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NEWSLETTER
REPKA

Didier SAUVAIRE
Riaditeľ divízie olejnín,
Euralis Semences

EDITORIAL
Začiatkom roka 2016 spoločnosť EURALIS zaviedla
novú organizačnú štruktúru s cieľom udržať svoju
dlhodobú ambíciu, byť inovatívny, nezávislý a pohotový,
ako Európsky líder v šľachtení kukurice a olejnatých
plodín. Boli vytvorené dve obchodné línie, kukurica
a olejniny. Každá z nich má globálnu úlohu deﬁnovať
a vykonávať stratégiu spoločnosti v súvislosti s produktovým zameraním. Samostatná produktová línia
olejnín (slnečnica, repka a sója) je dôkazom toho, ako
vážne berieme tieto plodiny v rámci našej spoločnosti.
Olejniny majú v Európe strategický význam, pretože
predstavujú významné výmery v rámci európskeho
poľnohospodárstva a sú v širokej miere využívané
v potravinárstve, výžive zvierat a v neposlednom rade
aj v priemysle. Nielen farmári, ale aj mnohí ďalší aktéri
sú zapojení do tohto reťazca.
To je dôvod, prečo odvetvie olejnatých plodín je dôležitou súčasťou globálnej poľnohospodársko – priemyselnej ekonomiky.
Spoločnosť EURALIS šľachtí olejniny mnoho rokov
a pestovateľom je dobre známa svojou ponukou
špičkových produktov slnečnice (ES BELLA), repky (ES
ALONSO, ES Astrid) a sóje (ES Mentor). Sme
presvedčení o schopnosti našich šľachtiteľov pokračovať vo vytváraní nových úspešných odrôd, ktoré budú
spĺňať požiadavky pestovateľov a spracovateľov. Nová
organizácia našej spoločnosti urýchli implementáciu
inovácií a nových technológií do praxe.
Tento NEWSLETTER je zameraný na repku olejnú,
v ktorom Vás pozývame k objavovaniu a spoznávaniu
novej generácie produktov uvádzaných na trh z dielne
EURALIS Semences.
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Program „YIELD BOOST “ je revolúciou
v portfóliu repky ozimnej
spoločnosti EURALIS
Performance
Protection
Profitability

S viac ako 7-mi miliónmi hektárov v Európe je repka ozimná dôležitou plodinou, ktorá kombinuje vysokú proﬁtabilitu
pre pestovateľov a zároveň z agronomického hľadiska je zaujímavou predplodinou v rámci osevných postupov. V roku
2007 sa rozhodla spoločnosť EURALIS dôkladne analyzovať šľachtiteľskú stratégiu v repke, aby mohla ešte lepšie
reagovať na požiadavky pestovateľov. Prvé produkty prichádzajúce z programu „YIELD BOOST“ zaručujú farmárom
VÝKON, ODOLNOSŤ a ZISKOVOSŤ.
Po úspešnej registrácii línie ES MAMBO v roku 2014 vo francúzkej listine registrovaných odrôd, prichádza hybrid ES IMPERIO, ktorý v roku
2015 získal prvenstvo a najlepšie výsledky v rámci oﬁciálnych registračných pokusov vo Francúzsku, v Poľsku a na Slovensku! Toto prvenstvo je vďaka jeho výkonu a schopnosti adaptability. Okrem týchto úspechov v roku 2016 očakávame ďalšie registrácie nových hybridov.
Tieto inovatívne produkty sú v záverečnej fáze registrácie v rôznych krajinách Európy.
„Áno, EURALIS je späť, ako jedna z najdôležitejších osivárskych spoločností v repke ozimnej. Môžeme skutočne hovoriť o príchode
nových repiek“ vysvetľuje Thomas Foubert, vedúci šľachtiteľského programu v repke. „Základný pilier tohto úspechu je založený na
úplne novej šľachtiteľskej stratégii, implementovanej v roku 2007. Táto stratégia má za cieľ získať maximálny heterózny efekt,
inšpirovaný procesmi selekcie v kukurici, boli vyvinuté vysoko technologické nástroje, ako pomoc pre šľachtiteľov pri analýze nových
genetických zdrojov. Štyri hlavné osi priniesli revolúciu do výskumného programu spoločnosti EURALIS“.

Zaostrené na výhody heterózneho efektu

PCA2 (8,65 %)

Genetická príbuznosť

20

V našich šľachtiteľských bázach je každý rok analyzovaných 10 000 rodičovských
komponentov repky olejnej. Nie je cieľom sledovať tieto rodičovské komponenty –
línie z hľadiska agronomického prínosu, ale v skutočnosti sa sústreďujeme na ich
schopnosť kríženia a poskytnutia maximálneho heterózneho efektu prejavujúceho
sa v hybridoch. Každoročne EURALIS vytvorí 4 000 nových hybridov, avšak na trhu
sa nakoniec objaví približne 2 – 5 hybridov, ktoré skutočne predstavujú skutočnú
pridanú hodnotu pre pestovateľov. Prísne pravidlá výberu sú zárukou elitnej
genetiky.

Využitie technológií di-haploidizácie
a molekulárnych markérov
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3-násobný nárast investícií v Európe do výskumu v priebehu
5 rokov
Spoločnosť EURALIS investuje do výskumu každý rok 13 % zo svojho obratu. V prípade repky olejnej sa investície v priebehu piatich rokov strojnásobili. Každý rok sú
nové odrody testované v širokej integrovanej pokusnej sieti výskumných staníc
naprieč celou Európou s cieľom preveriť výnosový potenciál, agronomické správanie
a klimatickú adaptabilitu. Šesť hlavných výskumných staníc sa sústreďuje na
testovanie výsledkov práce šľachtiteľov repky.

Výskumné stanice EURALIS

Dingelstedt, NEMECKO

Poznaň, POĽSKO

Niederhummel, NEMECKO

Čerkasy, UKRAJINA

Blois, FRANCÚZSKO
Toulouse, FRANCÚZSKO

Jasné ciele výberu
Štyri hlavné ciele výberu sú jasnými prioritami našich šľachtiteľov:
Úroda Maximálna a stabilná úroda je garanciou najlepšieho proﬁtu pre Vás.
Rezistencia voči Phoma Kombinácia génov dodávajúcich odolnosť je na
zvislej osi v rámci genetiky umiestnená veľmi vysoko. To umožňuje získať veľmi
bezpečný systém ochrany hybridov repky proti Phoma a to aj v oblastiach, kde
je tento tlak choroby veľmi silný. Okrem Phoma kladieme dôraz aj na zvýšenie
odolnosti voči nádorovitosti koreňov a Cilindrosporióze.

Zimuvzdornosť Rozsiahly program testovania repky bol špeciálne vyvinutý
pre podmienky kontinentálnej Európy s cieľom preveriť výsledky šľachtenia a správanie sa jednotlivých odrôd v tvrdých podmienkach
zimného obdobia. Jednotlivé vývojové etapy repky (vývoj na jeseň, vstup do zimy, faktory jarného reštartu vegetácie, teplotná odolnosť)
sú špeciálne sledované s cieľom získať účinný mechanizmus voči vymrznutiu repky.
Obsah oleja a kvalita Analýzy kvality oleja realizujeme v laboratóriách automatmi NIRS. Kontrolou kvality prechádzajú všetky naše
repky hneď po zbere, kde sledujeme celkový obsah oleja, úroveň proteínov a obsah Omega 3 a 6 mastných kyselín. Naviac naše nedávne
investície do zberovej techniky nám umožňujú robiť niektoré analýzy priamo pri zbere. Takže výber podľa kvality oleja je tým urýchlený.

REPKA OLEJNÁ – plodinový manuál
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Zaostrené na PHOMA

40

Použitie špičkových technológií výrazne posilňuje šľachtiteľský progres.
Di-haploidizácia (DH-línie) umožňuje vytváranie inbrédnych línií v priebehu len
niekoľkých mesiacov. Rozhodnutie o výbere a hybridizácia je riadená technológiou
molekulárnych markérov, ktorá umožňuje lepšie charakterizovať genetické pozadie
inbrédnych línií a predvídať výsledok heterózy.

Na záver, generácia repiek z programu „YIELD BOOST “, ako je ES IMPERIO, ktorý je prvým
hybridom po líniovej odrode ES Mambo umožňuje pestovateľom ťažiť z výrazného posilnenia
výkonu. Vrele Vám odporúčame vyskúšať novo prichádzajúce hybridy, a tak ucítiť silu výkonu!
1
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Kľúčové obdobia životného cyklu ozimnej repky olejnej
Vývoj a úspech pestovania repky je podmienený dvomi obdobiami:
- Od sejby do zimy > CIEĽ: zabezpečenie kvalitnej sejby
- Od reštartu vegetácie do zberu > CIEĽ: vytvorenie priaznivých podmienok pre úrodový potenciál

1. SEJBA - CIEĽ: RÝCHLY A HOMOGÉNNY VÝVOJ
Výhody potenciálu vetvenia
Hybridy v porovnaní s líniami majú excelentnú schopnosť vetvenia. Vetvy vytvárajú viac šešúľ a tým zvyšujú úrodu. Pre hybridy
je optimálna hustota 40 – 45 rastlín / m².

Hybrid zasiaty s veľmi vysokou
hustotou, výsledkom je slabé
a obmedzené vetvenie rastliny

Hybrid zasiaty v správnej hustote, výsledkom je dobré a husté
vetvenie rastliny

Význam sily hybridov
Je nevyhnutné, aby pred zimou dosiahol porast repky optimálne
štádium 8 listov s dobre vyvinutým koreňovým systémom.
Počiatočný rast hybridov hybridov v tejto fáze je naozaj kľúčová.

Príprava pôdy je základným faktorom pre rýchly a rovnomerný vývoj v prvých štádiách vegetácie. Silné rastliny s dobrou pokryvnosťou pôdneho povrchu významne obmedzujú rast
burín. Pred zimou je dôležité dosiahnutie štádia 6 – 8 listov.
- Podpora zakoreňovania prípravou pôdy: hlavný koreň je veľmi citlivý na zhutnené zóny v pôdnom proﬁle. V tomto prípade cieľom je vytvorenie dobrej štruktúry
pôdy v hĺbke 20 cm a podporiť rozvoj koreňového systému, čo má veľký význam
z hľadiska obmedzenia negatívneho vplyvu nízkych teplôt a taktiež aj minimalizovanie stresu v suchých obdobiach v druhej polovici vegetácie. Pre kontinentálne oblasti sa odporúča spracovanie pôdy hneď po zbere a taktiež udržanie
maximálnej možnej úrovne vlhkosti orničného profilu a pripraviť kvalitné
osivové lôžko.
- Sejba v správnom čase: Optimálnym termínom pre sejbu je medzi 15.
augustom až 15. septembrom v závislosti od geograﬁckých a pôdnoklimatických podmienok. Osivo repky nie je náchylné na stratu alebo
poruchy klíčivosti, čo znamená, že sejbu môžeme realizovať aj za suchých
pôdnych podmienok a počkať na zrážky. Optimálna hĺbka sejby sa pohybuje na úrovni 2 cm.
- ... a sejba v optimálnej hustote: S dnešnými hybridmi je optimálna
hustota sejby jedna s najvyšších priorít pri zakladaní porastu. Optimálne
je dosiahnuť hustotu po prezimovaní na úrovni 40 – 45 rastlín/m².
Dôvod je jednoduchý: s nižším – optimálnym počtom rastlín na m² dávame
hybridom väčšiu šancu prejaviť ich maximálnu kapacitu vetvenia. Okrem
toho, znižujeme konkurenciu medzi rastlinami a zvyšujeme mrazuvzdornosť.

Nemecko 2013: genetické rozdiely medzi hybridmi
Test vývoja: všetky odrody boli zasiate v rovnakom čase a parcele
ES MERCURE ukázal svoju excelentnú schopnosť počiatočného rastu

Síra (S): najvyššie požiadavky na síru má repka v priebehu
predlžovacieho rastu, keď živiny v pôde nie sú úplne prístupné
pre rastliny. Výživa sírou je nutná v situácii, keď je vážny
nedostatok síry, môže prísť k zníženiu výnosu o 0,1 – 0,2 t/ha.
Odporúčame aplikovať celkovo 75 kg/ha síry, bez ohľadu na
plánovanú úrodu.

B1

2

ES DARKO je najlepším hybridom v našom portfóliu z hľadiska
odolnosti voči prerastaniu.

Správna výživa: Fosfor (P) a Draslík (K)

Draslík (K): rastlina spotrebuje veľké množstvo draslíka počas
jarného reštartu vegetácie, celková potreba dosahuje úroveň
300 kg/ha. Z tohto množstva sa 90 % vráti späť do pôdy pri
zbere. Je veľmi dobre známe, že repka je jednou z najlepších
plodín v rámci osevného postupu, a to najmä preto, že je vynikajúcou predplodinou pre obilniny.

1

2. JESEŇ A PRÍPRAVA NA ZIMU
Kľudové štádium repky je dôležité, pretože výrazne ovplyvňuje rozvoj
hlavného koreňa. Doslovne, koreň je srdcom repky. Zdravý koreňový systém zaručuje dobrú kondíciu rastlín, odolnosť voči mrazu a suchu, a je
predpokladom vysokých úrod. Dôležité je tiež, udržanie vitality a normálneho vývoja rastlín a zamedziť
fáze predlžovacieho rastu
repky, v ktorom je rastlina
veľmi krehká a náchylná na
poškodenie nízkymi teplotami.
dobrý
slabý
Optimum: pred zimou má
koreň
koreň
dobrá repka 6 – 8 listov
a dĺžka hlavného koreňa je
15 cm s priemerom približne
8 mm.

Fosfor (P): veľké nároky repky na fosfor začínajú už štádiom
klíčenia. To je dôvod, prečo výživu fosforom odporúčame mať
pod kontrolou od začiatku vegetácie.
V prípade plánovanej úrody 3,5 t/ha je odporúčaná dávka na
úrovni 90 kg P2O5/ha.

A

B4

3. VSTUP DO ZIMY A TOLERANCIA VOČI
MRAZOM
Repka je viac menej odolná k nízkym teplotám počas zimného obdobia. Táto
odolnosť je priamo závislá od vývojovej fázy, v akej samotná rastlina vstupuje
do zimy. Optimálnym štádiom je, keď rastlina má dobre rozvinutý koreň, nie je
prerastená, s priemerom koreňového krčka min. 8 mm a v štádiu 6 – 8 listov.

Bn

Odolnosť voči mrazom, ES MERCURE
t°C

zima

jeseň
15
10

otužovanie

strata zimuvzdornosti

zimuvzdornosť

2

jar

obnovenie zimuvzdornosti

čas
8 listov
dátum
výsadby

bez reštartu
vegetácie

3

C1

reštart
vegetácie

-12

maximálna rezistencia

bez poškodenia

bez poškodenia

-18

fyziologická teplota bez snehu

ES MERCURE a ES DARKO sú hybridmi v našej ponuke s najvyššou toleranciou voči mrazom.
Toto je potvrdené mnohými pokusmi počas niekoľkých rokov.

2

C2

ZIM
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Naši lídri

Naše portfólio

- v odolnosti voči mrazu:

ES CESARIO
ES IMPERIO
- v odolnosti voči vypukaniu: ES MOMENTO
- v odolnosti voči chorobám: ES IMPERIO

skoré

ES Alegria
ES NEPTUNE

stredne neskoré

stredne skoré
ES SOMBRERO
ES CURIEL CL
ES CESARIO

ES ANISSE
ES ODICE
ES ASTRID

6. ZRELOSŤ A RIZIKO PUKANIA ŠEŠÚĽ
Na konci vegetačného cyklu repky sa farba semien mení zo zelenej na hnedú až čiernu. Úroveň
zrelosti jednotlivých semien v rámci jednej rastliny je odlišná. Semená v nižších úrovniach
porastu dozrievajú neskôr.
Optimálny čas zberu je, keď maximum semien v strednom a spodnom podlaží sú vyfarbené a v najvyššom podlaží je minimum šešúľ prezretých. Z hľadiska vlhkosti
hovoríme, že optimum je na úrovni 8 – 12 %, v prípade, že je nižšia, dochádza k stratám
na úrode. V prípade, že šešuľa repky dosiahla svoju biologickú zrelosť, dochádza k jej
prasknutiu a uvoľneniu semien. Tento jav sa nazýva pukavosť šešúľ. Výberom
vhodného hybridu môžeme uvedený jav vo výraznej miere obmedziť.

ES Mambo
ES ANGEL CL
ES IMPERIO

ES MOMENTO
ES AQUAREL CL
ES ELDORADO

ES Valegro

Hnojenie dusíkom – dôležitosť hnojenia na jar
Cieľom je odhad – stanovenie spotreby dusíka rastlinami počas
zimného obdobia. Pre kvaliﬁkovaný odhad potrebujete zozbierať
zelenú hmotu z 1 m² približne v 2 – 3 opakovaniach z jednej
parcely. Toto Vám pomôže približne určiť potrebnú dávku dusíka,
ktorá je potrebná na dosiahnutie plánovanej úrody.

Odporúčanie spoločnosti EURALIS – vyvíjame špeciálne analyzačné procesy,
ktoré selektujú odrody so zvýšenou odolnosťou voči pukavosti šešúľ
a uvoľňovaniu semien, čím dávajú väčšiu časovú ﬂexibilitu v čase zberu.

G4

6

ES MOMENTO, ES NEPTUNE a ES NATALIE majú veľmi dobrú
odolnosť voči pukaniu šešúľ.

Foto: Poľnohospodárska komora Meurthe, Francúzsko

Napríklad: Po zime máte stredne vysokú repku na úrovni
1,2 kg/m² zelenej hmoty. Vaša plánovaná úroda je na úrovni
3,5 t/ha. Aká je potrebná dávka dusíka?
Odpoveď: porast potrebuje 170 kg dusíka na hektár.

Vyhodnotenie potreby dusíka
G1
cieľová úroda

veľkosť hmotnosť
kg/m2
Odolná odroda

Citlivá odroda

5. KVITNUTIE: OCHRANA POTENCIÁLU
ÚRODY

5

F1

E

malé

Všeobecne platí, že najvyššie riziko tlaku chorôb a škodcov je v čase
kvitnutia.
Choroby: Sclerotinia je jednou z najviac škodlivých chorôb repky
olejnej (pokles úrody v priebehu napadnutia touto chorobou môže byť
vyšší o viac ako 1 t/ha). Priaznivými podmienkami pre Sclerotinia je relatívna vzdušná vlhkosť vyššia ako 90 % a priemerná denná teplota nižšia
ako 12˚C. Výrazné obmedzenie tlaku je pri optimálnej hustote
a vzdušnosti porastu.

stredné

Ak je potrebné, aplikácia fungicídu by mala byť vykonaná v priebehu
fázy G1, teda po opade prvých listov, resp. 6 – 10 dní po začiatku kvitnutia.

veľké

Početný hmyz ohrozujúci úrodu repky počas kvitnutia odporúčame sledovať
prostredníctvom Morickeho misiek a na základe identiﬁkácie škodcov
a ich početnosti nastaviť primeranú aplikáciu prípravkov na ochranu
rastlín.
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rastliny

zdroj: Terres Inovia, Francúzsko

Aplikácia priemyselných hnojív by mala byť rozdelená do viacerých dávok. Jednorazová dávka by nemala presiahnuť hranicu
100 kg/ha.

Rozdelenie dávok dusíka
D2

veľkosť rastlín po zime
malá
<0,8
kg/m2

4

4. REŠTART VEGETÁCIE: ZÁKLAD ÚRODY
Ďalším kľúčovým faktorom pri pestovaní repky je úspešné zvládnutie obdobia reštartu porastu po zime. V tomto období určujeme intenzitu vetvenia, teda počet vetiev, ktoré je repka
schopná vytvoriť. Pri hybridoch je potenciál vetvenia veľmi vysoký, čo nám zaisťuje vyšší výnos.

D1

Preto je dôležité vytvoriť optimálne podmienky pre maximalizovanie tvorby vetiev dobrou hustotou
porastu (cca 40 – 45 rastlín/m²) a výživou dusíkom, ktorý aplikujeme pred reštartom vegetácie. Hnojenie dusíkom, teda celková potreba počas vegetácie by mala byť rozdelená v 2 – 3 dávkach.
Odporúčanie spoločnosti EURALIS – šľachtíme hybridy repky s vysokým potenciálom vetvenia,
čím Vám zaisťujeme vysoký a stabilný výnos.

ZIMA

ES MOMENTO má excelentnú schopnosť vetvenia.

odporúčaná
dávka

170–220 130–200 70–140

0–80

počet aplikácií
(termín)

3

2–3

1–2

0–1

1

obnovenie
vegetácie

40

60–80

0–60

0

2

predlžovací
rast

3

vetvenie

70–100 50–100 60–100
60

zdroj: Terres Inovia, Francúzsko

3

stredná veľká
veľmi
0,8–1,6 1,6–2,5
veľká
kg/m2
kg/m2 >2,5kg/m2

0–40

0

0–80
0
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REPKA

Zaostrené na PHOMA (Leptoshaeria maculans)
PHOMA (Leptoshaeria maculans) je jedna z hlavných hubových chorôb repky olejnej. Silný a skorý nástup tohto ochorenia môže spôsobiť výnosové
straty o viac ako 0,5 t/ha. Najlepšou cestou ako obmedziť toto ochorenie je výber odrody s dobrou rezistenciou a dodržiavanie správnej agronomickej praxe.
ŠPECIFICKÁ REZISTENCIA

Schéma špecifickej rezistencie PHOMA

Špeciﬁcká rezistencia je kontrola hubovitého ochorenia prostredníctvom niekoľkých hlavných génov s názvom RLM (Resistance
to Leptosphaeria Maculans).
Táto rezistencia chráni rastliny v skorých štádiách vegetácie. Ak
má byť ochrana voči PHOMA efektívna, tak RLM gén v rastlinách
sa musí zhodovať s avirulentným génom konkrétneho hubového
patogéna. To znamená, že gén RLM musí byť špeciﬁcký pre každý
typ formy PHOMA. V prípade, že gén sa zhoduje s konkrétnym
typom PHOMA, tak porast je rezistentný a na listoch nebudeme
pozorovať žiadne napadnutie. V opačnom prípade, ak sa nezhodujú, tak neexistuje žiadna špeciﬁcká rezistencia.
Silné napadnutie porastu s PHOMA spôsobilo poľahnutie pre zberom

Leptosphaeria maculans, alebo PHOMA, je hubovitý patogén,
ktorý vyvoláva ochorenia na rastlinách z rodu kapustovitých.
Táto huba, Leptosphaeria maculans, ostáva na pozberových
zvyškoch po predplodinách, kde vytvára peritécia, ktoré
uvoľňujú askospóry, zodpovedné za kontamináciu porastov
repky v priebehu jesene. Napadnuté sú najskôr listy, potom
patogén prechádza na stonky. Symptómy napadnutia je možné
pozorovať aj na koreňovom krčku.
Vývoj PHOMA je možný iba v podmienkach za prístupu svetla.
Preto je dôležité, aby sa zapracovali pozberové zvyšky predplodín čo najskôr po zbere. Taktiež je vhodné obmedziť, alebo
úplne vynechať hnojenie organickými hnojivami. Termín sejby
a hustota výsevu sú rovnako dôležité faktory kontroly výskytu
PHOMA a následného napadnutia porastov.
Vhodný je včasný výsev a hustotu porastu upraviť tak, aby
nepresiahla 40 rastlín na m².
PHOMA – vývojový cyklus ochorenia
infekcia sa rozširuje kvapkami dažďa
a prúdením vzduchu

huba prerastá z listu do stonky
hniloba oslabuje
steblo - poliehanie

napadnuté
klíčne listy

detail Pyknospóry

Špeciﬁckú rezistenciu je možné zaočkovať dvomi virulentnými
kmeňmi PHOMA, pričom každý z nich má odlišné avirulentné
gény. V roku 2010 bolo pozorované, že gén RLM 7 bol v niektorých
oblastiach už prekonaný. Neskôr, v roku 2012, odštartoval veľmi
rýchly vývoj populácie PHOMA, čoho výsledkom je zvyšujúce sa
riziko zlyhania špeciﬁckej rezistencie. Preto pre lepšiu ochranu
úrody je omnoho bezpečnejšie riešenie kombinovať špeciﬁckú
a kvantitatívnu rezistenciu voči PHOMA.
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typ PHOMA

KVANTITATÍVNA REZISTENCIA
Kvantitatívna rezistencia je podmienená viacerými génmi s čiastočným účinkom voči PHOMA. Ak chceme dosiahnuť čo najlepšiu úroveň
kvantitatívnej rezistencie je potrebné dať dokopy, čo najširšiu paletu rezistentných génov. Na rozdiel od špeciﬁckej rezistencie, kvantitatívna
rezistencia obmedzuje rozvoj ochorenia vo vnútri rastliny, ale neblokuje vstup patogéna do rastliny. Čo znamená, že na jeseň je možné
pozorovať výskyt škvŕn na listoch repky. Táto rezistencia je čiastočná a variabilná, ale zasahuje širokú paletu rôznych kmeňov PHOMA.
Vzhľadom k týmto skutočnostiam je veľmi dôležitý počet génov zapojených do tejto rezistencie, ktorý sťažuje vstup PHOMA do rastliny,
preto tento druh rezistencie je stabilnejší v dlhšom časovom horizonte.
Výber odrôd z hľadiska kvantitatívnej rezistencie je určovaná na poli pomocou metódy G2. Špeciﬁcká rezistencia je kontrolovaná v laboratórnych podmienkach.
Laboratórny test špeciﬁckej tolerancie je veľmi jednoduchý, zasejú sa vybrané odrody. V štádiu klíčnych listov sa vykonajú (simulujú) poranenia listov a následne sú rastliny inokulované známymi kmeňmi patogéna. O niekoľko týždňov neskôr sa vizuálnou kontrolou zisťuje,
či jednotlivé odrody sú citlivé alebo tolerantné voči konkrétnym kmeňom PHOMA.
Metóda G2 sa vykonáva na poli v čase kvitnutia. Rastliny repky olejnej sa odrežú na úrovni koreňového krčku a následne sa skúma veľkosť
nekrózy. Záznamy o prítomnosti nekróz sa vykonáva približne 2 – 8 týždňov pred zberom, so vzorkou 40 rastlín z jednej parcely. Rastliny
sú rozdelené do rôznych skupín na základe veľkosti nekróz. Rastliny poškodené hmyzom alebo Sclerotíniou nie sú brané do úvahy. Dáta
sa vyhodnocujú prostredníctvom G2-indexu. To zodpovedá úrovni rezistencie danej odrody voči PHOMA.
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detail Askospóry
kontaminácia
Askospórami
Askospóry a Pyknospóry
sú šírené prúdením vzduchu
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ZACHRÁŇME SPOLU VČELÁRSTVO NA SLOVENSKU

G2-index

0 – rezistencia

6 – citlivosť

Pomôž upadajúcemu remeslu
na nohy a adoptuj si úľ.

zdroj: J. Aubertot – INRA

„Ak na našej planéte vyhynú včely,
ostanú nám len 4 roky života“
Albert Einstein

Na záver, majte na pamäti, že so špeciﬁckou rezistenciou sú listy bez škvŕn PHOMA, keď gén RLM kontroluje
konkrétny kmeň patogéna. V prípade kvantitatívnej rezistencie je možné pozorovať škvrny PHOMA na listoch, avšak
samotné ochorenie je bez vplyvu na úrodu.

EURALIS SEMENCES NA CESTE ŠĽACHTENIA V BOJI PROTI PHOME
Vzhľadom na význam rozvoja hubového ochorenia PHOMA, ako jedného z potenciálnych a reálnych faktorov znižovania výnosov, EURALIS
kladie silný dôraz na tento problém. Jednou z priorít našich šľachtiteľov je sústreďovať sa na väčšiu a efektívnejšiu kvantitatívnu rezistenciu
v kumulácii so špeciﬁckou rezistenciou. Všetky rodičovské línie sú systematický testované metódou G2, ako prostriedok k dosiahnutiu
silného genetického základu našich hybridov.
Dnes máte možnosť vyskúšať si nové prichádzajúce hybridy, a tak otestovať výkon a silu portfólia spoločnosti EURALIS.

Spoločnosť EURALIS Saaten GmbH-o.z., je oﬁciálnym
ambasádorom projektu ADOPTUJ ÚĽ
viac info:

www.adoptujul.sk

Prvé prichádzajúce odrody

Hybrid / Línia

typ rezistencie voči PHOMA

ES IMPERIO (ESC13017)

Hybrid

Kvantitívna rezistencia + RLM 3 + RLM 7

ES CESARIO (ESC13024)

Hybrid

Kvantitívna rezistencia + RLM 7

EURALIS Saaten GmbH-o.z., Družstevná 396, 900 45 MALINOVO, Slovenská republika
Ing. Peter Kolenčik, Country manager SK/CZ/SI
tel.: +421 918 491 795
Ing. Andrej Kubiš, Sales & Marketing manager SK/CZ/SI
tel.: +421 918 684 860
Ing. Gabriela Bali Jenčíková, Office & Logistics manager SK tel.: +421 915 747 707

www.euralis.sk
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