
ŘEPKA OZIMÁ

SIMONA Nejvyšší výkon 
v teplejších podmínkách

ADRIANA Liniová odrůda s vlastnostmi hybridu

Agronomická charakteristika 
• Do všech výrobních podmínek
• Výborná plasticita
• Rychlý vývoj na podzim
• Středně rané kvetení
• Vyrovnané a rovnoměrně dozrávání

Přednosti
+ Jistota dobrého výnosu i v horších podmínkách
+ Odrůda s příznivými vlastnosti hybridních odrůd – stabilita výnosu, 
 vysoký obsah oleje, tolerance nepříznivých faktorů
+ Výborná zmimovzdornost
+ Dobrý zdravotní stav

Doporučení pro pěstování 
- Do všech půdních podmínek
- Pro výsevy v agrotechnickém termínu
- Vhodná i pro pozdnější termíny výsevu

středně raná odrůda
Registrace: CZ 2010

ZDRAVOTNÍ STAV

Bilá hniloba 7,5
Fomové černání stonku 7,0
Čerň řepková 7,3
Komplex kořenových chorob  8,0

1  = nejhorší
9 = nejlepší  (ÚKZÚZ 2008 – 2010)

VÝNOS A KVALITA

Vysoký výnos semen
Střední až vyšší obsah oleje
Střední až vyšší HTS
Nízký obsah GSL

 (ÚKZÚZ 2008 – 2010)

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

Příznivé podmínky, ranější termín 
výsevu: 45-50 semen/m2

Horší podmínky, pozdnější termín 
výsevu: 55-60 semen/m2

polopozdní hybrid
Registrace: CZ 2019, HU 2018

ZDRAVOTNÍ STAV

Bilá hniloba 5,6
Fomové černání stonku 6,1
Alternáriová skvrnitost 7,5
Komplex kořenových chorob 6,6

1  = nejhorší
9 = nejlepší  (ÚKZÚZ 2016 – 2018)

VÝNOS A KVALITA

Vysoký výnos semen
Vysoký obsah oleje (48,4 %)
Střední až vyšší HTS (4,74 g)
Obsah GSL (16,2 μmol.g -1)

 (ÚKZÚZ 2016 – 2018)

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

Příznivé podmínky, ranější termín 
výsevu: 40 semen/m2

Horší podmínky, pozdnější termín 
výsevu: 50 semen/m2

Agronomická charakteristika 
• Patří mezi pozdnější hybridy – dobře se hodí do teplejších a sušších oblastí
• Vyšší, robustní rostliny
• Středně rychlý vývoj na podzim
• Středně rané a vyrovnané kvetení

Přednosti
+ Jistota vysokého výnosu zejména v teplejších oblastech
+ Spolehlivé přezimování
+ Velmi vysoký výnos oleje z hektaru
+ Spolehlivý zdravotní stav

Doporučení pro pěstování 
- Hodí se do všech oblastí pěstování řepky – nejlepší výsledky dosahuje 
 v teplejších podmínkách
- Pro ranější výsevy a výsevy v agrotechnickém termínu
- Na podzim je třeba počítat s aplikací regulátoru růstu


