Osivo a sadba
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Podnikání v zemědělství není pouze práce, ale
je to poslání a životní styl, a proto mu my blázni
a nadšenci, ať už si říkáme farmáři, rolníci agronomové či jinak, také leccos odpustíme. V poslední době kromě rozmarů počasí to je stále
se stupňující míra agendy spojené s dotacemi
a rostoucí nároky na plnění podmínek pro jejich zdárné čerpání. Na tvrdý chleba krajíc jsme
zkrátka už zvyklí, koneckonců kdy v historii lidstva to měli zemědělci jednoduché? V tomto
kontextu pak nesmírně překvapí, když je nějaké
rozhodování tak jednoduché, že zabere pouze
pár minut přemýšlení. V letošním roce je tímto triviálně jednoduchým rozhodnutím výběr
vhodné odrůdy řepky ozimé pro novou pěstitelskou sezónu.

ES Cesario - chcete
to nejlepší, máte to mít...
Tato nižší, raně kvetoucí odrůda v loňském suchém roce 2018 dokázala něco, co se ještě v historii odrůdového zkušebnictví žádné odrůdě
nepovedlo. S přehledem zvítězila v náročné
konkurenci v rámci pokusů SDO - ÚKZÚZ, jasně
dominovala v B sortimentu odrůd, zkoušených
pod hlavičkou SPZO a aby toho nebylo málo,
brala vavřínový věnec za vítězství v pokusech
ČZU. Víc už toho opravdu vyhrát nešlo, a tak

byla odrůda ES Cesario slavnostně uvedena
jako zakládající člen českého řepkového Triple Gold Clubu. Vy hokejoví fanoušci jste jistě
poznali paralelu s elitní společností hokejistů, kterým se podařilo během své kariéry vyhrát všechny tři významné trofeje (Stanley Cup,
Mistrovství světa a Olympijský turnaj). V rámci
výše uvedených pokusů byla oficiálně zkoušena na 34 lokalitách po celé České republice
a z toho v 32 případech poskytla výnos, převyšující průměrnou hodnotu v rámci daného pokusu. Kromě výnosu a jeho stability v různých
pěstitelských podmínkách se ES Cesario chlubí
špičkovou mrazuvzdorností, nepoléhavostí, vysokou mírou větvení a v rámci pokusů, porovnávajících výnosy s různou intenzitou agrotechniky se jeví jako velmi vhodná i při nižší úrovni
pěstitelských vstupů.

Anniston - bezvirózní
výnosová bomba
Společně s rostoucí frekvencí výskytu příliš vysokých teplot v srpnu a září roste riziko napadení založených porostů řepek virózami. Příkladem
byla v roce 2016 invaze viru žloutenky vodnice
(TuYV), přenášeného mšicí broskvoňovou. Pohroma je na světě, zdálo by se, ale naštěstí je
tu ne příliš početná skupina odrůd, které mají
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Výsledky ES Cesario v POP 2018
Výnos semen (%)
na průměr pokusu
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geneticky zabudovanou rezistenci vůči napadení touto virovou chorobou. Záměrně říkám
rezistencí, protože „tolerantních“ odrůd, jejichž
listy se sklání pod náporem mšic, je tu celá řada.
Mezi ty „echt“ rezistentní patří odrůda Anniston,
která v sobě skrývá navíc neuvěřitelný výnosový
potenciál, genetickou nepukavost šešulí a jako
jediná z bezvirózních odrůd navíc rezistenci vůči
napadení fómou (gen RLM 7). Annistonu loňský rok náramně sedl, protože obsadila 2. místo v pokusech SDO a v rámci ostatních pokusů
se držela v popředí pelotonu odrůd. Jedná se
o pozdnější odrůdu než je předchozí zástupce
firmy BOR a také více reaguje na intenzitu agrotechniky.
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