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Rajonizace
Vhodná do všech oblastí pěstování, zejména 
pak na lehčí půdy a do suchých oblastí.

1 … velmi dobrý, velmi časný, velmi krátký, velmi rezistentní
9 … velmi špatný, velmi pozdní, velmi vysoký, velmi citlivý  

Freddy je nová raná odrůda ozimé 
řepky. Poskytuje špičkový výnos zrna 
a vysoký obsah oleje a má velmi dob-
rou rezistenci vůči chorobám. Vysoká 
HTS kombinovaná s vysokým počtem 
šešulí zaručuje vysoký výnosový 
potenciál.

• liniová odrůda
• vysoký výnos semene
• vysoká olejnatost
• velmi dobrý zdravotní stav

FREDDY
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Tato odrůda má výjimečně dobrou rezistenci 
na Phoma (číslo 1 v rakouských oficiálních 
pokusech) a Sclerotinia. Sammy má dobrou 
odolnost vyzimování a vysokou regenerační 
schopnost na jaře. Velmi raná zralost, vysoký 
výnos a vysoká odolnost poléhání - to jsou 
hlavní důvody pro pěstování této odrůdy.  

Rajonizace
Vhodná do všech oblastí pěstování.

Sammy je nová liniová odrůda řepky 
s velmi raným kvetením a zralostí. 
Přednosti odrůdy Sammy jsou špičko-
vý výnos semene, vysoká olejnatost 
a excelentní odolnost proti poléhání.

• liniová odrůda
• vysoký výnos semene
• vysoká odolnost poléhání
•  excelentní tolerance  

na Phoma a Sclerotinia

SAMMY

1 … velmi dobrý, velmi časný, velmi krátký, velmi rezistentní
9 … velmi špatný, velmi pozdní, velmi vysoký, velmi citlivý  
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Tommy dosahuje velmi pěkných výnosů,  
zejména na středně těžkých a lehkých 
půdách. Výborně přezimuje, po zimě rychle 
regeneruje, a díky tomu i na velmi suchých 
stanovištích dává vysoké a jisté výnosy.  
Kompaktní rostliny s pevnou stabilitou 
umožňují bezproblémové sklizně stabilních 
a vysokých výnosů.   

Rajonizace
Velmi vhodná do teplých oblastí, na lehké  
a středně těžké půdy.

Tommy je nová liniová odrůda řepky, 
která časně kvete a má ranou zra-
lost. Tato nová linie má široké výsevní 
okno, zejména je vhodná pro rané 
výsevy. 

• liniová odrůda
• rychlý vývoj na jaře
• velmi dobře snáší přísušky
• bezproblémová sklizeň

TOMMY

1 … velmi dobrý, velmi časný, velmi krátký, velmi rezistentní
9 … velmi špatný, velmi pozdní, velmi vysoký, velmi citlivý  
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Rajonizace
Hybrid vhodný do všech oblastí pěstování, 
zvláště pak na střední až těžší půdy.

Hybrisun je restaurovaný hybrid ozi-
mé řepky se středně pozdní zralostí. 
Je středně vysoký, má velmi dobrou 
stabilitu rostlin, vysoký výnos a vyni-
kající odolnost vůči Phoma. Hybrisun 
disponuje velmi rychlým vývojem 
na podzim, a proto je vhodný i pro 
pozdnější výnosy (do 10. září).

• hybrid
• velmi vysoký výnos semene
• vynikající stabilita
•  excelentní odolnost vůči Phoma

HYBRISUN

1 … velmi dobrý, velmi časný, velmi krátký, velmi rezistentní
9 … velmi špatný, velmi pozdní, velmi vysoký, velmi citlivý  


