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P3 GENERÁCIA ...výkon v troch dimenziách
Európsky trh je náročný, je podnecovaný trvalým dopytom po kvalitných potravinách a krmivách pre zvieratá, taktiež aj
s prebytkami ďalších olejnatých plodín na globálnom trhu. Portfóliom hybridov repiek P 3 GENERÁCIE ponúka spoločnosť
EURALIS odrody, ktoré spĺňajú tie najvyššie požiadavky na výnos a kvalitu.

Repka stále zostáva tou najlepšou predplodinou v rámci osevných
ZVÝŠENÉ POŽIADAVKY NA VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ
postupov na ornej pôde. Prispieva k udržaniu silných väzieb medzi
výrobcami a spracovateľmi, kde výrobcovia požadujú vysoké úrody
Úrodnosť a technický profil štyroch hybridov uvedených na trh v roku
a spracovatelia čoraz vyšší obsah a kvalitu oleja. Aby sa však zabez2016 dokazujú inovatívny prístup nového šľachtenia. Vo Francúzsku
pečila ziskovosť repky olejnej, vstupuje do hry niekoľko požiadaviek.
bolo ES IMPERIO vyhodnotené spoločnosťou
Prvou je agronomická hodnota odrody / hybridu
CTPS (Francúzska technická komisia pre šľach„Pokiaľ ide o farmára, tak
počas kľúčových fáz vývoja: dobrá adaptabilita
tenie rastlín) ako hybrid, ktorý poskytuje vysokú
výkonnosť zostáva kľúčovým
a schopnosť prekonať kritické obdobia počas
úroveň úrodnosti, veľmi dobrú stabilitu počas
faktorom
pri
výbere
odrody
vegetácie, najmä v zimnom období, silnú odoldvoch rokov registračných skúšok a tolerancia
repky najmä z hľadiska
nosť voči Phoma a taktiež toleranciu voči ostatvoči Phoma bola klasifikovaná, ako veľmi vysoká.
vysokej úrovne výnosov.
ným patogénom, v neposlednom rade je dôležitá
Okrem toho svoju priazeň a odporúčania získal od
Ochrana porastu, ako aj
aj odolnosť voči vypukaniu, predčasnému uvoľregistračnej komisie aj svojim správaním počas
konečná
profitabilita
je
ňovaniu semien zo šešúľ. Druhým kritériom je
jesenného obdobia pri vysokom tlaku škodcov.
podporným faktorom tohto
kvalita následných produktov, ktoré musia spĺňať
ES BAROCCO, registrované v Poľsku v roku 2016
výberu.“
požiadavky trhu tým, že majú dobrý pomer Omegas výnosmi 114 % na priemer kontrolných odrôd
3 a Omega-6 mastných kyselín. Základom hybrid3
a
s
obsahom
oleja
46,9
%, čo je v týchto podmienkach naozaj vysoká
ného programu P GENERÁCIE sú kritéria: VÝKON (PERFORMANCE),
hodnota, potvrdilo svoju líderskú pozíciu, ktorá bola podporená nielen
ODOLNOSŤ (PROTECTION), ZISKOVOSŤ (PROFITABILITY).
výkonom, ale tak isto aj dvojitou rezistenciou voči Phoma prostrednícOd roku 2007 výskumné programy využívajú rozsiahly genetický matvom prítomnosti kvantitatívnej a špecifickej rezistencie (gén RLM 7).
teriál na splnenie týchto troch cieľov. Sú vykonávané podľa najvyšV súčasnom období generácia P 3 hybridov je registrovaná naprieč
ších štandardov a pomocou prísneho výberu sú zohľadňované ďalšie
celou Európou (Slovensko, Česká republika, Poľsko,...).
kritéria pri výbere odrôd. Pokročilé techniky urýchľujú proces výberu
a zvyšujú presnosť výberu génov. Spolupráca medzi výskumom, vývojom, miestnymi tímami a pestovateľmi zvyšuje výkon hybridného
výberu.

NÁZOR PESTOVATEĽA

► Andrej Wszeborowski, manažér spoločnosti RSP Makówka, (2000 ha ornej pôdy,
z toho 420 ha repky olejnej – ES IMPERIO 200 ha) hovorí o svojich skúsenostiach
s EURALIS P 3 hybridmi. Podnik sa nachádza na severo-východe Poľska.

„ Odolnosť voči vyzimovaniu je kľúčovým faktorom úspechu pre pestovateľov v našej oblasti.
Posledné dva roky sme pestovali ES IMPERIO najmä kvôli jeho odolnosti voči extrémnym
mrazom, čo bolo dokázané aj v zime v roku 2016, kedy teploty klesli na hodnotu – 15° až - 20°C.
ES IMPERIO preukázal svoje vysoké kvality z hľadiska odolnosti voči vyzimovaniu.
Na konciec bol ES IMPERIO našou najvýkonnejšou repkou s najvyššou úrodou na našich poliach.
ES IMPERIO je mojou najlepšou voľbou z hľadiska úrody a odolnosti voči mrazom.“
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„Vedieť zamerať výskum
s cieľom ponúknuť rad
vysokovýkonných
hybridov.“

► Sandrine Legros
manažérka výskumu
a vývoja repky, EURALIS
„Naším cieľom je prijať stratégiu pokroku pre každú inováciu a odstupňovať výberové kritériá. Napríklad, zatiaľ, čo obsah proteínov
u jednotlivých odrôd nie je dnes podstatný pre pestovateľov, obchodníkov a taktiež aj pre spracovateľov, v budúcnosti to bude jeden
z dôležitých kvalitatívnych parametrov. Považujeme to za jeden
z hlavných ukazovateľov, hneď po úrodnosti a obsahu oleja.“

TRI PILIERE P3 GENERÁCIE A JEJ 7 KRITÉRIÍ
VÝKON (PERFORMANCE)
• Úrodnosť (výkon) sa meria pomocou presných zberových
strojov na pokusných parcelách, ale taktiež aj v bežných
pestovateľských podmienkach. Vysoký produkčný potenciál je požiadavkou všetkých pestovateľov vo všetkých
regiónoch a musí byť väčší ako v súčasnosti registrované odrody.
• Kvalita oleja sa kontroluje pomocou metódy
NIRS (blízkej infračervenej spektroskopii) nielen v laboratóriu, ale najnovšie aj priamo
počas zberu. Dôležitým parametrom je aj
obsah Omega-3 a Omega-6 mastných kyselín.

ZISKOVOSŤ (PROFITABILITY)
• Stabilita úrod sa pozoruje počas niekoľkých rokov v celej
sieti pokusných staníc s rôznymi pôdnymi a klimatickými
podmienkami.
• Tolerancia voči praskaniu šešúľ pred zberom je jedným z faktorov, ktorý chráni, resp. zvyšuje úrodu. Porovnáva sa na úroveň charakteristiky rodičovských
línií na poli a stanovením následných kritérií pri
protokoloch a prostredníctvom špecifických
laboratórnych testov.

3
P

ODOLNOSŤ (PROTECTION)
• Tolerancia voči Phoma sa meria prostredníctvom špecifickej a kvantitatívnej rezistencie. Špecifická odolnosť môže byť kombinovaná
s niekoľkými RLM génmi, najmä s génmi RLM 7 alebo RLM 3 spolu s kvantitatívnou rezistenciou. Úroveň rezistencie v rámci hybridov
P3 GENERATION nie je v celom rozsahu rovnomerná. Táto rôznorodosť nám dáva možnosť vybrať si odrodu podľa úrovne tlaku Phoma a predísť
riziku rezistencie voči patogénu. ES IMPERIO má dvojitú rezistenciu, a to kvantitatívnu a špecifickú, ktorá je podmienená génmi RLM 3 a RLM 7.
Je určený predovšetkým pre centrálnu Európu.
• Tolerancia voči ostatným patogénom: Verticilium, Sclerotinia a Cylindrosporium.
• Tolerancia voči vyzimovaniu, ktorá je vyjadrená toleranciou danej odrody k mrazom a jej správaním v rôznych rastových štádiách s cieľom
poskytnúť účinný obranný mechanizmus: jesenný rast, nástup do zimy, faktory obnovenia rastu na jar, teplotná odolnosť, atď.
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CENTRALIZOVANÝ VÝSKUM

...otvorený prístup

Na posilnenie svojej pozície EURALIS v roku 2007 reorganizoval svoje výskumné a šľachtiteľské programy s cieľom
ponúknuť širokú škálu vysokovýkonných hybridov repky v 13 európskych krajinách.
Ako fungujú jej tímy, aké metódy šľachtenia sa používajú a čo je špeciálne v ich pokusnej sieti staníc?
THOMAS FOUBERT, riaditeľ výskumu a šľachtenia repky, EURALIS

10.000

Výskumný program, ktorý priniesol P 3 GENERATION sa začal
nových línií ročne vzniká v našich
v roku 2007. Aký je jeho úspešný príbeh?
šľachtiteľských škôlkach, čo je
Nezačínali sme od začiatku, pretože výskumný program bol spustený
výsledok genetického progresu
už na začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia. Mohli sme
Aké metódy šľachtenia sa používajú na urýchlenie výskumu?
čerpať z našich dlhoročných skúseností so šľachtením repky. OdZaviedli sme do nášho programu biotechnológiu. Napríklad haploborné znalosti našich tímov boli dôležité pri prerozdelení cieľov nášho
diploidizačné techniky používame už viac ako
šľachtiteľského programu. Okrem toho sme po20 rokov. To zaručuje v našich šľachtiteľských
užili všetky dostupné moderné multifunkčné za„DNA nášho výskumného
riadenia. Máme sieť viac ako desiatich pokusných
programu? Maximálne využitie postupoch reálne časové úspory. Na začiatku sme
staníc v celej Európe, aby sme mohli vykonávať
akéhokoľvek génu, ktorý môže medzi prvými investovali do molekulárneho markérovania, ktoré sa v posledných rokoch veľmi
náš výskum, a taktiež disponujeme všetkým pozvýšiť výkonnosť repky
rozvinuli. S týmto nástrojom máme skutočne botrebným technickým vybavením. Súčasťou sú aj
prostredníctvom celkovej
haté skúsenosti. To že ho môžeme bežne integropodporné tímy pre biometriu a biochemické
koordinácie našej
vať do našich šľachtiteľských programov
a molekulárne analýzy.
experimentálnej siete
znamená veľkú úsporu času a zníženie nákladov.
v celej Európe.“
Molekulárne markérovanie je efektívne a účinné
Môžete nám priblížiť históriu výskumu a vývoja
3
pri identifikácii zložitých vlastností, ako je napríhybridov P GENERATION?
klad rezistencia voči chorobám. Nakoniec pracujeme so skupinami
Výskumný program repky spoločnosti EURALIS, ktorý sa začal v roku
odrôd s blízkym genetickým profilom, aby sme maximalizovali úžitok
2007, je osobitne dôležitý z dôvodu celkovej koordinácie šľachtiteľz heterózy v našich hybridoch. Tieto skupiny sú definované pomocou
skej práce v celej Európe a jej otvoreného prístupu. Objem pokusov
metódy molekulárneho markérovania.
sa zdvojnásobil a do roku 2017 sme mali viac ako 50 000 pokusných
parciel naprieč celým kontinentom. Šesť šľachtiteľských staníc rozšľachtenie P 3 GENERATION v poľných podmienkach
miestnených vo Francúzku, Nemecku, Poľsku a na Ukrajine znamená,
parciel
predstavuje viac ako
že môžeme vyhodnocovať všetky naše rodičovské línie, ako aj všetky
vyšľachtené nové hybridy v rôznych pestovateľských podmienkach.
Ďalšou zvláštnosťou je, že čerpáme zo silných stránok každého eu„ V priebehu piatich rokov
rópskeho regiónu v prospech všetkých ostatných regiónov. Napríklad
očakávame uvedenie na trh
experimentálny hybrid v strednej Európe odhaľuje správanie v chladtakej odrody, ktorá je naozaj
nom počasí už v prvom roku. Ak by sme testovali ten istý hybrid len
rezistentná proti Sclerotinia.“
vo Francúzsku, museli by sme počkať 10 až 15 rokov, aby sme vyhodnotili jeho výkon v extrémnych podmienkach. Pri chorobách repky
používame rovnaký prístup, analyzujeme reakcie a odolnosť hybridov
► Thomas Foubert
riaditeľ výskumu a šľachtenia
v najpriaznivejších podmienkach pre vývoj niektorých patogénov.
repky, EURALIS

50.000
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► Marie Boillot

šľachtiteľka repky, EURALIS

Molekulárne markérovanie:
hlavný nástroj na urýchlenie
šľachtenia repky
„Pretože ponúka možnosť analýzy génov, ktoré sa podieľajú na zlepšovaní agronomických vlastností odrôd, a tiež molekulárne markérovanie znižuje čas potrebný na vyšľachtenie nových hybridných
odrôd. Tento technologický pokrok nám umožňuje sledovať čoraz
väčší počet faktorov počas celého šľachtiteľského cyklu, čo nám pomáha vybrať najvýkonnejšie odrody z hľadiska úrodnosti, kvality a rezistencie voči chorobám vo všetkých výrobných oblastiach repky.
Molekulárne markérovanie je tiež efektívny nástroj na kontrolu genetickej čistoty. Zohráva kľúčovú úlohu v našom výrobnom procese
a prispieva k zachovaniu vysokej kvality osiva pre pestovateľov.“

3.000 4.000

Aké sú očakávania výrobného reťazca?
Samozrejme pozorne počúvame trhy a ich požiadavky, aby sme
lepšie a presnejšie riadili náš výskum a vývoj. Je pre nás výzvou
pracovať s čo najväčším počtom výskumných cieľov v každom šľachtiteľskom programe. Ak napríklad zajtra bude potrebné sa zamerať
na nové určité kritérium, musíme byť pripravení. Existujú veľké očakávania zo strany spracovateľov ako aj pestovateľov, aby sa znížilo
alebo eliminovalo používanie pesticídov.
V rámci spolupráce so spoločnosťou Biogemma, ktorá spája výskum
troch šľachtiteľských spoločností, sa naša práca zameriava na rezistenciu voči chorobám, a to najmä Sclerotinia a taktiež aj skúmame
efektivitu príjímania dusíka.

až
testovaných
hybridov každý rok v sieti výskumných pracovísk
Dúfame, že v strednodobom horizonte implementujeme rezistenciu
voči Sclerotinia do elitnej skupiny našich hybridov. Pracujeme aj na
zvýšení tolerancie voči hmyzu, ktorá v budúcnosti bude jedna z kľúčových vlastností repky. Naše hybridy P3 Generation majú vlastnosti,
ktoré spĺňajú budúce požiadavky pestovateľov. Vzhľadom na hrozbu,
ktorú predstavuje Phoma, patríme medzi málo spoločností, ktoré
ponúkajú odrody s dvojitou špecifickou rezistenciou spojenou s kvantitatívnou rezistenciou.

MOLEKULÁRNYM MARKÉROVANÍM K PODPORE ŠĽACHTENIA
DNA rastlín repky môže byť extrahovaná z jednoduchej vzorky listov. Oblasť DNA, ktorá je cielená, obsahujúca napríklad požadovaný gén sa
zosilní (amplifikuje) špecifickým spôsobom pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR). Tento spôsob, ktorý sa uskutočňuje na skupine
jedincov s rôznymi fenotypovými vlastnosťami umožňuje odhaliť polymorfizmy v DNA. Potom môžeme stanoviť predikčný model obsahu oleja,
úrodnosti alebo akéhokoľvek agronomického znaku, ktorý prechádza fenotypovými a genotypovými údajmi. Táto metóda spolu s experimentálnymi pokusmi pomáha šetriť čas v šľachtiteľskom procese. Rozvoj vlastnej databázy genotypových a fenotypových znakov je kľúčovou úlohou, ktorú spoločnosť EURALIS v posledných rokoch dosahuje, aby uspokojila dynamicky sa rozvíjajúce potreby šľachtiteľských programov.
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P3 GENERATION ...pokusy pre kontrolu výkonnosti
Sedem kritérií výberu v hybridnom programe repky P 3 GENERATION sa skúma a monitoruje v širokej európskej sieti pokusných
pracovísk. Protokoly, založené na oficiálnych metódach testovania, umožňujú každoročne vybrať 15 perspektívnych hybridov
zo stoviek skúšaných odrôd, ktoré sú počas daného roku monitorované. Hybrid repky je prijatý do sortimentu P 3 GENERATION
akonáhle je k dispozícii dostatok technických údajov, zvyčajne je to jeden rok pred jeho komerčným uvedením.

100 lokalít pre R&D pokusy
viac ako 15.000 mikroparciel
13 európskych krajín
3 obdobia analýz

ÚRODA A STABILITA
Najvyšší výkon vo všetkých krajinách

približne

P 3 GENERATION hybridy repky musia dosiahnuť vyššie
úrody ako najlepšie repky pestované v Európe. Hranica výkonu je nastavená vysoko, aby hybridy splnili tie najprísnejšie kritéria počas obdobia predskúšok, ktoré predstavujú
dva roky predregistračných skúšok a nasledujúce trojročné
obdobie testovania v rámci R&D pokusov. Testovanie nových
odrôd je vykonávané v 13 európskych krajinách s cieľom potvrdiť stabilitu výsledkov v rôznych pôdno-klimatických podmienkach. Vysoká úroveň výkonnosti hybridu musí byť vykazovaná počas celého obdobia testovania. V každom pokuse sú porovnávané výsledky s dvomi oficiálnymi kontrolnými hybridmi a s jednou
z najpredávanejších odrôd v danej krajine. Viacročné výsledky zo siete pokusov R&D, lokálne analýzy a oficiálne výsledky z registračných skúšok sú základom pre internú produktovú databázu REFLEX. Dodatočné
informácie, napr. z marketingového oddelenia, ako doplňujúce pokusy alebo postregistračné pokusy doplňujú
priebežne túto databázu výsledkov. Program REFLEX tak poskytuje najlepší pohľad na potenciál a stabilitu
výnosu daného hybridu, a tiež aj konkrétne prednosti dôležité pre pestovateľa.
KVALITA OLEJA
70.000 laboratórnych a poľných analýz
Väčšina analýz sa uskutočňuje v laboratóriu. Dopĺňané sú
poľnými analýzami pomocou snímačov umiestnených na
špeciálnych pokusných kombajnoch. Rovnakými strojmi sú
zberané aj vzorky pre laboratórne analýzy, ktoré sledujú
obsah oleja a proteínov, glukozinolátov, kyseliny alfa-linolénovej (omega-3) a kyseliny linolénovej (omega-6).
VÝKON (PERFORMANCE)
úrodový
potenciál

EURALIS
hybridy

vlhkosť, sušina a obsah proteínov,
oleja, glukozinolátov, kyseliny palmovej, kyseliny
olejovej, kyseliny alfa-linolénovej, kyseliny linolénovej, kyseliny stearovej a kyseliny erukovej

ZISKOVOSŤ (PROFITABILITA)

obsah
oleja

porovnanie
na
kontrolne
hybridy
(%)

30.000 poľných analýz
40.000 laboratórnych analýz
11 kritérií:

stabilita

ODOLNOSŤ (PROTECTION)

odolnosť
voči praskaniu šešúľ

odolnosť
voči Phoma

PSRI
skóre
podľa
ES

porovnanie
na najpredávanejšie
hybridy
(%)

(%)

NOTE
G2
ES

RLM

odolnosť voči
os. patogénom

odolnosť voči
vyzimovaniu

vysoká

veľmi dobrá

ES IMPERIO

PL 120,0

stredný

98,70

46,80

vysoká

vysoká

5,6

vysoká

2,4

3, 7

ES CESARIO

PL 117,0

stredný

98,70

46,90

vysoká

vysoká

6,1

vysoká

2,1

1, 7, 9

vysoká

veľmi dobrá

ES BAROCCO

PL 114,0

stredný

99,40

46,90

vysoká

vysoká

5,6

vysoká

2,2

1, 7, 9

stredná

dobrá

ES VITO

SK 116,4

vysoký

101,10

47,70

vysoká

veľmi vysoká

3,5

vysoká

2,1

1, 7, 9

vysoká

veľmi dobrá

ES RYTMO

SK 113,1

stredný

99,50

47,20

vysoká

vysoká

6,7

vysoká

2,5

1, 2, 3, 7

stredná

dobrá

ES OLIMPICO

SK 103,3

vysoký

100,60

48,10

vysoká

veľmi vysoká

4,4

vysoká

2,8

1, 7, 9

vysoká

veľmi dobrá

ES MOMENTO

SK 108,4

vysoký

100,60

47,40

vysoká

veľmi vysoká

5,0

vysoká

1,7

7

vysoká

veľmi dobrá
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ODOLNOSŤ VOČI PHOMA - Kontrola pozorovaním
a pomocou molekulárnych analýz

6
9

úrovní hodnotenia založenom
na veľkosti nekróz na stonkách
úrovní rezistencie

Excelentná odozva hybridov P3 GENERATION na Phoma je
v systéme G2 index
jedným z hlavných kritérií výberu. Rezistencia je zabezpe(1 - rezistentná, 9 - citlivá)
čená dvojitou odolnosťou prítomnými špecifickými génmi,
ako sú RLM 7 a RLM 3, v kombinácii s kvantitatívnou rezistenciou. Testy s cieľom potvrdiť úroveň rezistencie
vybraných hybridov sa vykonávajú vo Francúzku, v Mondonville (blízko Toulouse) a na výskumných staniciach
Blois podľa oficiálnej metódy NOTE G2. Pôda je naočkovaná najbežnejšími kmeňmi Phoma na zvýšenie tlaku
a rizika napadnutia patogénom. Metóda NOTE G2 analyzuje veľkosť nekróz na stonkách rastlín repky. Testy
sa vykonávajú 2 až 8 týždňov pred zberom na vzorke 40 rastlín na jednu dávku. Tieto údaje sú prepočítavané
pomocou indexu G2 a vyjadrujú úroveň reakcie hybridu na Phoma. Pri odrodách vykazujúcich vysokú úroveň
rezistencie sú vizuálne kontroly doplnené molekulárnou analýzou, aby sa potvrdili a identifikovali prítomné
špecifické gény.
TOLERANCIA NA INÉ CHOROBY - Testovanie
v podmienkach s vysokým tlakom patogónov

počas silného tlaku chorôb v r. 2016 bolo
oblastí označených pre sclerotiniu
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Špecifické pokusy sa uskutočňujú v blízkosti skúšobnej stanice Blois vo Francúzku na základe reakcie hybridov repky
oblastí pre vírus žltej mozaiky
na Sclerotinia. Pokusné parcely infikované Sclerotiniou nie
sú ošetrované fungicídmi. Tieto výsledky sú doplnené pozorovaniami uskutočnených na všetkých pokusoch,
kde bol patogén prítomný, pričom sa už k získaným informáciám pridáva ďalšia váha.
Rovnaká metóda sa používa na vyhodnotenie reakcie hybridov voči vírusu žltej mozaiky, s pokusmi vykonávanými vo Veľkej Británii, kde je vysoký a častý tlak tohto ochorenia. Tieto výsledky sú doplnené o hodnotenia
z pokusov, kde sa tento patogén vyskytol.
Niektoré krajiny, ako napríklad Francúzsko, Veľká Británia, Poľsko a Nemecko vykonávajú oficiálne testy
rezistencie voči týmto chorobám, ktoré dopĺňajú interné výsledky pokusov.
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VYZIMOVANIE
Testovanie v extrémnych podmienkach na Ukrajine

8.600 odrôd v pokusoch

Rozhodnutie vykonávať pokusy na odolnosť voči mrazu na Ukrajine zaručuje vysoko spoľahlivé výsledky pre
všetky európske krajiny. Hodnotenia vykonávané oficiálnymi štátnymi organizáciami najmä v Poľsku a Litve,
dodávajú týmto výsledkom ďalší rozmer.
ODOLNOSŤ VOČI PRASKANIU ŠEŠÚĽ
Testovanie šešúľ vystavených vysokému tlaku

PSRI (index odolnosti voči praskaniu šešúľ)

3,5

hodnota
daná hybridu ES VITO
robí tento hybrid najlepším v ponuke
spoločnosti EURALIS

Testy odolnosti voči praskaniu šešúľ boli vyvinuté spoločnosťou EURALIS, aby sa určil index PRSI u jednotlivých
odrôd. Jedná sa o mechanický test, ktorý sa vykonáva v laboratórnych podmienkach a má za cieľ určiť úroveň
odolnosti. Čím je index nižší, tým väčšia je odolnosť šešúľ voči praskaniu, resp. predčasnému otváraniu.
Index: ≤ 5 – veľmi vysoká, 5 – 7,5 vysoká, ≥ 7,5 stredná.
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