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NOVINKA

Ranost Výška rostliny Vývoj před zimou Odolnost poléhání Mrazuvzdornost Obsah oleje Odolnost k chorobám
Hlízenka
Fóma
Plíseň zelná

polopozdní nízká kompaktní velmi 
vysoká

výborná velmi 
vysoký

NOVĚ REGISTROVANÁ ŘEPKA V ČR!
•	vysoký	výnos	v	teplé	i	chladné	oblasti
•	vysoký	obsah	i	výnos	oleje
•	výborná	odolnost	fómové	hnilobě

Novinkou ze šlechtění RAGT je středně raný MSL hybrid  
RGT  Trezzor, který je od roku 2018 registrován v České repub-
lice! Předností odrůdy je výborná odolnost vyzimování, vyso-
ká odolnost poléhání (7,7 b. ÚKZÚZ) při střední výšce rostlin 
a samozřejmě velmi vysoké výnosy jak v teplé, tak v chladné 
výrobní oblasti. 
Výborně se vyrovnává se suššími lokalitami a patří k odrůdám 
s vysokou odolností verticiliovému vadnutí. Obsahem oleje 
49,34 % (ÚKZÚZ) patří mezi nejolejnatější registrované odrů-
dy v ČR.
Pro rok 2018 nabízíme také  kalibrované osivo s jednotnou 
velikostní frakcí.

Ranost Výška rostliny Vývoj před zimou Odolnost poléhání Mrazuvzdornost Obsah oleje Odolnost k chorobám
Fóma
Verticiliové vadnutí

středně  
raný až
polopozdní

střední kompaktní středně vysoká 
až vysoká

výborná vysoký

RGTDOZZEN je v ČR prodejně nejúspěšnější řepkou ze šlechtění 
RAGT. RGTDOZZEN je polopozdní MSL hybrid nižšího, kompakt-
ního vzrůstu s mimořádně vysokou odolností poléhání. Má vý-
bornou mrazuvzdornost a excelentní zdravotní stav. Mimořád-
ným přínosem odrůdy je vysoká tolerance přísuškům během 
vegetace. Již tři roky probíhá testování v poloprovozních poku-
sech SPZO. V roce 2017 byla odrůda testována v sortimentu 
B a obsadila výborné druhé místo. Nejvyšších výnosů dosáhla 
na lokalitách v Opařanech (okr. Tábor) a Novém Jičíně (okr. 
Nový Jičín). Svoji vysokou univerzálnost RGTDOZZEN již několik 
let prokazuje i v praxi, v letošním roce je pěstován na více než  
6 000 ha. Odrůdu můžete vidět v pokusech SPZO 2018.

RGT	Dozzen
SKVĚLÝ V POKUSECH SPZO 2017!
•	mimořádná	odolnost	poléhání
•	výborný	zdravotní	stav

Dovede vás až 
na vrchol!

Výnos	semen	(%),	poloprovozní	pokusy	SPZO	2017,	
sortiment	B
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„Rostliny mají po vzejití velmi dobrou vitalitu a na podzim vytvářejí souvislý 
porost zakrývající půdu. To je první krok k dobrému výnosu. RGT  TREZZOR byl 
testován v mnoha zemích Evropy a na základě rozsáhlých vyhodnocení lze 
potvrdit, že je velmi adaptabilní a ve srovnání s jinými hybridy prokazuje vyso-
kou úroveň výnosu. RGT  Trezzor je registrován ve Francii, v ČR a v mnoha dal-
ších evropských státech. V roce 2017 dosáhl vynikajícího výnosu v regionálních  
německých zkouškách (LSV). 
Shrnutí výsledků 50 testovaných odrůd ukázalo, že se jedná o nejlepší hybrid 
z hlediska výnosu semen s průměrným výnosem 106,8  %. Jeho další pozoru-
hodnou vlastností je dobrá tolerance verticiliovému vadnutí. Zdravý stonek tak 
zajišťuje dobré nalévání semen.“

Régis	Dupont
(šlechtitel	RAGT2n,	Francie)

„Hospodaříme v nadmořské výšce 450 – 600 m n. m. na celkové výměře 
řepky ozimé cca 270 ha. Hybrid RGTDozzen máme v osevním postupu 
třetím rokem. Vloni dosáhl nejvyššího výnosu (4,7 t/ha) ze všech odrůd, 
které jsme sklidili (průměr 4,2 t/ha). Stejně tak byl výborný i v roce 2016, 
kdy nasypal 4,4 t/ha při průměru všech řepek 3,95 t/ha.
Řepky obvykle sejeme v první polovině srpna a do měsíce stříkáme  
1x morforegulátorem. Proto je v našich podmínkách RGTDozzen spíš  
mohutnější, víc narůstá a má dlouhé šešule. Letos máme RGTDozzen na 
80 ha, kdy byl první a poslední setou odrůdou, a doufáme, že obhájí  
pozici výnosové jedničky.“

Jiří	Novák	a	Ondřej	Horák,	
ZS	Horní	Krupá,	a.s.

odrůda (%) t/ha

Atora 106,70 4,04

RGT	DOZZEN 104,12 3,94

Oriolus 103,38 3,91

DK	Exmore 103,36 3,91

DK	Expression 101,71 3,85

Allison 101,17 3,83

Zakari	CS 100,92 3,82

Mercedes 100,86 3,82

Shrek 100,39 3,80

Inspiration 99,46 3,76

Comfort 99,42 3,76

Astronom 98,52 3,73

Explicit 97,97 3,71

DK	Sensei 92,61 3,51

Vapiano 89,41 3,38

Německé		
zemské	odrůdové	
pokusy	2017
(LSV Winterraps 
2017, Deutschland)
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Výnos	semen,	ÚKZÚZ	2015-17	(%) kontrolní odrůdy



Silver
NEJLEPŠÍ MEZI STŘEDNÍMI ODRŮDAMI V ROCE 2017!
•	velmi	vysoký	výnos	ve	všech	podmínkách
•	výrazná	meziročníková	stabilita
•	vhodný	hybrid	i	pro	časné	výsevy

SILVER byl v České republice registrován v roce 2016 po vý-
tečných výsledcích. Jedná se o středně ranou hybridní odrůdu 
s velmi vitálním podzimním růstem, kdy výborně zvládá stre-
sové podmínky při vzcházení. Rostliny jsou středně vysoké až 
vysoké, s velmi dobrou odolností proti poléhání. Zdravotní stav 
je dobrý, obzvlášť odolnost fómovému černání a hlízence je 
vysoká. Rostliny velmi dobře a hodně větví, takže je zapotřebí 
porosty zbytečně nepřehušťovat. Počet nasazených šešulí je 
vysoký. Mrazuvzdornost je velmi dobrá.

Ranost Výška rostliny Vývoj před zimou Odolnost poléhání Mrazuvzdornost Obsah oleje Odolnost k chorobám
Hlízenka 
Fóma

středně  
raný

středně vysoká

až vysoká

velmi rychlý, 
vitální

středně
vysoká

výborná středně 
vysoký

Ranost Výška rostliny Vývoj před zimou Odolnost poléhání Mrazuvzdornost Odolnost k chorobám
Fómastředně raná  

až polopozdní
středně vysoká 
až vysoká

velmi rychlý velmi 
vysoká

dobrá
Obsah oleje
vysoký

RGT	Jakuzzi
NOVINKA PRO SEZÓNU 2018! 
•	odrůda	je	ve	3.	roce	státních	odrůdových	zkoušek	ÚKZÚZ
•	velmi	vysoký	výnos	semen
•	stabilní	výsledky	v	pokusech	RAGT	napříč	Evropou
RGTJAKUZZI je novinkou ze šlechtění RAGT. V současné době 
je ve třetím roce státních odrůdových zkoušek ÚKZÚZ, před-
pokládaná registrace v ČR 2019. Po dvouletém zkoušení  
RGTJAKUZZI dosáhla průměrného výnosu 112 % na kontrolní 
hybridy, v roce 2017 dokonce 118 %.

Více jak 9 000 ha v ČR!

Výnos	semen	(t/ha)	
Zdroj: RAGT, výsledky pokusů ČR (2016 a 2017)		

Výnos	semen	(%),	ÚKZÚZ	2016-17
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NEJVÝNOSNĚJŠÍ ŘEPKA v ČR! (ÚKZÚZ SDO 2014-17)
•	velmi	dobrý	zdravotní	stav
•	vynikající	odolnost	suchu
•	nutričně	nejkvalitnější	řepka	(ocenění	v	Hluku	2017)

	Hybrid 	Hybrid

SILVER je vhodný pro pěstování jak v teplé, tak v chladné  
oblasti a zároveň i do oblastí přísuškových. Patří k nejužší špič-
ce těch nejvýkonnějších odrůd. Velkým pozitivem je vysoká 
meziročníková stabilita.
SILVER je hybrid s výbornými výsledky v praxi - u členů SPZO 
dosáhl v roce 2017 nejvyššího výnosu v kategorii hybridů,  
které jsou pěstovány na celkové ploše 1 000 až 5 000 ha.

Výnos	10	nejlepších	středních	hybridních	odrůd	s	osevní	plochou	1	000	-	5	000	ha	v	roce	2017	u	členů	SPZO
Zdroj: Sborník přednášek, Hluk 2017

odrůda SILVER Mercedes Faktor	KWS Alicante DK	Exprit Jumper Marcopolos PX	113 RGT	Dozzen SY	Cassidy

výnos	(t/ha) 3,49 3,29 3,29 3,27 3,22 3,20 3,19 3,18 3,15 3,12

osev	(ha) 2 285 1 978 2 659 3 374 1 275 1 419 2 789 3 052 1 321 1 031

sklizňová	plocha		
(ha) 2 194 1 857 2 459 3 100 1 189 1 270 2 621 2 772 1 298 922

Zaorávky	(%) 3,98 6,12 7,52 8,12 6,75 10,5 6,02 9,17 1,74 10,57

RGT JAKUZZI

Bonanza

DK Exception

DK Exstorm

Arsenal
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RGTJAKUZZI dosáhla v loňském roce v pokusech ÚKZÚZ velmi 
dobrého hodnocení odolnosti poléhání a odolnosti napadení 
fómou. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké (163 cm).
Odrůdu je možné vidět v pokusech SPZO. 
Pro rok 2018 je k dispozici jen omezené množství osiva.

„Nejúspěšnějším	hybridem	v	této	skupině,	s	výrazným	odstupem,	byl	nový	hybrid	SILVER	(3,49	t/ha).		
S	takovýmto	výkonem	by	se	neztratil	ani	mezi	velkými	odrůdami.“

NOVINKA



Bonanza	
BONANZA je polopozdní hybrid s velmi rychlým počátečním růstem a středně rychlou jarní regenerací. Rostliny jsou vysoké, velmi dobře větvící, ale zároveň odolné poléhání. Mrazuvzdor-
nost je vysoká a zdravotní stav velmi dobrý. Odrůda vykazuje velmi nízkou citlivost k použití clomazone. Obsah oleje i výnos oleje z hektaru je vysoký. Mimořádným pozitivem odrůdy je 
tvorba nadprůměrně velkého a silného kůlového kořenu, který je základem vysokých výnosů a vysoké tolerance stresovým podmínkám. Své přednosti potvrdila během roku 2016, když na 
zkušební lokalitě ČZU v Červeném Újezdě (okr. Praha-západ) ustála veškeré nástrahy povětrnostních podmínek a porazila všech 46 konkurenčních odrůd výnosem 6,08 t/ha.

•	velmi	vysoký	výnos	semen	ve	všech	oblastech
•	výborná	mrazuvzdornost	a	přizpůsobivost	podmínkám

Hybrid

Pro příznivce polotrpasličích odrůd máme připravenu hybridní polopozdní odrůdu RGTBONZZAI. Kromě úspěšné registrace v České republice (2014) dosáhla v Seznamu doporučených 
odrůd 2016 nejlepšího výsledku ze zkoušených odrůd daného sortimentu. Jedná se o nízký, nepoléhavý hybrid s vynikající odolností vyzimování. RGTBONZZAI je vhodný do všech výrob-
ních oblastí. Na podzim nepřerůstá a lze jej využít i pro velmi časné výsevy. Během podzimu vytváří subtilní přisedlou listovou růžici s velmi silným kůlovým kořenem, který je zárukou 
překonání stresových podmínek. Doporučený výsevek v optimálním časovém termínu je 50 semen/m2. Zdravotní stav odrůdy je velmi dobrý, odolnost hlízence a černím je vysoká.

RGT	Bonzzai
•	nejvýnosnější	polotrpasličí	hybrid	v	SDO	2016
•	možnost	časných	výsevů	bez	nebezpečí	přerůstání

Hybrid

Rescator

RESCATOR je velmi plastická, nenáročná liniová řepka do všech pěstitelských podmínek. Na horších stanovištích patří vždy k těm nejlepším a na výborných dokáže konkurovat i nejvý-
konnějším hybridům. V roce 2017 byl u členů svazu SPZO nejvýnosnější liniovou odrůdou. Ke stabilnímu výkonu přidává RESCATOR celou řadu pozitivních agronomických vlastností 
a poloviční náklad na osivo oproti hybridům. RESCATOR je charakteristický velmi nízkým kompaktním vzrůstem, nadprůměrnou odolností proti poléhání a velmi bohatým větvením. 
Výtečný je zdravotní stav (výborné hodnocení odolnosti hlízence, fómové hnilobě, plísni šedé a černím) a vysoká zimovzdornost (prověřena mrazy 2012). Výhodou může být pro 
optimální rozložení žní jeho ranost. 

•	v	roce	2017	nejvýnosnější	liniová	odrůda	u	členů	SPZO
•	nízký	kompaktní	vzrůst,	ideální	volba	do	extenzivnějších	podmínek

Linie

Diego

DIEGO je středně raná až polopozdní liniová odrůda, která byla na konci roku 2014 registrována v České republice. Během tříletého zkoušení prokázala mimořádně vysokou a stabilní 
výkonnost, podpořenou výbornými agrotechnickými vlastnostmi. Diego patří mezi středně vysoké až vysoké odrůdy s výbornou odolností poléhání a s velmi dobrým zdravotním stavem. 
Díky bujnému podzimnímu růstu je nutné použití morforegulátorů. Výborných výsledků dosahuje jak v teplé, tak i v chladné pěstitelské oblasti. DIEGO patří k nejolejnatějším řepkám v ČR.

•	výborná	odolnost	poléhání
•	vysoce	výkonná	liniová	řepka	z	německého	šlechtění
•	extrémně	vysoký	výnos	oleje

Linie

Ranost Výška rostliny Vývoj před zimou Odolnost poléhání Mrazuvzdornost Odolnost k chorobám
Fóma (gen Rlm7)středně  

raný
středně vysoká  

až vysoká

bujný střední velmi dobrá
Obsah oleje
středně vysoký  

až vysoký

Allison
NEJVÝNOSNĚJŠÍ ŘEPKA V ÚKZÚZ 2015–17!
•	velmi	dobrý	zdravotní	stav
•	vynikající	odolnost	suchu
•	nutričně	nejkvalitnější	řepka	(ocenění	v	Hluku	2017)

Středně raný hybrid ALLISON byl v ČR zaregistrován na  zákla- 
dě extrémně vysokých výnosů, ale zároveň i díky pozitivním 
agrotechnickým vlastnostem. Je středně vysoký až vyšší,  
s dobrou odolností poléhání, velmi dobrou odolností kom-
plexu houbových chorob a vyzimování. Vynikajících výsledků  
dosahuje i na suchých, teplých lokalitách. 

	Hybrid

Výnos	semen	(%),	SDO	2015-17,	hybridní	odrůdy,	průměr	teplé	a	chladné	oblasti
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Vzhledem k velmi bujnému a rychlému podzimnímu růstu  
doporučujeme použití morforegulátoru. ALLISON byl po tři 
roky (2013–15) nejvýnosnější odrůdou státních odrůdových 
zkoušek. V roce 2016 svoji pozici vítěze obhájil i v SDO a přes 
neustále sílící konkurenci dalších odrůd své umístění fenome-
nálně zopakoval i v roce 2017 (125 % na průměr liniových 
odrůd a všech lokalit).  



Soňa Grézlová – 604 256 584

Ladislav Čejka – 736 166 309

Ing. Bedřich Janáček – 739 722 160

Ing. František Gregor – 605 717 160 

Ing. Karel Kameník – 603 518 945

Ing. Václav Hroch – 602 791 473

Ing. Miloslav Prášek – 736 751 121

Ing. Vlastimil Brzica – 734 835 215

Ing. Dušan Kyselý –  777 772 066

 

Obchodní	zastoupení	Agrokop	HB

AGROKOP	HB	s.r.o.,	Smetanovo	náměstí	279,	580	01	Havlíčkův	Brod
e-mail:	info@agrokop.com,	www.agrokop.com

Objednávka	osiv	řepek:	Radek Šauer – 603 195 734, sauer@agrokop.com																										 							

Vlastnosti odrůd
Odrůda Typ	odrůdy Ranost Výška	rostlin Odolnost	poléhání Hlízenka Fóma Velmi	časný	výsev Pozdní	výsev

Optimální	výsevek	
semen/m2

RGT	Dozzen MSL hybrid PP nízká 9 7 8 ano ano 40–50

RGT	Trezzor MSL hybrid PP střední 7 7 7 ano ano 40–50

Silver Ogu–INRA hybrid SR střední – vysoká 7 7 7 ano ano 40–50

Allison Ogu–INRA hybrid SR střední – vysoká 7 6 6 ne ano 40–50

RGT	Jakuzzi Ogu–INRA hybrid PP střední – vysoká 8 6 7 ano ano 40–50

Bonanza Ogu–INRA hybrid PP vysoká 8 6 7 ne ano 35–45

RGT	Bonzzai polotrpasličí hybrid PP velmi nízká 9 7 6 ano ne 50

Rescator linie SR nízká 9 7 7 ano ano 60–65

Diego linie SR/PP střední – vysoká 9 7 6 ne ano 55–60


