s pozdnějšími výsevy. 

Cílem firmy Pioneer je posky-
tovat takové odrůdy řepky a s ta-
kovými vlastnostmi, které země-
dělcům pomáhají zvyšovat renta-
bilitu, vedou ke snížení výrobní-
ho rizika a zjednodušují pěstová-
ní ozimé řepky.

Ing. Přemysl Studničný
Pioneer Hi-Bred Northern 
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Nové polotrpasličí hybridyPoprvé na veletrhu xxx 
yyyyy ddddddd xxxxxx

V letošním roce firma Pioneer přichází na trh s dvojicí nových polotrpasličích hybridů. Ty obohacují 
stávající portfolio odrůdami, které pěstitelům přinášejí především vyšší výnosy semen. 

Polotrpasličí hybrid PX113 výnosem semen naprosto konkuruje 
nejvýkonnějším hybridním odrůdám ozimé řepky. Na Slovensku 
dosáhl třetího nejvyšího výnosu semen v POP SPZO Zdroj: SPZO, 2015

(xxx) – Návštěvníci veletrhu Te-
chagro měli v letošním roce 
poprvé možnost navštívit také 
stánek firmy MONSANTO ČR, 
s. r. o., která prezentovala osiva 

kukuřice a řepky značky De-
kalb. Vedle osiv nabízí firma 
Monsanto produkty biotechno-
logií a přípravky na ochranu rost-
lin, mezi nimi i nejprodávanější 
herbicid na světě Roundup. 

Kdo hledal stánek této firmy 
v pavilonu C, kde se prezentují 
mimo jiné osivářské firmy, hle-
dal marně. Firma Monsanto jej 
zasadila do pavilonu B do společ-
né expozice se společností 
P & L, spol. s r. o.

Aktuálně jako nejzajímavější 
produkt označila Simona Szabó 
marketingová koordinátorka 
z firmy Monsanto novou ozi-
mou řepku DK Exception, kte-
rá upoutá velmi vysokým výno-
sovým potenciálem i výnoso-
vou stabilitou. To odrůda do-
kladovala nejen v průměru re-
gistračních zkoušek (ÚKZÚZ, 
2013 až 2015), kdy dosáhla vý-
nosu 120 %, ale i výkonem 123 % 
ve zkouškách pro Seznam do-
poručených odrůd (SDO 2015). 
Jak vysvětlil obchodní zástupce 
firmy Monsanto Pavel Holub, 
k výnosu vede několik spojnic 
– kvalitní zakořenění, dobré 
přezimování a velmi dobrý 
zdravotní stav. Zajímavostí je 
i obsah oleje v semeni hodnoce-
ný Ústředním kontrolním 
a zkušebním ústavem jako 
středně vysoký až vysoký, vý-
nos oleje pak velmi vysoký.

DK Exception je také zařazen 
do poloprovozních pokusů Sva-
zu pěstitelů a zpracovatelů olej-
nin, kde zvítězil v sortimentu 
A s výnosem 4,83 t/ha (pokusy 
2014/2015). Vzhledem k velmi 
suchému ročníku 2015 dokládají 
tyto výsledky jeho schopnost vy-
rovnat se se stresovými podmín-
kami. Na vysoké úrovni hodnotí 
firma Monsanto také odolnost 
tohoto středně raného pylově 
fertilního hybridu vůči poléhání.

O tom, že hybridy ozimé řepky 
Dekalb mají u pěstitelů jistou 
váhu, svědčí jejich téměř třetino-
vý podíl na celkové pěstební plo-
še řepky. 

Simona Szabó a Pavel Holub 
informovali zákazníky o nových 
produktech firmy Monsanto
 Foto Barbora Venclová


