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Vyšší výnos a čistejšie polia – repky PIONEER
Pre sezónu 2017/2018 
DuPont Pioneer ponúka 
pestovateľom novú gene-
ráciu hybridných repiek 
so zvýšenou odolnosťou 
k pukaniu šešulí k čis-
tejším poliam bez vý-
drolu a vyšším výnosom. 
Technológie a kvalitatívne 
charakteristiky hybridov 
sú hlavným predpokla-
dom vytvárajúcim rozdiel 
medzi vysokou a veľmi 
vysokou úrodou repky.

Samoopelivé hybridy

Pri  samotných rastlinách 
repky bol zistený fakt, že 
zvýšenie úrody veľmi závisí 
od samoopelivej kapacity sa-
motného hybridu. Pri  repke 
síce prebieha opelenie obo-
ma spôsobmi súčasne, t. j. 
samoopelenie vlastným pe-
ľom (80 %) a  cudzoopelenie 
za pomoci hmyzu (20 %).

No opakované, alebo 
v  mnohych prípadoch zle 
vykonané ošetrenie insekti-
cídmi sa odráža negatívne na 
opeľujúci hmyz. Kvôli tomu 
použitie vysoko samoope-
livých hybridov zvyšuje po-
tenciál výnosu. Portfólio Du-
pont Pioneer obsahuje práve 
takéto hybridy (výborná fer-
tilita kvetov = vysoké množ-
stvo semien v šešuliach).

Tolerancia voči suchu

Množstvo zrážok a  ich 
distribúcia počas vegetač-
ného obdobia niekedy ne-
umožňuje pestovateľom na 
Slovensku dopestovať takú 
úrodu repky, ako mávajú ich 
náprotivky z Českej republi-
ky či Nemecka. To je dôvod, 
prečo sú naši prvovýrobco-
via skoro povinní používať 
hybridy, čí línie s  výhradne 
plastickými vlastnosťami, 
širokou adaptabiltou, aby 
bolo možné realizovať ich 
genetický potenciál výno-
su za rôznych klimatických 
podmienok.

Veď práve inovácie sú 
hlavnou hnacou silou me-
dziročného nárastu pro-
dukcie repky a  získavania 
vyšších výnosov. Nezostalo 
takmer nič z  klasickej pes-
tovateľskej technológie. Veľa 
z  pestovateľských technoló-
gií a  ich konkurencieschop-
nosti zostarlo len za pár ro-
kov. Máme tu nové pravidlo: 
„Pre nové hybridy – nové 
technológie“.

Ako je na tom repka?

Genetický základ nových 
osív prináša medziročný ná-
rast v úrodách asi 30 kg.ha-1. 
To je veľký úspech, čo si vy-
žaduje také pestovateľské 
technológie, ktoré by šli 
s  tempom nových schop-
ností genetiky. V  roku 1992 
bolo odporúčanie CETIOM 
(CETIOM – centrum pre 
výskum a  vývoj olejnín vo 
Francúzsku) ohľadne na-
časovania zberu repky, keď 
vlhkosť semien klesne pod 
12 %. V  roku 2007 odporú-
čanie pre naplánovanie za-
čatia zberu znelo, akonáhle 
vlhkosť semien dosiahne 

15 %, pričom niektoré šešule 
môžu byť stále zelené.

Prispôsobenie techno-
lógie pre nové genetické 
a technologické postupy po-
kračovalo v roku 2013.

Z  webových stránok CE-
TIOM (www.cetiom.fr) 
a časopisu „Perspectives ag-
ricoles“ (401/jún 2013) sa 
dozvedáme, že pre určenie 
správneho času zberu rep-
ky je nutné už brať do úlahy 
nielen vlhkosť zrna, ale aj 
vlhkosť stoniek.

Teraz je považovaný za 
optimálny čas zberu termín, 
keď je vlhkosť semien 9 % 
a  vlhkosť stebiel 15 % (pri 
týchto hodnotách máme mi-
nimálne straty).

Vzhľadom na vývoj gene-
tiky, odolnosť k  predčasné-
mu prasknutiu šešulí rast-
lín repky sa za ostatné roky 
značne zlepšila. Preto nie je 
nutné začať zberať pri 15 % 
vlhkosti semien, ale môžeme 
počkať so začiatkom zberu 
na vlhkosť semien 9 %.

Pri hybridoch s  dobrou 
toleranciu voči praskaniu 
šešúľ budú straty spôsobe-
né vypadávaním semien zo 
zrelých šešúľ zanedbateľné, 
medzi 1 a 18 kg.ha-1 pri nor-
málnom priebehu vegetač-
ného obdobia.

Inovácie Dupont Pioneer®

Tieto vyššie spomenu-
té vlastnosti obsahuje aj 
produktový rad hybridov 
od PIONEER® – PT225, 
PT234 a  novinka PT264. 
Navyše použitím moderných 
zberacích zariadení (napr. 
s  bočnými deličmi) s  vhod-
nou kombináciou nepolie-
havých hybridov (poľahnuté 
porasty často núdzovo do-
zrievajú, bývajú rýchlo za-
burinené alebo zmladzujú) 
sú straty z mechanického vy-
triasania veľmi malé. Avšak 
miera nepukavosti šešulí je 
veľmi odlišná u  rôznych od-
rôd alebo hybridov.

Výpočty vykonané CE-
TIOM, vykazujú veľmi veľ-

ké rozdiely, až 30-násobné, 
pri tomto, pre úrodu repky 
tak dôležitom indikátore. 
Vlhkosť stonky ovplyvňuje 
straty pri zbere – k  tomuto 
záveru dosiahli odborníci 
CETIOM. Pri rovnakej vlh-
kosti semien môžu mať hyb-
ridy rozdielny turgor (obsah 
vlhkosti v  stonke). Existuje 

niekoľko dôvodov, prečo.
Napríklad, čím sú hybridy 

viac tolerantné na fómovú 
hnilobu (ochorenie spôso-
bujúce u nás najväčšie straty 
na úrode repky), tým dlhšie 
u  nich pokračuje nalievanie 
semien.

Po druhé, okrem prípadov 
klimatických anomálií na 

konci vegetačného obdobia, 
semená zvyčajne dosiahnu 
plnú zrelosť pred dozretím 
stonky. Šešule v spodnej čas-
ti rastliny (ktoré majú naj-
väčší príspevok k výške úro-
dy) sú stále zelené a nezrelé, 
ako stonky, ktoré zostávajú 
zelené dlhšie. Na konci vege-
tatívneho cyklu (tesne pred 
zberom) v  raslinách pre-
bieha aktívne uvoľňovanie 
vlhkosti, ktorého intenzita 
závisí od stanovištných pod-
mienok a teploty prostredia.

Usychanie ide zhora na-
dol a  končí sa u  šešulí pri 
základni rastlín, a  potom 
finalizuje v  hlavnej stonke. 
Uniformné uvoľňovanie 
vlhkosti zo stonky všetkých 
rastlín napomáha ku ko-
rekcii načasovania zberu. 
Klúčovou vlastnosťou PIO-
NEER® hybridu PT234 je 
urýchľujúce dozrievanie sto-
niek. Rovnomernosť dozrie-
vania znižuje jednak obsah 
nezrelých semien a  zároveň 
straty vypadávaním z  pre-
zretých šešúľ, čím zabez-
pečí pestovateľovi správne 
pripravený hybrid pre zber.
Gén pre rezistenciu na fómu 
RLM-7 poskytuje jednotné 
dozrievanie stoniek. Tento 
gén má PIONEER® hybrid 
PX113.

Ďalším dôvodom, prečo 
si hybridy repky PIONEER® 
našli stabilné miesto u  na-
šich pestovateľov je fakt, že 

majú vysokú odolnosť voči 
chorobám a  silný koreňový 
systém, ktorý zabezpečí väč-
šiu vitalitu rastlín. Novinkou 
tohto roku je PT242 s odol-
nosťou voči nádorovitosti 
kapustovitých rastlín.

Okrem vysokej úrodnos-
ti, sú tieto hybridy známe aj 
čo sa týka vysokého obsahu 
oleja. Medzi PIONEER® 
hybridy s  najvyšším obsa-
hom oleja partia PX126 (47 
– 48,4  %), PT234 (48,7  %) 
a PT264 (47,7 – 49,8 %).

Trieda SD

Produktový rad semi-
dwarf hybridov MAXI-
MUS® (PR44D06, PX113, 
PX126) uvedený na trh je-
dine značkou PIONEER®, 
vykazuje významné výhody 
oproti bežným odrodám. 
Rýchlejší a lacnejší zber bez 
penalizácie na úrode, men-
šia potreba ošetrovania (bez 
nutnosti regulácie rastu na 
jeseň), ľahšie ošetrovanie 
pozemnými postrekovačmi 
bez poškodenia repky, vy-
soká odolnosť voči suchu, 
výnimočná zimuvzdornosť 
týchto odrôd aj na lokali-
tách kde iné repky vymŕ-
zajú (jesenná ružica listov 
výrazne pritlačená k  zemi, 
vysoká koncentrácia cukrov 
a  extrémne robustný kore-
ňoý krčok). Najvýkonnejšia 
hybridná odroda MAXI-
MUS® PX113 má vynika-
júcu odolnosť proti pras-
kaniu šešulí, veľmi dobrú 
zimuvzdornosť a  vysoký 
obsah oleja.

Čisté pole bez burín

Aby sme vyhoveli po-
trebám poľnohospodárov 
v  oblastiach s  obtiažnymi 
podmienkami pri ničení 
burín, sme v roku 2012 ako 
prvá osivárska firma začali 
ponúkať hybridy repky pre 
pestovateľský systém Clear-
field®. Táto technológia 
ponúka väčšiu flexibilitu čo 
sa týka jesenného postreku 
a  optimálnu kontrolu bu-
rin (vrátane kontroly burin 
neriešiteľných konvenčnou 
technológiou), čo sa po-
zitívne odráža na výnose 
a  kvalite porastu. Pre sezó-
nu 2017 môžeme odporu-
čiť náš nosný Clearfield® 
hybrid– PT228CL, ktorý sa 
osvedčil aj pri veľmi silnom 
zaburinení. Má dobrý zdra-
votný stav a vysoký výnoso-
vý potenciál.

Bezobtiažnosť pestova-
nia PIONEER® hybridov si 
získava medzi poľnohospo-
dármi čoraz väčšiu „pôdu 
pod nohami“. Ich vynikajúci 
výkon v  priebehu rokov ich 
zaradil medzi popredné hyb-
ridy ozimnej repky v strednej 
a východnej Európe.

MAXIMUS® je registrova-
ná ochranná známka spoloč-
nosti DuPont Pioneer.

Clearfield® je registrovaná 
ochranná známka spoločnosti 
BASF.

Ing. Marek Jakubec
country manažér 

Pioneer Hi ‑Bred, spol. s r. o. 
marek.jakubec@pioneer.com
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Na obrázku je zrejmé, kde boli miesta, na ktorých zasiali hybridy repky Pioneer. Sú to plochy kde 
nenaklíčili semená výdrolu a kde nerastú nové, divo rastúce rastliny do jesene.
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