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Nové hybridní odrůdy
ozimé řepky
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e V loňském roce ÚKZÚZ úspěšně zaregistroval novou hybridní odrůdu ozimé řepky s obchodním označením 

PT205. Přestože firma Pioneer je známá především jako šlechtitel polotrpasličích hybridů, umí vyvíjet rovněž 
výkonné hybridy tradičního vzrůstu, kterým je právě tato novinka. Odrůda PT205 poskytuje vysoké výnosy 
semen doplněné velmi vysokou olejnatostí, která v registračních zkouškách dosáhla výrazně nadprůměrné 
hodnoty 48,7 %. 

Rostliny se vyznačují pevnými stonky, 
a proto porosty silně odolávají polé-
hání. Měřeno devítistupňovou stupnicí 
ÚKZÚZ, dosáhlo hodnocení poléhání 
před sklizní úrovně 8,3.

Posílení portfolia 
polotrpasličích
hybridů

Ze skupiny polotrpasličích hybridů 
jsme v roce 2012 na trh uvedli novou 
odrůdu PX104, která slibuje zajímavé 
posílení portfolia těchto hybridů 
v České republice.

V poloprovozních pokusech firmy 
Pioneer v roce 2012 dosáhla tato 
odrůda nejvyššího výnosu ze všech 
zkoušených hybridů. V průměru 
převyšuje ve výnosu semen sou-
časné „polotrpaslíky“ PR45D03 
a PR44D06 o 0,2 t/ha. PX104 je 
středně raný hybrid nízkého vzrůstu 
s výrazným větvením vytvářející 
mohutné šešulové pásmo. Kromě 
velmi vysokého výnosu semen se 
vyznačuje nadprůměrným obsahem 
oleje, olejnatostí převyšuje hybrid 
PR45D03 o 1,1 %.

Novinka PX104 se vyznačuje před-
nostmi vyplývajícími z nižšího vzrůstu, 
který je charakteristický pro polotr-
pasličí hybridy. Rostliny mohutně 
větví, šešulové pásmo je kompaktnější 

a posazené níž. Polotrpasličí hybridy 
vynikají odolností vůči poléhání, mají 
nižší nároky na regulaci růstu. Nízký 

vzrůst a menší množství biomasy jsou 
významným přínosem při ošetřování 
porostu a při sklizni.  ❊

Ing. Přemysl Studničný,

Pioneer Hi-Bred Northern Europe 

Sales Division GmbH

Nízký porost polotrpasličích hybridů přináší výhody nejen při aplikaci pesticidů a hnojiv, ale i při sklizni
a při předseťové přípravě pro následnou plodinu Foto archiv firmy

Nově registrovaný hybrid ozimé řepky PT205 – hodnocení významných hospodářských znaků podle ÚKZÚZ

Odrůda Odrůda 
ZralostZralost
od 1. 1.od 1. 1.

Poléhání před Poléhání před 
skliznísklizní

Fómové černání Fómové černání 
stonkustonku

Sklerotiniová Sklerotiniová 
hnilobahniloba DélkaDélka Obsah olejeObsah oleje PřezimováníPřezimování ObsahObsah

glukosinolátůglukosinolátů

dnydny 9–19–1 9–19–1 9–19–1 cmcm % % μumol/gμumol/g
Artoga*Artoga* 202202 8,18,1 6,46,4 5,65,6 146146 47,647,6 8282 1313
PT205PT205 203203 8,38,3 6,56,5 5,65,6 141141 48,748,7 8888 1313
NK Speed*NK Speed* 203203 7,97,9 6,56,5 5,85,8 146146 47,047,0 8080 1313
Sitro*Sitro* 203203 7,57,5 6,66,6 5,85,8 147147 46,746,7 8080 1616
Zdroj: Odrůdové zkoušky ÚKZÚZ (2010–2012), průměrné hodnoty významných hospodářských znaků. Hodnocení podle ÚKZÚZ: 9 = nejpříznivější, 1 = nejméně příznivéZdroj: Odrůdové zkoušky ÚKZÚZ (2010–2012), průměrné hodnoty významných hospodářských znaků. Hodnocení podle ÚKZÚZ: 9 = nejpříznivější, 1 = nejméně příznivé
* kontrolní hybridní odrůdy* kontrolní hybridní odrůdy

Nový polotrpasličí hybrid PX104 překonává ve výnosu 
semen ostatní polotrpasličí hybridy. Zdroj: Poloprovozní 
pokusy firmy Pioneer (ČR, 2012)
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Modrý bod v grafu reprezentuje kontrolu (srovnávací hybrid ze SOZ ÚKZÚZ)
Číslo 19 za názvem hybridu označuje průměr z devatenácti lokalit


