
ŘEPKA OZIMÁ

Hybrid řepky ozimé ANNISTON pěstuji již třetím rokem zcela bez problémů. V loňském roce byl pěstovaný na 28 ha a poskytl výnos  
3,06 t/ha. Vysetý byl 21.8.2020, s výsevkem 0,5 MKS/ha. Kromě odolnosti TuYV a Rlm7 genu také oceňuji jeho dynamický vývoj v po-
dzimním období, kdy je sice potřeba silněji regulovat, nicméně silné rostliny vstupují do jara s velkým výnosovým potenciálem. I kvůli 
rychlému podzimnímu růstu doporučuji hlídat výživový stav porostu a popř. ještě na podzim provést lehké dusíkaté přihnojení např. 
stabilizovanou močovinou. V letošním roce máme hybrid ANNISTON zasetý na 25,5 ha a jako každý rok zvládl i tuto zimu bez újmy, se 
silnou kořenovou, ale i listovou soustavou.
Pan Pásler, ZD Rakovec (okr. Vyškov)

Nejlepší zkušenosti máme s hybridní odrůdou ANNISTON. Řepku pěstujeme v horších podmínkách na hlinito-písčitých půdách. Porost 
byl založený 24.8., průměrný výnos 3,9 t/ha. Předplodina byla pšenice, dávka N 220 kg. Standardně oštřujeme na podzim tebuconazol 
+ ccc, na jaře 2x fungicíd tebuconazol + strobilurin a pak strobilurín + prothioconazol do květu. S řepkou je maximální spokojenost. 
Obecně zdravý vyrovnaný porost bohatě větví. Odrůda si poradila s horším pozemkem a i přes poškození zvěří dala pěkný výnos. V roce 
2021 zasel odrůdu Aurelia na 15ha. Zatím se porost jeví velice dobře i přes jarní sucho.
David Bednář, Bohušice (okr. Třebíč)

Již několik let pěstuji hybrid ES CESARIO. Výsev provádím kolem 10.8., úroveň hnojení N je 180 kg/ha. V těžších jílovitých půdách 
se výnos pohybuje na úrovni 3,5 t/ha. S řepkou jsem velice spokojený. I v horších podmínkách při výsevu (předcházeli vydatné srážky) 
přesto dobrá vzcházivost a zapojení porostu. Řepka nebyla regulovaná, z jara bez fungicidní ochrany. Pro mne je ES CESARIO zdravá, 
nenáročná, hodně plastická odrůda se spolehlivým výnosem.
Jan Krejcar, Příložany (okr. Třebíč)

V roce 2020 jsme pěstovaly ES CESARIO na výměře 75 ha. Jedno pole 52 ha dosáhlo průměrný výnos 4,2 t/ha, druhé pole 23 ha průměr 
3,8 t/ha, ale porost byl poškozený mrazem. Na podzim nebyla potřeba dělat regulace, i když bylo zaseto jako první. Výživa dusíkem během 
vegetace na úrovni 150 kg/ha, na jaře byl 2x aplikovaný insekticid společně s 2 x 2  l/ha bóru. Bez fungicidu a bez ošetření na hlízenku.
p. Vladimír Lobkowicz, majitel, Lobkowicz, s.r.o., Křimice, okres Plzeň – město

Náš zemědělský podnik hospodaří na východním okraji města Plzně, v teplé oblasti v nadmořské výšce 330 m n. m., kde se obecně 
pěstování řepky ozimé daří velice dobře. Odrůdu ES CESARIO jsme si do našich srážkově podprůměrných podmínek vyhlédli již před 
několika lety a v současnosti je na výměře 174 ha naší nosnou odrůdou. Tato odrůda špičkově zvládá extenzivní technologii pěstování, 
je nepoléhavá a díky svému pomalejšímu vývoji je méně citlivá na pozdější jarní mrazíky. V loňském roce jsme s ES CESARIEM dosáhli 
při průměrné dávce dusíku 180 kg/ha výnosu 3,8 t, přičemž průměrný výnos všech provozních ploch v podniku činil 3,5 t/ha. Na jaře 
aplikujeme Topsin a 2 x insekticid a Azaka na hlízenku. Stabilní a velmi dobré výsledky odrůdy ES CESARIO ji předurčují na naše pole 
i v následující pěstitelské sezóně.
Ing. Josef Černý, agronom, ZD Červený Hrádek, okres Plzeň – město

Hybridní odrůdu ANNISTON pěstujeme na výměře 173 ha, loňský průměrný výnos byl 4,00 t/ha, na některých pozemcích 4,4 t/ha. Něk-
teré porosty byly na jaře poškozeny mrazíky. Hospodaříme v nadmořské výšce 480 až 520 m n. m. Nároky na výživu pokrýváme 175 kg  
ha N, insekticid Nurelle a Nexide, fungicid Efilor + Pictor, na podzim regulace Caramba + Bór. Hybridní odrůdu ES Cesario pěstujeme na 
ploše 117 ha, dosáhlo průměrný výnos 4,00 t/ha. Agrotechnika a výživa stejná jako u odrůdy ANNISTON. Na některých porostech nebyla 
udělaná regulace na podzim, nebo byla snížena dávka. Zdá se, že ES CESARIO snáší lépe jarní mrazíky.
p. Jan Kolář, jednatel, Ekoagrofarmy, s.r.o., okres Tachov

Odrůdu ANNISTON pěstujeme již od roku 2017 a vybrali jsme si ji tehdy jako jednoho z prvních zástupců odrůd s rezistencí proti viru 
žloutenky vodnice (TuYV), který nás potrápil na podzim roku předešlého. V uplynulé pěstitelské sezóně jsme ho pěstovali celkem na  
150 ha, zejména v oblasti Pernárecka (460 m n. m.). Při standardní dávce dusíku 200 kg na ha, kterou u nás dostávají všechny odrůdy, 
ukázala odrůda ANNISTON svou výbornou reakci na intenzitu a odvděčila se průměrným výnosem 4,3 t/ha, přičemž průměr podniku 
činil o 0,4 t/ha méně. Odrůdu samozřejmě máme v úmyslu zasít i v následujícím pěstitelském roce.
Ing. Jan Hůrka, hlavní agronom, Úněšovský statek, okres Plzeň - sever

Hybridní odrůdu ES CESARIO jsme vysely na výměře 64 ha. Dosáhla výnosu 3,6 t/ha, olejnatost 43-45 %. Průměrný výnos podniku byl 
3,3 t/ha a olejnatost 41,6 %. Na odrůdě oceňujeme stabilitu vysokých výnosů v posledních ročnících. Odrůda znáši i pozdnější výsev, co je 
vzhledem k těžším pozemkům výhoda. Někdy musíme čekat na srážky, které pomůžou připravit lepší strukturu půdy pro výsev. Odrůda 
měla po zimě silné kořenové krčky (16 – 18 mm). Oceňujeme, že nevymrzá i v zimách bez sněhové pokrývky, což u nás bývá časté (nad-
mořská výška 225 m n. m.). Výhodou odrůdy je, že dokáže dát nadprůměrný výnos i na lehčích půdách v sušších ročnících. Výživa je na 
úrovni 190 kg N na ha.
p. Libor Hubáček, agronom, ZD Chýšť, okres Pardubice

Praktické zkušenosti


