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Výnosy dělají přátele.

20 let

hybridů RAPOOL

Vážení pěstitelé a zákazníci,
20 let hybridů, to je úspěšná historie,
která nám dovoluje hrdě říci: „RAPOOL
se trvale podílí na rozvoji pěstování řepky
v Evropě.“ Představení prvních jedno
nulových a dvou nulových liniových
odrůd postavilo RAPOOL jako nejúspěšnějšího šlechtitele do čela šlechtění řepky.
Vyšlechtěním hybridu JOKER vznikl první
restaurovaný hybrid, který našel uplatnění na trzích v celé Evropě. Šlechtění
řepky RAPOOL dalo vzniknout více jak
160 úspěšným hybridům.
Příchod hybridních odrůd nastavil zcela
nová měřítka vhodnosti pro pozdní termíny setí, zimovzdornost a výnosovou
stabilitu. To umožnilo u následujících
generací hybridů udržet výnosovou

úroveň a současně zvyšovat kvalitativní
parametry a odolnost chorobám.
Kromě toho vykazují nové generace
hybridů vyšší efektivitu využití živin
a toleranci stresu. Tím naplňují nové
hybridy ekologické a agrárně politické
rámcové podmínky za nižších výrobních
nákladů.
Základy tohoto úspěchu ve vývoji
a šlechtění hybridních odrůd jsou srdeční
záležitostí RAPOOLu: je to naše inovativní šlechtění. Dvacetileté zkušenosti
v klasickém šlechtění byly obohaceny
o nejmodernější metody. Výsledkem
je zkrácení cyklu tvorby nových odrůd,
zvýšení efektivity výběrového procesu,
a tím zvýšení výnosového potenciálu.

Dnes je šlechtění RAPOOL zaměřeno na
celou Evropu a rozvíjí regionálně adaptované genetické zdroje (genpooly).
K těmto účelům využíváme mezinárodní sítě základního výzkumu, jehož
výsledky jsou průběžně implementovány
do tvorby nových odrůd.
Abychom mohli úspěšně zavádět do
praxe šlechtitelský pokrok, intenzivně
spolupracujeme na výměně zkušeností
se zemědělci, a našimi partnery. Úspěch
hybridů RAPOOL je založen na naší vzájemné spolupráci.
Za to bychom Vám chtěli poděkovat.
Váš RAPOOL-RING
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Vynikající výnosový potenciál (110 % rel.)
v období 2005 – 2007 a komplex agronomických vlastností vedly k tomu, že se hybrid
VISBY stal mezinárodním měřítkem špičkové
odrůdy. Hybrid VISBY se stal od roku 2008 ve
více než ve 25 zemích nejúspěšnější pěstovanou
odrůdou. V roce 2011 se rozhodli zemědělci
napříč Evropou pěstovat VISBY na více než
750 tisících ha.

2008 -2015

Šlechtění pro vyšší výnos.
Čtyři stavební kameny
vedoucí k úspěchu:

Systematické využívání genetických zdrojů
ke tvorbě elitních rodičovských linií.

Použití moderních biotechnologických
metod v celém šlechtitelském procesu.

Rozsáhlé zkoušení hybridů
v různých pěstebních podmínkách.

Po úspěšné registraci: regionální
zkoušení v poloprovozních
podmínkách před širokým
zavedením do praxe.

Zkušební síť RAPOOL je založena
na pokusných stanicích ve všech
rozhodujících oblastech pěstování
řepky na velkém počtu lokalit, které
slouží k pozorování v celé západní,
střední a východní Evropě.
Jedním z důležitých šlechtitelských
cílů je zlepšení odolnosti chorobám.
Šlechtění odrůd s rezistencí vůči
nádorovitostem vedlo k inovativnímu využití kombinace moderních
a klasických metod šlechtění.

Prvním registrovaným hybridem
s rezistencí vůči nádorovitosti
byl hybrid MENDEL v roce 2002.
Následovaly hybridy MENDELSON,
MENTOR a v současné době MENHIR.
Pěstování řepky v Evropě se musí
vyrovnat s ekologicko-politickými změnami, které přináší nové
právní úpravy. RAPOOL chápe
tyto změny především jako výzvy
a vydává se novými směry. Z tohoto důvodu se šlechtí hybridy pro

nové pěstební situace a technologické směry využití produkce.
RAPOOL nabízí hybridy se specifickými vlastnostmi: polotrpasličí hybridy, hybridy rezistentní
vůči nádorovitosti a hybridy pro
Clearfield technologii pěstování,
rovněž hybridy s vysokou olejnatostí a nízkým obsahem erukové
kyseliny.

RAPOOL – hybridy pro udržitelné pěstování řepky.
Úspěch hybridního šlechtění motivuje RAPOOL
dále posouvat hranice možností.

Vyšší výnosy díky vyššímu
heteroznímu efektu
Další zvýšení výnosového potenciálu řepky
je možné. Tohoto cíle budeme dosahovat
dalším zdokonalováním šlechtitelských metod.

Vyšší kvalita sklízené produkce
Šlechtění na kvalitu neskončilo vyšlechtěním
řepek s 00 kvalitou. Redukce glukosinolátů,
zvýšení obsahu oleje a zlepšení stravitelnosti
šrotů a obsahu bílkovin jsou cíle, na kterých
nadále intenzivně pracujeme.

Lepší odolnost vůči chorobám
Stálým cílem, na kterém pracujeme, je zvyšování
resistence proti Phoma, nádorovitosti brukvovitých, houbám Cylindrosporiu a Verticilliu.

Technologie přípravy osiva
Vedle genetického potenciálu odrůdy je
také technologie přípravy osiva rozhodujícím
faktorem produkce. Přes obtížné rámcové
politické podmínky pro ochranu rostlin
a mořidla zůstává základním posláním
RAPOOLu, nalezení nejlepších řešení v oblasti
ochrany rostlin.

Zvýšení stability výnosu
Rovnoměrné dozrávání a nepukavé šešule
zajišťují u nových odrůd snadnou a bezztrátovou
sklizeň.
Adaptace na klimatické změny
Šlechtitelé RAPOOLu mají geograficky široce
postavené šlechtitelské programy, aby splnili
tuto výzvu.

RAPOOL – Šlechtění řepky je vášeň. Dnes tak jako zítra.

Vysoká heteroze – vysoké výnosy
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