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Výnosy dělají přátele.



Vážení obchodní přátelé,

letošní průběh zimy s minimem srážek
a stejně tak mimořádně teplé a suché jaro 
opět prověří schopnosti a plasticitu odrůd 
SAATEN-UNION. Stejně tak budete i Vy

agronomové mít opět příležitost prokázat, jak se s těmito vlivy počasí
a místními agroklimatickými podmínkami budete umět vyrovnat. Do-
kázat udržet takové porosty ozimů, které opět povedou k maximální 
rentabilitě pěstování. Přitom budete muset zohlednit veškeré vlivy 
a vzít na sebe zodpovědnost a rizika rozhodování o jednotlivých 
agrotechnických postupech. Současně postupovat tak, abychom
s krajinou a půdou, na které hospodaříme, nakládali rozumně
a s péčí řádného hospodáře. Věřím, že naše agronomická služba
přispěje rozumným doporučením k Vaší maximální rentabilitě.
Jsem přesvědčen, že pouze taková spolupráce s Vámi agronomy je 
základem Vašich dobrých výnosů a naší dlouhodobé spolupráce.

Jsem skutečně přesvědčen, že dobré výnosy dělají mezi 
námi dobré přátele!

Při výběru vhodné odrůdy ozimých obilovin Vám upřímně doporučuji 
vsadit na odrůdy z našeho portfolia, které jsou registrované a důkladně 
ověřené pro pěstování v České republice.

Výnosové výsledky pokusů a sklizně na běžných plochách v roce 2013 
potvrdily špičkový výnosový potenciál a zdravotní stav našich odrůd 
pšenic ozimých, hybridního žita a stejně tak i ozimého ječmene.

Děkuji Vám za důvěru a přeji vysoké výnosy.

Ing. Marian Špunar
jednatel SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Katalog našlapaný špičkovou genetikou

Mimořádné úspěchy českých farmářů ve 
sklizňovém roce 2013 s odrůdami pše-
nice TOBAK, PATRAS, GENIUS, HYLANDH

a HYBERYH nebo TITUS, WENDY či SYLVA 
nás velmi těší a utvrzují v tom, že české praxi nabízíme opravdu to 
nejlepší. Naši šlechtitelé každoročně investují obrovské prostředky
do šlechtění a především do testování nových odrůd, abychom Vám 
mohli i v budoucnu nabídnout další špičkové odrůdy.

Rok 2013 byl úspěšný nejen pro Vás pěstitele, ale také pro šlechtitele 
fi rmy SAATEN-UNION. Podařilo se totiž zaregistrovat a uvést na český 
trh mnoho mimořádných novinek.

Nově obdržely v České republice registraci odrůdy pšenice ozimé: 
ATHLON (E), TOBAK (B), PATRAS (A), BROKAT (A), LAVANTUS (A). 
Ječmen ozimý šestiřadý TRAVIRA, mimochodem jediný ječmen se 
100% rezistencí proti virové zakrslosti ječmene. 

V roce 2014 očekáváme registraci odrůd pšenice ozimé GENIUS (E), 
RUMOR (A) a hybridních žit SU SANTINIH a SU STAKKATOH.

Všechny tyto novinky mají jedno hlavní společné.
Jsou mimořádným přínosem pro stávající sortiment odrůd. 
Dosáhnete s nimi vysokých a stabilních výnosů.
A výnosy dělají přátele.

Ing. Luděk Novotný
product manager SAATEN-UNION CZ s.r.o.
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PŠENICE OZIMÁ

TOBAK (B)
GENIUS (E+)
PATRAS (A)
ATHLON (E)
BROKAT (A)
RUMOR (A)
LAVANTUS (A)
POTENZIAL (A)
MULAN (A)
DROMOS (Krm.)
TIGUAN (Krm.)

HYBRIDNÍ
PŠENICE OZIMÁ
HYMACKH (A)
HYBERYH (A)
HYFIH (A/B)
HYWINH (B)
HYLANDH (B/C)
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Odrůda Regenerační
EC 21–25

1. Produkční
EC 29–31

2. Produkční
EC 32–35

Kvalitativní
EC 49–51

TOBAK 20 % 25 % 20 % 35 %

GENIUS 30 % 35 % 35 %

BROKAT 20 % 35 % 25 % 20 %

LAVANTUS 30 % 50 % 20 %

PATRAS 30 % 40 % 30 %

RUMOR 25 % 50 % 25 %

ATHLON 35 % 35 % 30 %

POTENZIAL 30 % 40 % 30 %

MULAN 30 % 35 % 35 %

DROMOS 40 % 60 %

TIGUAN 40 % 30 % 30 %

HYMACKH 30 % 20 % 20 % 30 %

HYLANDH 40 % 30 % 30 %

HYBERYH 30 % 20 % 20 % 30 %

HYWINH 30 % 20 % 20 % 30 %

HYFIH 30 % 20 % 20 % 30 %
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TOBAK3,5 4,2

GENIUS3,0 5,0

PATRAS3,0 3,8

ATHLON3,0 3,8

POTENZIAL3,2 4,5

MULAN3,5 4,2

DROMOS3,5 4,2

TIGUAN3,5 4,2

LAVANTUS3,2 3,8

BROKAT3,0 3,8

RUMOR2,8 3,5

HYBRIDNÍ PŠENICE1,1 2,2

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ
PŠENICE OZIMÉ A VÝSEVEK V MKS

DOPORUČENÉ ROZDĚLENÍ DÁVEK DUSÍKU
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TOBAK (B)  REVOLUCE VE VÝNOSU!

PŠENICE OZIMÁ

NA POČÁTKU BYLA MYŠLENKA
TOBAK je excelentním výsledkem šlechtění 
firmy W. von Borries-Eckendorf, který spatřil 
světlo světa jako nejvýnosnější registrovaná 
pšenice v Německu v roce 2012. Nahlédneme-li 
do brožury Bundessortenamt BSA 2013, i zde 
fi guruje TOBAK jako jediná nejvýnosnější od-
růda s nejvyšším číselným označením výnosu 
v ošetřené i neošetřené variantě, tedy 9/9. Již 
v roce 2013 byl TOBAK 3. nejmnoženější 
pšenicí v Německu. V České republice 
tomu bylo stejně tak.
Jeho výnos zrna v neošetřené variantě je 
naprosto fascinující. V tříletém průměru 
TOBAK na kontrolu dosahuje famózních 
116 % v KVO, dokonce 120 % v ŘVO
a 115,6 % v BVO a OVO. V ošetřené variantě 
pak vynikajících 103,1 % v KVO, 110,7 % 
v ŘVO a 109,9 % v BVO a OVO.
Tyto výsledky také poukazují na výborný zdra-
votní stav. Vždyť téměř všechny choroby jsou 
u odrůdy TOBAK hodnoceny vysoko. Na úrovni 
střední odolnosti je pouze braničnatka listu. 
Mimořádnou stres toleranci jistě dokazuje i fakt, 

že jeho tříleté zkoušení na ÚKZÚZ + 1. rok v SDO 
doprovázel významný stres. Sklizňové roky 
2010 a 2011 byly výrazně deštivé, pšenice byly 
vystaveny velkým srážkám v závěru vegetace, 
klesaly objemovky a pádovky, nezřídka se obje-

vovaly naklíčené porosty. TOBAK to zvládl velmi 
dobře. A pak přišel mimořádně extrémní rok 
2011/12. Holomrazy v únoru místy i přes -20°C, 
v období 17. a 18. května až -10°C mrazy 
a extrémní nedostatek srážek. Sklizňový rok 
2013 na tom nebyl o nic lépe. Extrémní jarní 
srážky a dlouhé studené období vystřídalo suché 
letní období a pak vysoký fuzariózní tlak. Tedy 
jak holomrazy, nedostatek srážek, vysoké 
srážky v závěru vegetace i fuzaria, TOBAK 
to všechno zdárně zvládl. Co je však důleži-
tější, s významným výnosovým odstupem 
od většiny odrůd prokázal svou mimo-
řádnou stres-toleranci.
Na počátku všeho byla skvělá myšlenka, přání 
a touha skloubit vlastnosti, které se na první 
pohled zdály být neslučitelnými: špičkový výnos, 
dobrá pekařská kvalita, dobré zdraví a mimo-
řádná plastičnost.
Kdo již TOBAK poprvé zasel a sklidil, může potvrdit, 
že se bezezbytku všechny tyto vlastnosti šlech-
titeli podařilo propojit do jedné skvělé odrůdy.
TOBAK šlape naplno všude; v maloparcel-
ních DEMO pokusech, v poloprovozních 
pokusech, na ÚKZÚZ, ale zejména v praxi 
u českých farmářů.TO
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Pšenice ozimá základní sortiment, 2010–2013, KVO
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Zaset, pár kilo dusíku a sklidit. I takové tech-
nologie se dnes, sice omezeně ale přesto, 
v některých zemědělských podnicích v Čechách 
uplatňují. To ale zřejmě nebude správná cesta 
k úspěchu. A u tak mimořádně výkonné odrůdy 
jakou TOBAK bezesporu je, už vůbec ne. Na dru-
hé straně se zejména u velkých zemědělských 
společností často z časových důvodů uplatňují 
technologie, které se paušalizují na celou plodi-
nu bez ohledu na požadavky odrůd či pozemků. 
Proto nemá smysl i při velkých výměrách volit 
velké množství odrůd. Každá chce své.
Pro správnou volbu technologie je třeba dobře 
znát kladné, ale i záporné vlastnosti a požadavky 
dané odrůdy.

ZALOŽENÍ POROSTU ODRŮDY TOBAK
Při výběru vhodné technologie a před založe-
ním porostu je třeba začít od ideální požadované
hustoty porostu dané odrůdy. Tato hodno-
ta vychází z mnoha vlastností a není pouze 
smyšlenou hodnotou. Je ovlivněna výsevkem, 
termínem setí, půdně-klimatickými podmínka-
mi, odnožovací schopností, produktivitou klasu 
(počet zrn v klasu), HTZ, odolností odrůdy 
k různým limitujícím faktorům, zdravotním stavem 
odrůdy a dalšími. 
TOBAKU nejlépe svědčí vyšší hustota poros-
tu 750–800 klasů/m2. TOBAK má vyšší odno-
žovací schopnost a je poměrně tolerantní k raněj-

ším i mírně pozdnějším termínům setí. Výsevek 
je tedy dle půdně-klimatických podmínek a dle 
termínu setí vhodné volit mezi 3,5–4,0 MKS 
tak, abychom docílili ideálně 250 až 350 
rostlin na metr a průměrně 2,2–3 klasy 
na jednu rostlinu.
Takový porost TOBAKU má nejlepší předpoklady 
pro udržení dobré odolnosti proti poléhání, 
dobrého zdravotního stavu a rovněž díky mož-
nosti vést porost intenzivně lze docílit nejvyš-
ších výnosů zdravého zrna. Je vhodné zvolit 
trochu časnější setí a umožní-li to klimatické 
podmínky, porost ošetřit 0,5l CCC/ha společ-
ně s manganem. Mangan se účastní oxidace 
indolyl octové kyseliny, vyšší koncentrace tedy 
způsobuje deficienci auxinu. Společně s CCC 

tak podporuje odnožování a dočasně tak zbrzdí 
ve vývoji hlavní stéblo. Docílíme tím perfektně 
vyrovnaných odnoží. Do zimy by měl jít porost 
zdravý, pod fungicidní clonou.

JARNÍ INVENTARIZACE JE ALFOU
A OMEGOU ÚSPĚCHU ODRŮDY TOBAK
Před plným otevřením jara máme poslední mož-
nost poopravit nedostatky v založení porostu. 
Lze toho dosáhnout prostřednictvím vhodně 
zvoleného regulátoru růstu a jeho dávky. Nejde 
o nic jiného než o změnu poměru růstových fy-
tohormonů v rostlině. Bezmyšlenkovitá aplikace 
těchto regulátorů však může vést spíše k neú-
spěchu. Proto je třeba se při jarní inventarizaci 
rozhodnout, co chceme vlastně prostřednictvím 
regulátorů opravit či změnit. Jestli je to zahuš-
tění řídkého porostu, nebo naopak odstranění 
přebytečných odnoží, či regulace odolnosti proti 
poléhání.

Řídký porost odrůdy TOBAK
Zjistíme-li včas, že je TOBAK řídký až velmi řídký 
(200 až 150 méně odnožených rostlin), máme 
možnost prostřednictvím regulátoru s účin-
nou látkou chlormequat-chlorid zbrzdit hormony 
podporující apikální dominanci (auxiny) a tvorbu 
internodií (gibereliny). Tím lze krátce oddálit ná-
stup do prodlužování a sloupkování již vzniklých 
odnoží a naopak zvýšit koncentraci cytokininů, 
které v odnožovacím uzlu stimulují další odno-
žování. U odrůdy TOBAK je pak podle řídkosti 
vhodné zvolit dávku 0,8–1,5l CCC750/ha
v růstové fázi EC 21–25. 

JAK NA TOBAK.
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Zdroj: ÚKZÚZ Brno, 2013

Pšenice ozimá základní sortiment, 2010–2013, ŘVO

Pšenice ozimá základní sortiment, 2010–2013, OVO+BVO
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PŠENICE OZIMÁ

Přehuštěný porost odrůdy TOBAK
Kromě různých mechanických zásahů (středně 
těžké a těžké brány napříč či na koso a podobně 
– otázkou je poranění pletiv = vstupní brána 
pro choroby) je možnost na začátku jara nechat 
porost mírně vyhladovět a pak shodit odnože 
aplikací Moddusu v dávkách 0,15–0,2 l/ha do 
fáze EC 28. U posledních méně vyvinutých od-
noží tato dávka zbrzdí tvorbu giberelinů, tyto 
odnože se pak dále nevyvíjejí. U silných pevných 
odnoží se tato dávka nijak negativně neprojeví.  
Rostlina podle stupně zahuštění reaguje na toto 
ošetření shozením těchto neproduktivních od-
noží, které by stejně v budoucnu nebyla schop-
na uživit. Navíc částečně dojde k zesílení odnoží 
prvního řádu.

OŠETŘENÍ TOBAKU PROTI POLÉHÁNÍ
TOBAK má střední až dobrou odolnost proti po-
léhání, přesto by v současnosti měla být stan-
dardem v každé technologii regulace sloupko-
vání. Máme k dispozici mnoho regulátorů růstu, 
které s větší či menší razancí zkracují internodia 
a umí zesílit stěnu stébla. Obecně by mělo vždy 
platit pravidlo zkrátit a zesílit první dvě
internodia. Proto jsou nejvhodnějšími termíny 
EC 28-29. Velmi omezeně v EC 31, v této fázi 
se však již utváří délka klasu a vysoké dávky 
některých regulátorů nebo příliš vysoké teploty

v době aplikace mohou negativně ovlivnit délku 
klasu a tedy i výnos zrna. Ideálně hustý TOBAK 
při plánované vysoké intenzitě hnojení by měl 
být zregulován dávkou 1,5 l CCC750 v době 
těsně před ukončením odnožování. Tuto apli-
kaci je možno ještě posílit v EC 31 kombinací 
např. 0,3 l CCC750/ha a 0,3 l/ha Ethephonu 
nebo čistým Moddusem 0,2 l/ha ve fázi EC 32. 
Takto ideálně hustý a zregulovaný TOBAK dává 
předpoklad nejlepších výsledků.

HNOJENÍ DUSÍKEM
TOBAK je stavěn zejména pro velmi vysoké 
dávky dusíku. Předpokladem je však vyrovnaná 
výživa ostatními živinami. Pro regenerační dáv-
ku obecně platí pravidlo, čím je porost slabší, 
tím dříve a vyšší dávkou hnojíme a naopak. Při 
hnojení dusíkem je třeba mimo Nmin a známé 
předplodiny vycházet z požadavku na celkový 
příjem dusíku. Zejména zaměřit se na hnojení 
ve fázi 1. až 2. kolénka s cílem dosažení co 
nejdelších klasů s co největším počtem založe-
ných kvítků a pak na včasné kvalitativní 
hnojení dusíkem. Při opomenutí patřičné kva-
litativní dávky bychom se mohli ve srážkově běž-
ném roce vystavit riziku, že TOBAK veškerý dusík 
zpracuje na extrémně vysoký výnos zrna, který 
pak může částečně chybět při tvorbě N látek

v zrnu. Proto je u odrůdy TOBAK třeba vždy 
mít na mysli rozložení dusíku z celkového 
normativu: 20 % N regenerace, 25 % 
počátek sloupkování (EC 29–31), 20 %
hlavní sloupkování (EC 32–35) a 35 % 
včasné kvalitativní hnojení.

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ ODRŮDY TOBAK
Zdravotní stav odrůdy TOBAK lze obecně hod-
notit jako velmi dobrý. V průběhu 4 let (3 roky 
zkoušky, 1 rok praxe) nenastal žádný drama-
tický výskyt choroby, který by výrazně limitoval 
mimořádné výnosy této odrůdy.
Fungicidní ošetření by se proto mělo odvíjet od 
míry intenzity pěstování, celkového stavu porostu 
a klimatických podmínek dané lokality a ročníku.

Všichni pěstitelé se v roce 2013 přesvědčili o tom, že TOBAK šlape naplno naprosto všude.

I na polních
dnech zástupci
SAATEN-UNION
pěstitelům poradí
„jak na TOBAK“.

FIRMA OKRES ODRŮDA VÝNOS t/ha VÝMĚRA ha POZNÁMKA

VOS zemědělců a.s., Velké Opatovice Blansko TOBAK 9,4 27,5 Ing. Štěrbáček: „TOBAK byl letos naše nejvýnosnější pšenice.“

TOPAGRA spol. s r.o. Topolná Uherské Hradiště TOBAK 9,5 60 Průměrný výnos pšenice na podniku 7,5 t/ha.

ZD Dolní Újezd Svitavy TOBAK 8,7 30
Hl. agronom Ing. Bureš: „TOBAK byl 1,5 t nad ostatními odrůdami Bohemia
a Akteur.“

SHR Holeček - Benátky u Hradce Králové Hradec Králové TOBAK 9,0 30 Pan Holeček: „TOBAK nás překvapil, je vidět, že v něm je velký výnosový potenciál.“

ZAS Bečváry Kolín TOBAK 9,0 50 Průměrný výnos pšenice na podniku 6,5 t/ha

Poline s.r.o., Nebovidy Kolín TOBAK 11,2 40 Průměrný výnos pšenice na podniku 7,6 t/ha

Statek Doubravka Havlíčkův Brod TOBAK 8,3 30 Průměrný výnos pšenice na podniku 6,8 t/ha

ZEAS Podhorní Újezd Jičín TOBAK 9,5 25

ZD Velký Beranov Jihlava TOBAK 8,2 20 Průměrný výnos pšenice na podniku 7,5 t/ha

ZD Hrotovice Třebíč TOBAK 8,5 96 Průměrný výnos pšenice na podniku 7,8 t/ha

ZD Okříšky Třebíč TOBAK 8,4 32 Průměrný výnos pšenice na podniku 7,4 t/ha

PROFIT s.r.o., Měšín Jihlava TOBAK 8,0 37
Průměrný výnos pšenice na podniku 6,7 t/ha
Ing. Berka: „Příjemným překvapením pro nás byl bezvadný zdravotní stav.“

ZD Dolní Hořice Tábor TOBAK 7,3 30 Průměrný výnos pšenice na podniku 5,5 t/ha

Bohemia Vitae Jindřichův Hradec, a. s. Jindřichův Hradec TOBAK 7,2 100 Průměrný výnos pšenice na podniku 6,0 t/ha
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TOBAK - ZKUŠENOSTI Z ČESKÉ PRAXE, SKLIZEŇ 2013

Struktura firmy:
Výměra: 2000 ha 
Nadmořská výška: 180–240 m n. m.
Průměrné srážky: 520 mm 
Půdy: střední, černozem
Struktura RV: 52 % obilnin, 13 % řepka oz., 15 % kukuřice,
10 % cukrovka, 10 % ostatní 

TO, ŽE DÁ DEVĚT JSEM VĚŘIL, ALE ŽE TO BUDE JEDENÁCT JSEM NETUŠIL!
Tobak mě zaujal svým širokým praporcovým listem. Také velice pěkně odnožil 
a odnože byly vyrovnané. Po regulacích měl velmi statné rostliny s mohutným 
klasem s velkým zrnem. Že tam bude devět tun se dalo čekat, ale jede-
náctka mě skutečně překvapila. V hustších porostech je nutné si pohlídat 
zdravotní stav. Především padlí a braničnatky. Rzi tam nebyly vůbec. Dál
u Tobaku vidím jako velmi důležité v takovém porostu použít fungicid do klasu
a pozdní hnojení. Díky němu jsem dosáhl 14,7 % NL, 780 g objemov-
ky, 50 Zelenýho a 360 čísla poklesu a to při výnose 11,2 t/ha!“.

Agrotechnika:
Předplodina: řepka ozimá
Termín setí: 12.10. po podmítce a orbě
Hnojení podzim: 100 l SAM 
Hnojení jaro: 3q LAV, DAM na listy, DAM trubice, N 180 kg/ha
Herbicidy: podzim: 27 g Logran, 1,5 l Trefl an, jaro: 1 l Mustang Forte

Regulace, fungicidní ošetření: konec odnožování: 2 l Cycocel + 0,2 

Moddus + 0,7 l Topsin, sloupkování 0,2 l Moddus + 0,8 Archer, do klasu 

0,5 l Tango Super + pyretroid 

Sklizeň: 14. 8. – 11,2 t/ha
Průměrný výnos podniku pšenice v roce 2013: 7,6 t/ha

Podnik hospodaří převážně na lehkých, písčitých, chudých půdách s nedo-

statkem vláhy v přísuškové lokalitě.

OP: řepka 250 ha, obiloviny 750 ha z toho 350 ha ozimá pšenice

Agrotechnika:
Osev 2012/2013: 51 ha TOBAK na běžné ploše. Zaseto 23. 9. předplo-

dina řepka. V průběhu vegetace N hnojení 18. 3., 12. 4., 6. 5. a 13. 5. 

Ošetření plevele na podzim, jaro fungicidní ošetření a regulace porostu 

proti polehnutí. Sklizeň 1. 8. 2013 s výnosem 6,63 t/ha.

Agronom k TOBAKu říká: „Na TOBAKu se mně líbí, že byl porost zdravý, 

pěkně zapojený a v průběhu celé vegetace bez problému, TOBAK je 
prostě POHODOVÁ ODRŮDA.“

Ve sklizňovém roce 2013/2014 máme TOBAK zasetý skoro na 100 ha. 

Přestože TOBAK není raná odrůda, a my sejeme rané odrůdy kvůli pří-

suškům, dali jsme mu převážně díky loňským výsledkům velký prostor na 

našich polích.

Poline Nebovidy s.r.o., okres Kolín,
Ing. Robert Hofman

Bohemia Vitae, středisko Stráž nad Nežárkou, 
agronom p. Jaroslav Šmíd

Každého pěstitele pšenice ozimé TOBAK
zaujmou silné mohutné klasy. Díky vyššímu

počtu klasů na m2, vyššímu počtu zrn v klase
a střední HTZ každý pěstitel s TOBAKEM

dosáhne rekordních výnosů na své farmě.
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PŠENICE OZIMÁ

TOBAK (B)

POPIS ODRŮDY TOBAK
Naprosto šokující odrůda, bourající hranici 10 tun 
zrna z hektaru. Neuvěřitelně rekordních výnosů 
zrna odrůda TOBAK dosahuje zejména díky kom-
binaci mimořádně pevného zdraví, plastičnosti 
a toleranci k půdně-klimatickým podmínkám. 
Výnos má postaven na spojení vyššího počtu klasů, vyso-
kého počtu zrn v klase a střední HTZ. Vyšší odnožovací 
schopnost zaručuje výbornou autokompatibilitu v prů-
běhu špatných seťových podmínek.

PŘEDNOSTI ODRŮDY TOBAK:
• Absolutně bezkonkurenční výnos zrna
• Velmi dobrý zdravotní stav
• Mrazuvzdornost a zimovzdornost
• Mimořádná plasticita

OMEZENÍ ODRŮDY TOBAK:
• Při velmi vysokém infekčním tlaku fusarií
 doporučujeme neopomenout ošetření klasu.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY TOBAK
TOBAK je vysoce intenzivní odrůda, proto je třeba 
pro dosažení pekařských parametrů „A“ neopome-
nout vhodné hnojení sírou a všemi ostatními 
makro i mikroprvky a zejména zvýšené kvali-
tativní hnojení dusíkem. 

Zasejte TOBAK a dosáhněte i Vy rekordního výnosu zrna 
na Vaší farmě!

REGISTROVÁNO

V ČR 2013

Ing. Viktor Mačura, MBA

  NÁŠ TIP
Díky odrůdě TOBAK padají
rekordní výnosy napříč celou
Českou republikou.

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2010–2012. Šlechtitel: Saaten-Union / W.v Borries-Eckendorf GmbH & Co KG.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

Vývoj
Počáteční vývoj rychlý, vitální / vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin střední až nižší (88 cm)
Metání / zrání středně rané / středně rané až polopozdní

Přezimování
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost dobrá až velmi dobrá (6,9 - ÚKZÚZ 2011/12)

Odolnost k přísuškům velmi dobrá

Výnos zrna* rekordní výnosy zrna
(až 120 % na kontroly v neošetřené variantě)

Hustota porostu vyšší (ideální počet 750 - 800 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední až vysoký (35-38 zrn v klase)
HTZ středně vysoká (43g)

Pekařská kvalita – parametry
Pádové číslo E
Obsah bílkovin B - s ohledem na enormní výnos, nutno zohlednit v kvalitativním hnojení N
Sedimentační test A
Vaznost mouky E
Objemová hmotnost B
Objem pečiva A

Termín setí od první poloviny září do konce října
Výsevek
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 350 zrn/m2

Optimální podmínky 350 – 400 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 400 – 420 zrn/m2

Hnojení dusíkem TOBAK je vysoce intenzivní pšenice 170 – 200 kg/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 35 – 40 kg N/ha (20 %)
Sloupkování (vývoj) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 40 – 50 kg N/ha (25 %)
Sloupkování (vývoj) EC 32 – 35 (hlavní sloupkování) 35 – 40 kg N/ha (20 %)

Pozdní dávky (dle očekávaného výnosu)
EC 45 – 49 (plný praporec až 
praskání pochvy)

60 – 70 kg N/ha (35 %)

Hnojení sírou první nebo druhé produkční hnojení doporučujeme provést 
hnojivem obsahujícím síru v dávce 20 – 30 kg síry/ha

Odolnost proti poléhání sřední 6,0 (+)

Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)

EC 28 (konec odnožování) CCC 750g 1,5 l/ha

EC 31 (začátek sloupkování)
CCC 750g 0,3 l/ha + 0,3l
Ethephonu nebo 0,2l Moddusu

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Běloklasost 7,5 (+++)
Padlí listu 7,7 (+++)
Padlí klasu 7,7 (+++)
Braničnatky listu 6,1 (+)
Braničnatky klasu 6,9 (++)
Rez pšeničná 8,0 (+++)
Rez žlutá (plevová) 9,0 (++++)
Fusaria klasu 6,7 (++)
Plíseň sněžná 7,5 (+++)

Fungicidní ošetření
Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav

 (zejména fusarie klasu)
EC 51 - 65 přípravek s účinností na fusaria klasu

Vhodnost po obilovině ano (+)



PŠENICE OZIMÁ

GENIUS
- nejpěstovanější E pšenice
na českém trhu
Úspěch odrůdy zaručují mimo dobrého marketingu zejména její vlast-
nosti. Ne jinak je tomu u skvělé odrůdy GENIUS. Tato pšenice se bě-
hem tří let, kdy byla zařazena do sortimentu prodávaných odrůd v ČR, 
dostala v žebříčku pěstovaných odrůd raketově na medailové pozice.

GENIUS byl na český trh uveden na podzim 2010 a to na základě skvělých 
výsledků v registraci a běžné praxi v Německu. Čeští farmáři do té doby neměli 
v sortimentu E pšenic mnoho na výběr. GENIUS tak v ČR trochu předběhl 
čas, protože zde byl do státních zkoušek zařazen až v roce 2011 a registrace 
se očekává nyní na jaře 2014. Je to vlastně „novinka 2014“, ovšem již jako 
druhá nejmnoženější pšenice za rok 2013 a jako nejpěstovanější E pšenice
v ČR za rok 2014.

10 DŮVODŮ PROČ PĚSTOVAT GENIUS:
1. Ekonomicky nejvýhodnější „Ečková“ pšenice pro Váš podnik
GENIUS prokázal i ve velmi složitém sklizňovém roce 2013, že umí nasypat 
více, než ostatní běžné E pšenice, ale mnohdy dosahuje výnosů, které předčí
i v praxi zavedené výkonné A odrůdy.

2. Vysoký a stabilní výnos i v horších podmínkách
Pěstitelé se již 3 roky za sebou přesvědčili, že GENIUS dosahuje pozoruhod-
ných a zejména stabilně vysokých výnosů i v horších pěstebních podmínkách.

3. Pevně fi xovaná výtečná pekařská kvalita
V Německu v registraci obdržel označení jako E9, tedy nejvyšší možné 
ohodnocení.

4. Ranost
GENIUS je středně ranou odrůdou ve zralosti, proto nedělá problémy při skliz-
ni v ročnících se zpožděnou vegetací.

5. Stabilně dobré zdraví
S výjimkou braničnatky listu, u které je jeho odolnost slabší, je GENIUS v odol-
nosti k ostatním chorobám na dobré až velmi dobré úrovni. Zejména odolnost 
proti fuzariu v klase, braničnatce v klase, padlí a běloklasosti je na velmi dobré 
úrovni s hodnotami nad 7.

6. Mimořádná plastičnost a tolerance k různým půdně-klimatickým 
podmínkám
GENIUS velmi zdárně zvládá bonitně slabší pozemky, přísušky, ale také velmi 
dobře reaguje na vyšší intenzitu. Je velmi tolerantní k zamokřeným a velmi 
těžkým půdám.

7. Velmi dobrá zimuvzdornost a mrazuvzdornost
V zimě 2011/2012, zkoušené velmi silným mrazem, odrůda GENIUS prokázala 
další ze svých mimořádných vlastností. Nejen, že je GENIUS velmi tolerantní
k dlouho ležící sněhové pokrývce (odolnost k plísni sněžné 7,0), ale také mra-
zuvzdornost je na výtečné úrovni (ÚKZÚZ 2011/12 – 7,4).

8. Lze pěstovat po pšenici
S ohledem na velmi úzké osevní postupy mnoho pěstitelů také jistě ocení
u odrůdy GENIUS poměrně dobrou toleranci k pšeničné předplodině.

9. Specialista na velmi pozdní termíny setí
GENIUS je nyní zřejmě ozimá pšenice s nejvyšší tolerancí k těm nejpozdnějším 
termínům setí.

10. Kvalitní certifi kované osivo u každé významné osivářské fi rmy 
Garancí úspěchu každé odrůdy je bezesporu založení porostu z kvalitního certi-
fi kovaného osiva. Ne jinak je tomu i u nejpěstovanější E pšenice odrůdy GENIUS.
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TOBAK (B) POTENZIAL (A) ELLY (A) MAGISTER (E) Ostatní odrůdy
(168 odrůd)

1792 ha
1665 ha

1205 ha
1167 ha 

25938 ha

  NÁŠ TIP
Pěstiteli, který chce každoročně dosahovat
nejlepší pekařské kvality, mohu doporučit
jedině odrůdu GENIUS.

Oldřich Kovář DiS.

Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2013, přehled množitelských ploch.

GENIUS - množitelské plochy pšenice ozimé za rok 2013
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PŠENICE OZIMÁ

GENIUS (E+)
Odrůda v nejvyšší
pekařské kvalitě „E+“

Ing. Vyroubal z fi rmy ZOD Dejas Dzbel byl s výnosem 
79 q/ha u odrůdy GENIUS jednoznačně spokojen.

*Zdroj: BSA Hannover 2010, šlechtitel; ÚKZÚZ 2011-13. Šlechtitel: Saaten-Union/Nordsaat Saatzucht GmbH, Böhnshausen.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.

Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

Vývoj  
Počáteční vývoj středně rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin střední (99 cm)
Metání / zrání středně rané / středně rané až polopozdní

Přezimování
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá (7,4 ÚKZÚZ 2011/12)

Odolnost k přísuškům velmi dobrá
Výnos zrna na úrovni „E“ odrůd velmi vysoký
Hustota porostu střední (ideální počet klasů 600 – 700/m2)
Počet zrn v klase střední až vysoký (36 zrn/klas)
HTZ středně vysoká až vysoká (46,4 g)

Pekařská jakost* „E+“
Číslo poklesu – šrot velmi vysoké (337 s)
Obsah bílkovin vysoký (13,6 %)
Sedimentační test velmi vysoký (62 ml)
Vaznost mouky vysoká (56 %)
Objemová výtěžnost velmi vysoká (706 ml)
Objemová hmotnost vysoká (815 g/l)
Příjem vody velmi vysoký (63,4 %)

Termín setí dle výrobní oblasti od poloviny září do prvního týdne listopadu
Výsevek
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost rané setí není příliš vhodné
Optimální podmínky 320 – 350 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 350 – 400 zrn/m2

Velmi pozdní termíny setí 400 – 500 zrn/m2

Hnojení dusíkem (intenziv. pěstování) 140 – 200 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha (30 %)
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 70 kg N/ha (35 %)
Kvalitativní dávka (dle oček. výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 50 – 70 kg N/ha (35 %)

Hnojení dusíkem (extenziv. pěstování) 100 – 130 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 30 – 40 kg N/ha (30 %)
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 40 – 50 kg N/ha (40 %)
Kvalitativní dávka (dle oček. výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 30 – 40 kg N/ha (30 %)

Odolnost proti poléhání střední 6,8 (+)

Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)

EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,2 – 1,5 l/ha

EC 31 (začátek sloupkování)
CCC 750 g 0,3 l/ha + 0,3 l
Ethephonu nebo 0,2 l Moddusu

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Běloklasost 8,2 (+++)
Stéblolam 5,0 (0)
Padlí listu / klasu 8,2 (+++) / 7,8 (+++)
Braničnatky listu / klasu 5,8 (0) / 7,6 (+++)
Rez pšeničná / žlutá 7,6 (+++) / 8,8 (++++)
DTR 4,5 (0–)
Fusaria klasu 7,5 (+++)

Fungicidní ošetření EC 21 – 28 v případě setí po obilovině podpořit odolnost k stéblolamu 
účinným fungicidem

Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrál. fungicid

EC 51 – 65 azolový fungicid

Vhodnost po obilovině po pšenici ano (++), po ječmeni ne (–)

POPIS ODRŮDY GENIUS
Středně raná až polopozdní odrůda dosahující patřičně 
vysokých výnosů zrna, ovšem s tou nejvýše možnou 
dosažitelnou pekařskou kvalitou. GENIUS je středního 
vzrůstu se střední odolností proti poléhání.

PŘEDNOSTI ODRŮDY GENIUS:
• Mimořádná pekařská kvalita
• Vysoký výnos kvalitního zrna
• Ranost
• Zimovzdornost a mrazuvzdornost
• Dobrý zdravotní stav
• Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým
 podmínkám
• Vysoká tolerance k různým termínům setí

OMEZENÍ ODRŮDY GENIUS:
• Slabší odolnost k DTR
• Nevhodná k setí po ječmeni

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY GENIUS
Odrůdu GENIUS lze doporučit jak pro vysokou 
intenzitu pěstování, tak i do extenzivnějších 
technologií napříč celou ČR. GENIUS lze stejně 
tak dobře využít pro nejpozdnější termíny setí. 
Dobrou toleranci vykazuje k předplodinám, jako je např. 
pšenice či kukuřice, i když je třeba zdůraznit, že tyto 
předplodiny obecně snižují výkon následující pšenice 
ozimé a tedy i při pěstování tak skvělé odrůdy, jakou je 
GENIUS, je třeba dodržet určitá agrotechnická pravidla.



PATRAS Po ničem nepátrej, sej PATRAS!

PŠENICE OZIMÁ

Neznám nikoho, kdo by nevsadil na jistotu. Většina z nás má 
ráda jistotu a stabilitu. Proto také každý pěstitel rozkládá riziko 
v podobě výběru více plodin a více odrůd. Z technologického 
hlediska nemá smysl mít z pěstební plochy zahrádku a přehlíd-
ku všech dostupných odrůd. Na druhé straně volba 3–6ti odrůd 
dané plodiny dle celkové výměry je naprosto logická. 

I mezi těmito odrůdami pak pěstitel většinou hledá 1 až 2 odrůdy se 
špičkovým výnosem (např. TOBAK, RUMOR), 1 až 2 odrůdy s mimo-
řádnou kvalitou (např. ATHLON, GENIUS) a 1 až 2 odrůdy do spe-
cifi ckých podmínek dané lokality (např. BROKAT, LAVANTUS).
Samozřejmostí je, aby všechny odrůdy byly alespoň na středně dobré úrovni 
zdraví a vykazovaly dobrou zimu a mrazuvzdornost.

DO KTERÉ SKUPINY ALE PATŘÍ PATRAS?
PATRAS je sám o sobě jednou velkou jistotou a stabilitou díku vyváženému 
komplexu všech vlastností. Vinaři by na odrůdu PATRAS řekli, že je to 
„kulatá odrůda“ a ona opravdu je.

PATRAS – VÝNOS A KVALITA ZRNA
PATRAS z výsledků zkoušek v Německu i v ČR a stejně tak z praxe uka-
zuje, že je jednou z výnosově nejvyrovnanějších odrůd napříč ročníky, na-
příč lokalitami i napříč nároky na půdně-klimatické podmínky. Navíc HTZ 
odrůdy PATRAS je vysoká, běžně nad 50 g. No kdo by nechtěl takovou 
jistotu?

PATRAS – PEKAŘSKÁ KVALITA
PATRAS za tři roky zkoušek v ČR obdržel hodnotu pekařské kvality A, 
Ovšem ve druhém roce zkoušení (2012) měl všechny parametry v E a to 
byl poměrně deštivý rok v závěru vegetace. PATRAS stejně jako POTENZIAL 

prokázal mimořádnou stabilitu pádového čísla a objemové
hmotnosti zrna. No kdo by nechtěl takovou jistotu?

PATRAS - PŮDNĚ-KLIMATICKÉ PODMÍNKY
PATRAS je velmi indiferentní jak k lehkým a písčitým, tak i k těžkým
a jílovitým půdám. Velmi zdárně zvládá přísušek v závěru vegetace. Je 
to středně raná odrůda ve zrání, dříve nalévá obrovské zrno a dává tedy 
předpoklad nižšího podílu zadiny i v suchých ročnících. No kdo by nechtěl 
takovou jistotu?

PATRAS – ZDRAVOTNÍ STAV, ZIMUVZDORNOST
A MRAZUVZDORNOST
Odrůda PATRAS má vyváženou dobrou odolnost ke všem významným 
chorobám pšenice ozimé. V sezóně s normálním infekčním tlakem a stan-
dardními 1 až 2 fungicidními ošetřeními, což je dnes běžnou záležitostí, 
by nemělo pěstitele PATRASU nic zásadního překvapit. PATRAS vykazuje 
k chorobám, jako je plíseň sněžná, běloklasost, padlí na listu i v klase, rez 
žlutá a fuzarium v klase, dobrou až velmi dobrou odolnost (hodnoceno 
za 3 roky v běžných pěstebních podmínkách). Odolnost proti braničnatce 
listu a rzi pšeničné je na střední úrovni. V mrazem zkoušené, kruté zimě 
2011/2012 PATRAS vykázal dobrou až velmi dobrou mrazuvzdornost 
(ÚKZÚZ 2011/12 – 6,8). No kdo by nechtěl takovou jistotu?

MÁ PATRAS NĚJAKOU NEVÝHODU?
Jedinou známou „nevýhodou“ by mohla být trochu větší potřeba osiva
s ohledem na mimořádně velkou HTZ. Ovšem ideální hustota při výsevku 
by měla být dle termínu setí 3,0 – 3,8 MKS. Tedy o žádné drama z hledis-
ka potřeby osiva a případného zvýšení nákladů se nejedná.
PATRAS je tedy opravdu „kulatou odrůdou“ a jak říká jedno přísloví:
„Jistota je kulomet.“ My říkáme: Jistota je PATRAS!
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PODSTATU ÚSPĚCHU VIDÍM JIŽ NA PODZIM
Obdivuji německé šlechtění jak v řepce, tak i v obilovinách. Proto, když jsem hledal no-
vou odrůdu pro pozdější setí a možnost setí po kukuřici, zvolil jsem odrůdu PATRAS. 
Svými vlastnostmi perfektně zapadá do našeho portfolia pšenic JB Asano, Potenzial.
Na odrůdě PATRAS se mi líbí také plasticita a skvělá reakce na regulátory z hlediska 
odnožování. V popisu odrůdy SAATEN-UNION uvádí nižší odnožovací schopnost, já 
mám spíše opačné zkušenosti, čehož patřičně využívám při práci s regulátory. Zákla-
dem je nízký výsevek. Pokud kytka odnoží, je nutno provést podzimní regulaci
a fungicidní ošetření. Toto většina pěstitelů opomíjí. Podstatu úspěchu vidím právě na 
podzim. Na jaře je pak základem včasná inventarizace porostu a individuální odrů-
dový přístup. Jsem zastáncem preventivního fungicidního ošetření na paty, list i klas. 
PATRAS má výbornou a stabilní pekařskou kvalitu, pro špičkový výnos ho pak stačí jen 
vhodně nahnojit. Loni nám PATRAS nasypal přes 9,5 tuny z ha.

RS Lesonice a.s, okr. Třebíč, Ing. Petr Buriánek Struktura firmy:
Nadmořská výška: 380–480 m n. m. 
Průměrné srážky: 460–500 mm
Výměra podniku: 4.250 ha – středně
těžké až lehké půdy, kambizem,
rendziny, hnědozem
Pěstované plodiny: pšenice, řepka,
kukuřice, ječmen, žito

REGISTROVÁNO

V ČR 2013



PŠENICE OZIMÁ

PATRAS (A)
Vyladěná pšenice
ve všech směrech

POPIS ODRŮDY PATRAS
PATRAS je středně raná až polopozdní pšenice vy-
sokého a velmi stabilního vyrovnaného výnosu ve 
všech výrobních oblastech ČR. Jedná se o velmi spe-
cifi ckou odrůdu odlišnou svým habitem od většiny nabíze-
ných odrůd na českém trhu. Především je to nezvykle řidší 
nižší porost (88 cm) s rostlinami středně až méně odnožují-
cími, avšak s dlouhým silným klasem s vysokým počtem zrn 
v klase, a zejména s vysokou HTZ kolem 50 g. PATRAS 
má střední odolnost proti poléhání. Zimovzdornost od-
růdy PATRAS je velmi dobrá. Mrazuvzdornost je na 
hodnotě 6,8; tedy také velmi dobrá.

PŘEDNOSTI ODRŮDY PATRAS:
• Mimořádná výnosová stabilita 

• Mimořádná pekařská stabilita

 i za horších klimatických podmínek 

• Vysoká HTZ (nad 50 g)

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY PATRAS
PATRAS je výnosovou i kvalitativní jistotou každého
pěstitele napříč Českou republikou, díky velmi vyrov-
naným vysokým výnosům zrna a díky vysoké stabilitě
pádového čísla a vysoké stabilitě objemové hmot-
nosti. PATRAS je poměrně tolerantní jak k lehčím a písči-
tějším, tak i k těžkým jílovitým půdám. PATRAS dosahuje 
nejvyšších výnosů při středním termínu setí.

Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2012 (výnos zrna, průměr 2010 – 2012). podklady pro registraci odrůdy.

PATRAS – nadstandardní výnos ve všech oblastech
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Vývoj  

Počáteční vývoj
velmi pomalý podzimní vývoj, velmi razantní jarní vývoj / nižší až 
střední odnožovací schopnost

Výška rostlin nižší (84 cm)
Metání / zrání polopozdní / středně rané až polopozdní

Přezimování
Zimovzdornost velmi dobrá  
Mrazuvzdornost velmi dobrá (6,8 – ÚKZÚZ 2011/12)

Výnos zrna velmi vysoký
Hustota porostu nízká (ideální počet 550 – 600 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední až vysoký (37 – 38 zrn v klase)
HTZ vysoká až velmi vysoká (nad 50 g)

Pekařská jakost* A
Pádové číslo E
Obsah bílkovin A
Sedimentační test A
Vaznost mouky A
Objemová výtěžnost A
Příjem vody E

Termín setí od první poloviny září do konce října
Výsevek
Rané setí 300 zrn/m2

Optimální podmínky 300 – 350 zrn/m2

Pozdní setí 350 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (vývoj) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 60 – 80 kg N/ha (40 %)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 40 kg N/ha (30 %)

Odolnost proti poléhání* sřední 6,2 (+)

Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)

EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,2 – 1,5 l/ha

EC 31 (počátek sloupkování)
CCC 750 g 0,3 l/ha + 0,3 l/ha
Ethephonu nebo 0,2 l/ha Moddusu

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Běloklasost 7,7 (+++)
Padlí listu 6,8 (++)
Padlí klasu 7,1 (+++)
Braničnatky listu 5,5 (+)
Braničnatky klasu 6,6 (++)
Rez pšeničná 5,6 (+)
Rez žlutá (plevová) 7,2 (+++)
Fusaria klasu 7,2 (+++)
Plíseň sněžná 8,2 (++++)

Fungicidní ošetření
Dle infekčního stavu EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav

 (zejména fusarie klasu)
EC 51 – 65

Vhodnost po obilovině ano (+++)

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno (2010 – 2012), Šlechtitel: Saaten-Union/Deutsche Saatveredelung, Lippstadt.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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PŠENICE OZIMÁ

ATHLON
Nová „E“ pšenice na česká pole

14

POPRVÉ:
Odrůda ATHLON výnosem významně překonává stávající E odrůdy.

PODRUHÉ:
Odrůdu ATHLON lze zařadit mezi nejzdravější pšenice. 

POTŘETÍ:
Odrůda ATHLON má velmi dobrou zimovzdornost
a mrazuvzdornost a velmi vysokou odolnost proti poléhání.

Ve všech parametrech v tříletém průměru odrůda ATHLON dosáhla 
pekařské hodnoty „E“.
Kvalitou ji nelze srovnávat s nadstandardními hodnotami odrůdy GENIUS, 
ale výnosově jistě patří mezi špičku současného sortimentu.
Předností odrůdy ATHLON je jistě vynikající zdravotní stav. At´ už se 

jedná o choroby pat, listu či klasu. Díky tomu je také poměrně tolerantní 
k obilní předplodině.
Výnos odrůdy ATHLON je na kontrolní odrůdu Akteur nadstan-
dardní ve všech výrobních oblastech i v ošetřené či neošetřené 
variantě. Zejména v neošetřené variantě v kukuřičné výrobní ob-
lasti má ATHLON na „E“ kontrolu 23 % navíc. V řepařské výrobní 
oblasti překonává kontrolu o 21 %. 

Obecně se odrůdě ATHLON v teplejších či sušších lokalitách daří velmi 
dobře.
V hodnocení přezimování v roce 2011/12 dostal ATHLON známku 
6,7. Tedy mrazuvzdornost je na velmi dobré úrovni a je jistotou v přezi-
mování každému pěstiteli.
Ke sklizni v roce 2014 v ČR lze předpokládat množitelskou plochu 960 ha. 
Lze tedy očekávat dostatek kvalitního certifi kovaného osiva 
odrůdy ATHLON u všech významných osivářských fi rem v ČR.

Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2012 (hospodářské vlastnosti, průměr 2010–2012)

Po úspěšném ukončení registračních zkoušek za roky 2010–2012 
na jaře 2013 byla v ČR registrována nová pšenice ozimá v pe-
kařské kvalitě „E“ ze sortimentu SAATEN-UNION pod názvem 
„ATHLON“ (čti „Etlon“). Českého pěstitele pekařské pšenice 
tato odrůda zaujme hned třikrát.
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ATHLON - 3 roky zkošek + 1. rok v SDO.
Výnos zrna v neošetř. variantě (2010–2013)

Zdroj: ÚKZÚZ 2013 (Základní sortiment, výnos zrna v %, průměr 2010–2013, neošetřeno).
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ATHLON – významný přínos ve
zdravotním stavu na kontrolu Akteur

REGISTROVÁNO

V ČR 2013
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PŠENICE OZIMÁ

ATHLON (E)

**Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2010 – 2012, Šlechtitel: Saaten-Union/Saaten Union Recherche S.A.S.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

Vývoj  
Počáteční vývoj střed rychlý / vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin nízká (82 cm)
Metání / zrání středně rané / středně rané

Přezimování
Zimovzdornost velmi dobrá  
Mrazuvzdornost velmi dobrá (6,7 – ÚKZÚZ 2011/12)

Výnos zrna** vysoký
Hustota porostu vyšší (ideální počet 750 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední
HTZ vysoká (48 g)

Pekařská jakost* E
Pádové číslo E
Obsah bílkovin E
Sedimentační test E
Vaznost mouky E
Objemová výtěžnost E
Příjem vody E

Termín setí od poloviny září do konce října
Výsevek
Rané setí 300 – 320 zrn/m2

Optimální podmínky 320 – 350 zrn/m2

Pozdní setí 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 50 – 70 kg N/ha (35 %)
Sloupkování (vývoj) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 70 kg N/ha (35 %)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 40 kg N/ha (30 %)

Odolnost proti poléhání** vysoká 8,4 (+++)
Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)

EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,3 l/ha

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Běloklasost 7,6 (+++)
Padlí listu 7,3 (+++)
Padlí klasu 7,1 (+++)
Braničnatky listu 5,8 (+)
Braničnatky klasu 7,0 (+++)
Rez pšeničná 8,0 (+++)
Rez žlutá (plevová) 8,0 (+++)
Fusaria klasu 7,3 (+++)
Plíseň sněžná 8,2 (++++)

Herbicidní ošetření Pozor! Citlivý na chlortoluron!
Fungicidní ošetření
Dle infekčního stavu EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav

 (zejména fusarie klasu)
EC 51 - 65 širokospektrální fungicid

Vhodnost po obilovině ano (+++)

Jedinečnost v kvalitě,
výnose i zdraví…

POPIS ODRŮDY ATHLON
Vysoce výnosná pšenice v „E“ kvalitě, s výborným zdra-
votním stavem, nízkého vzrůstu, s vysokou odolností proti 
poléhání a navíc střední raností ke sklizni. ATHLON navíc 
disponuje vysokou zimuvzdorností i vysokou mrazu-
vzdorností.

PŘEDNOSTI ODRŮDY ATHLON:
• Vysoký výnos zrna v E kvalitě
• Vysoká mrazu i zimuvzdornost
• Vysoká tolerance k přísuškům

OMEZENÍ ODRŮDY ATHLON:
• Zamokření, chladné studené a těžké půdy
• Citlivý na chlortoluron

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY ATHLON
ATHLON nemá vyhraněné nároky na půdně-klimatické pod-
mínky. Velmi dobře však zvládá lehčí půdy a sušší 
lokality. ATHLON dosahuje průměrné hodnoty E pekařské 
kvality, avšak výrazně vyšších výnosů zrna, než ostatní E 
pšenice. Jistotu bohatého výnosu poskytuje ATHLON zejmé-
na na lokalitách a v ročnících s vyšším tlakem chorob díky 
skvělému zdravotnímu stavu kořenu, listu i klasu. Odrůda 
je také velmi tolerantní k raným i pozdním termí-
nům setí.

Tohle se vám
s ATHLONem nestane...

Tak tohle je ATHLON,
výnosná a zdravá pšenice.



Šlechtění Strube opět v popředí zájmu pěstitelů pšenice ozimé
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ŠPIČKOVÁ DVOJČATA LAVANTUS A BROKAT
Firma SAATEN-UNION CZ na podzim 2013 obdržela registraci dvou novinek 
pšenice ozimé LAVANTUS (A) a BROKAT (A).
Významné osivářské fi rmy v ČR již na podzim 2013 mohly založit předstihově 
množení těchto odrůd. Lze říci, že kdo tak učinil, udělal velmi dobře. 
Protože...

BROKAT (A)
Tato středně raná pšenice se pyšní nadstandardně vysokými až velmi vy-
sokými výnosy zdravého zrna v ošetřené i neošetřené variantě a to napříč 
celou Českou republikou. BROKAT je středního vzrůstu, disponuje velmi 
vysokou odolností proti poléhání (8,4) a stabilně dobrým zdravot-
ním stavem. 

Hlavními odlišnostmi odrůdy BROKAT od ostatních je mimořádná tole-
rance k mokrým, těžkým a studeným půdám. Oblibu tato odrůda 
získá zejména u pěstitelů, kteří vedou porosty pšenice ozimé na intenzivní 
úrovni.

BROKAT totiž výrazně reaguje na živinově dobré půdy a na vyso-
kou intenzitu pěstování. Mimo to za tři roky státních zkoušek BROKAT 
dosáhl jedné z nejvyšších hodnot pádového čísla 344s. BROKAT 
také vykazuje mimořádnou stabilitu pádového čísla i v případě vyšších 
srážek v závěru vegetace.
Zimuvzdornost je na střední, dobré úrovni, stejně tak dobře obstál v hod-
nocení mrazuvzdornosti v roce 2011/12. Hodnotu přezimování má 
dle ÚKZÚZ 2011/12 na čísle 6,2. Ideální jsou rané až středně rané 
termíny setí.

LAVANTUS (A) 
LAVANTUS stejně jako jeho dvojče BROKAT dosahuje naprosto vynika-

jících výnosů zrna napříč ČR. Pekařské parametry i zdravotní stav 

a také odolnost proti poléhání (7,4) jsou téměř shodně velmi dobré. 

Stejně tak tolerance k obilní předplodině je vysoká.

V ostatních parametrech se však LAVANTUS od BROKATU zásadně liší.

Je to polopozdní pšenice, středního až vyššího vzrůstu. 

LAVANTUS využijí zejména pěstitelé hospodařící na horších pozemcích, 

případně i na lehčích půdách či v aridních oblastech. LAVANTUS totiž 

velmi zdárně zvládá lehké až velmi lehké a písčité půdy. Je velmi 

tolerantní k přísuškovým oblastem a k bonitně slabším půdám. 

LAVANTUS je uzpůsoben k středním i nízkým intenzitám pěstování.

Je také velmi tolerantní k pozdním termínům setí. Pekařské parametry 

odpovídají hodnocení A. Předností je jistě stabilita pádového čísla 

a objemové hmotnosti. Pro mnohé pěstitele je také podstatnou vlast-

ností zimu a mrazuvzdornost. LAVANTUS je na velmi dobré úrovni, 

přezimování má dle ÚKZÚZ 2011/12 na výborné hodnotě 7,3.

Dvojčata LAVANTUS a BROKAT tak jistě využijí téměř všichni pěstitelé po-

travinářské pšenice ozimé v celé České republice. Díky odlišným vlastnostem 

těchto vynikajících odrůd tak může každý správný hospodář částečně 

eliminovat některé z negativních půdně-klimatických podmínek a využít 

genetických předností těchto odrůd.

Německá šlechtitelská fi rma Strube Research GmbH & Co. KG je dlouhou řadu let členem skupiny SAATEN-UNION GmbH. V České re-
publice se poprvé dostala do podvědomí pěstitelské praxe prostřednictvím skvělé odrůdy BATIS (A), která jako jedna z prvních umožnila 
pěstitelům ekonomicky zhodnocené navýšení hnojení dusíkem i za omezené aplikace fungicidů. Podle chemické fi rmy BASF tehdy jako 
jediná odrůda méně reagovala na další fungicidní ošetření – prostě byla zdravá a výnosná. Další odrůdou byla pšenice LEVENDIS (E), kte-
rá vykazovala mimořádnou stabilitu pekařské kvality i při vysokých srážkách v závěru vegetace. Pěstitelé krmné pšenice nedají dopustit 
na jedinečnou, skutečnou krmnou odrůdu DROMOS.

Typickou vlastností suchuvzdorné odrůdy 
LAVANTUS je dlouhý štíhlý klas. 

Ing. Ullmann z fi rmy 
Agroland Štěpánkovice, 

okres OP byl s výsled-
kem množitelské plochy

novošlechtění pšenice 
ozimé BROKAT

velmi spokojen.
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BROKAT (A)
Mistr na intenzitu

POPIS ODRŮDY BROKAT
BROKAT je středně raná pšenice dosahující vysokých 
až velmi vysokých výnosů napříč celou Českou republikou. 
Rostliny jsou středně vzrůstné se špičkovou odolností proti 
poléhání. BROKAT má střední odnožovací schopnost. Zdra-
votní stav je dobrý až velmi dobrý. Přezimování je na dobré 
až velmi dobré úrovni.

PŘEDNOSTI ODRŮDY BROKAT:
• nadstandardní výnosy napříč ČR
• vysoké a stabilní pádové číslo
• mimořádná odolnost proti poléhání (8,4)
• mimořádná tolerance k těžkým a mokrým
 půdám
• specialista na vysokou intenzitu

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY BROKAT
BROKAT je plastická odrůda, které nemá extra vy-
hraněné nároky na podmínky pěstování, avšak je 
mimořádně tolerantní k těžkým, mokrým i stude-
ným půdám. Má mimořádnou odolnost (jednu z nejvyš-
ších) proti poléhání. Velmi dobře jí vyhovují středně kvalitní 
a kvalitní půdy. Výborně reaguje na vysokou intenzitu 
pěstování. Nejlepších výsledků BROKAT dosahuje pří ra-
ných a středních termínech setí.  

BROKAT - 3 roky zkoušek + 1. rok
v SDO. Výnos zrna v neošetř.
variantě (2010–2013)

**Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2010 – 2012, Šlechtitel: Saaten-Union/ Strube GmbH
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

Vývoj  

Počáteční vývoj
pomalý podzimní vývoj, velmi rychlý jarní vývoj / střední odnožovací 
schopnost

Výška rostlin střední (86 cm)
Metání / zrání středně rané / středně rané

Přezimování
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost dobrá (6,2 - ÚKZÚZ 2011/12)

Výnos zrna** vysoký až velmi vysoký v ošetřené i neošetřené variantě
Hustota porostu vysoká (ideální počet 750–800 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední až vysoký (36 zrn v klase)
HTZ střední (43 g)

Pekařská jakost* A
Pádové číslo 344s 
Obsah bílkovin 13,1%
Sedimentační test 37ml
Vaznost mouky 57,2%
Objem pečiva 575ml
Objemová hmotnost 784g/l

Termín setí od 1/2 září do 1/2 října (rané až střední termíny dle oblasti)
Výsevek
Rané setí 300 – 350 zrn/m2

Optimální podmínky 350 – 380 zrn/m2

Pozdní setí nedoporučuje se
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 - 28 (odnožování) 40 kg N/ha (20-25%)
Sloupkování (počátek) EC 29 - 32 (počátek sloupkování) 60 - 80 kg N/ha (35-40%)
Sloupkování (plné) EC 32 - 36 (2/2 sloupkování) 40 - 60 kg N/ha (25-30%)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 - 51 (počátk metání) 30 kg N/ha (20%)

Odolnost proti poléhání** vysoká 8,4 (+++)
Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)

EC 28 (konec odnožování) CCC 750g 0,8 - 1,2l/ha

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Běloklasost 7,2 (+++)
Padlí listu 7,0 (+++)
Padlí klasu 6,8 (++)
Braničnatky listu 5,3 (+)
Braničnatky klasu 7,1 (+++)
Rez pšeničná 5,9 (+)
Rez žlutá (plevová) 6,6 (++)
Fusaria klasu 7,5 (+++)
Plíseň sněžná 6,0 (++)

Fungicidní ošetření
Dle infekčního stavu EC 30 - 49 širokospektrální fungicid

Vysoká intenzita, vysoký infekční stav EC 51 – 65

Vhodnost po obilovině ano (+++)
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Zdroj: ÚKZÚZ Brno, 2013.

PŠENICE OZIMÁ



18

PŠENICE OZIMÁ

RUMOR (A)
3+1 v RUMORu...
Výnos, ranost, nepoléhavost
a mrazuvzdornost

POPIS ODRŮDY RUMOR
RUMOR je raná až středně raná pšenice dosahující 
mimořádných výnosů zdravého zrna i v neošetřených 
variantách. Je to vysoce odnožující, středně vzrůstná 
pšenice s dobrou odolností proti poléhání a vyváženým 
dobrým zdravotním stavem. Významně nadstan-
dardní je zejména odolnost proti klasovým cho-
robám. Hustota porostu je vysoká, zrno středně 
velké. RUMOR je specialistou na rané termíny setí. 

PŘEDNOSTI ODRŮDY RUMOR:
•  špičkový výnos i bez ošetření
•  ranost a vysoká odolnost přísuškům
•  výtečné zdraví
•  vysoká mrazuvzdornost

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY RUMOR
Uplatnění RUMOR nachází zejména v sušších 
oblastech pěstování a v lokalitách trpících pří-
sušky v závěru vegetace. Stejně tak nachází oblibu 
u pěstitelů vyžadujících od odrůdy vysokou mra-
zuvzdornost (Zima 2011/12 ÚKZÚZ – 7,2). Před-
ností u odrůdy RUMOR je vhodnost pro velmi 
rané, rané až středně rané termíny setí. 

RUMOR – vynikající
výsledky v registr. řízení

Vývoj  

Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, velmi rychlý jarní vývoj / velmi vysoká 
odnožovací schopnost

Výška rostlin střední až vyšší (92cm)
Metání / zrání rané / středně rané

Přezimování
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá (7,2 - ÚKZÚZ 2011/12)

Výnos zrna vysoký v ošetřené a velmi vysoký v neošetřené variantě
Hustota porostu velmi vysoká (ideální počet klasů 850/m2)
Počet zrn v klase vysoký (39 zrn/klas)
HTZ střední (42 g)

Pekařská jakost** „A“
Pádové číslo (šrot) 341 s
Obsah NL 12,7%
Sedimentační test 42 ml
Vaznost mouky 56%
Objemová hmotnost 792 g/l
Objem pečiva 566 ml

Termín setí začátek září do 1/2 října (velmi rané až střední termíny)
Výsevek
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 280 – 300 zrn/m2

Optimální podmínky 300 – 350 zrn/m2

Pozdní setí není vhodné
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 - 28 (odnožování) 60 kg N/ha (25%)
Sloupkování - počátek EC 29 - 32 (počátek sloupkování) 80 kg N/ha (50%)

Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu)
EC 43 - 49 (naduření pochvy, 
viditelný klas)

40 - 60 kg N/ha (25%)

Odolnost proti poléhání dobrá 6,9 (++)
Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)
V případě přehuštěného porostu či dávek N nad 140 kg
posílit druhou aplikaci o Ethephone 0,3 l/ha

EC 28 (konec odnožování) CCC 750g 0,8 - 1,2l/ha

EC 31 (počátek sloupkování), při 
vysoké intenzitě

CCC 750g 0,3 l/ha + 0,3 l Ethephone 
nebo pouze 0,2l Moddusu

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní list 6,7 (++)
Padlí travní klas 7,0 (+++)
Rez pšeničná 6,3 (++)
Rez plevová 7,7 (+++)
Braničnatka klasu 7,5 (+++)
Braničnatka listu 5,5 (+)
Běloklasost 7,1 (+++)
Plíseň sněžná 6,5 (++)
Fuzaria v klase 7,4 (+++)

Fungicidní ošetření
Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrální fungicid

Vysoká intenzita, vysoký infekční stav EC 51 - 65

Vhodnost po obilovině ano (+++)
Odolnost chlortoluronu ano

Jarní inventarizace množitelské plochy RUMOR.
Ing. Kobliha z fi rmy ZEV Šaratice ohodnotil stav jako
velmi dobrý. Porost je nastaven na velmi vysoký výnos.

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2011-2013, **Zdroj: šlechtitel, Šlechtitel: Saaten-Union/ Strube Research GmbH & Co. KG.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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PŠENICE OZIMÁ

LAVANTUS (A)
I v horších podmínkách
to šlape

Vývoj  

Počáteční vývoj
středně rychlý až rychlý podzimní vývoj,
rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost

Výška rostlin střední až vyšší (90 cm)
Metání / zrání středně rané / polopozdní

Přezimování
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá (7,3 - ÚKZÚZ 2011/12)

Výnos zrna vysoký až velmi vysoký v ošetřené i neošetřené variantě
Hustota porostu vysoká (ideální počet 700 klasů/m2)
Počet zrn v klase vysoký (38-39 zrn v klase)
HTZ střední (42 g)

Pekařská jakost* „A“
Pádové číslo 326s 
Obsah NL 13 %
Sedimentační číslo 41 ml
Vaznost mouky 56,6 %
Objemová hmotnost 783 g/l
Objem pečiva 571 ml

Termín setí od 2/2 září do 2/2 října (střední až pozdnější termíny dle oblasti)
Výsevek
Rané setí rané setí není příliš vhodné
Optimální podmínky 320 - 350 zrn/m2

Pozdní setí 350 - 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 - 28 (odnožování) 40 kg N/ha (30%)
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 29 - 32 (počátek sloupkování) 60 - 90 kg N/ha (40-50%)
Kvalitativní dávka (dle oček. výnosu) EC 49 - 51 (počátek metání) 30 kg N/ha (20%)

Odolnost proti poléhání vysoká 7,6 (+++)
Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)
V případě přehuštěného porostu či dávek N nad 140 kg
posílit druhou aplikaci o Ethephone 0,3 l/ha

EC 28 (konec odnožování) CCC 750g 0,8 - 1,2l/ha

EC 31 (počátek sloupkování), při 
vysoké intenzitě

CCC 750g 0,3 l/ha nebo pouze 
0,2l Moddusu

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Běloklasost 7,7 (+++)
Padlí listu 6,9 (++)
Padlí klasu 6,9 (++)
Braničnatky listu 5,6 (+)
Braničnatky klasu 7,3 (+++)
Rez pšeničná 6,2 (++)
Rez plevová 6,8 (++)
Fusaria klasu 7,6 (+++)
Plíseň sněžná 6,9 (++)

Fungicidní ošetření
Dle infekčního stavu EC 30 - 49 širokospektrální fungicid

Vysoká intenzita, vysoký infekční stav EC 51 - 65

Vhodnost po obilovině ano (+++)

POPIS ODRŮDY LAVANTUS
LAVANTUS je polopozdní pšenice dosahující vysokých 
až velmi vysokých výnosů napříč celou Českou repub-
likou. Rostliny jsou vyššího vzrůstu s vysokou odolností proti 
poléhání (7,6). LAVANTUS má střední odnožovací schopnost. 
Zdravotní stav je dobrý až velmi dobrý. Přezimování je na 
výtečné úrovni (7,3 ÚKZÚZ zima 2011/12).

PŘEDNOSTI ODRŮDY LAVANTUS:
• nadstandardní výnosy napříč ČR
• vysoká stabilita pekařské kvality
•  mimořádná tolerance k lehčím půdám,
 přísuškům a půdám s nízkou bonitou
•  vhodný i pro extenzitu

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY LAVANTUS
LAVANTUS je plastická pšenice, která dosahuje vysokých 
výnosů kvalitního zrna ve všech běžných podmínkách pěs-
tování pšenice ozimé. Disponuje však vysokou tole-
rancí k lehčím, písčitějším až kamenitým půdám
a silnějším přísuškům. Stejně tak je vyšlechtěna pro 
vysoké výnosy i na bonitně slabých půdách a pří-
padně i v extenzivnějších technologiích pěstování. 
Nejlepších výsledků LAVANTUS dosahuje pří středních 
termínech setí. Vysokou toleranci vykazuje k pozd-
nějším termínům setí. 

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2010-2012, Šlechtitel: Saaten-Union/ Fr. Strube Saatzucht KG, Söllingen.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

LAVANTUS - 3 roky zkoušek + 1. rok
v SDO. Výnos zrna v neošetř.
variantě (2010–2013)
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POTENZIAL (A)
Odrůda kombinující
vysoký výnos
a superstabilní
pekařskou kvalitu „A“

PŠENICE OZIMÁ

POPIS ODRŮDY POTENZIAL
Vysoce výnosná, středně raná až polopozdní od-
růda, dosahující perfektní pekařské kvality „A“. 
Porost je nízkého až středního vzrůstu s vysokou od-
nožovací schopností, vysokou jarní regenerací a velmi 
dobrou až dobrou odolností proti poléhání. POTENZIAL 
tvoří středně dlouhý klas s vyšším počtem zrn se střední 
HTZ. Rostliny vykazují dobrou až velmi dobrou odolnost 
ke všem významným chorobám pšenice ozimé. Vykazu-
je velmi dobrou odolnost obzvláště proti chorobám pat 
stébel, rzi pšeničné a fusariu v klase.

PŘEDNOSTI ODRŮDY POTENZIAL:
•  Vysoký výnos zrna
•  Pevně fi xovaná výborná pekařská kvalita
 „A“ (vysoké pádové číslo a objemová
 hmotnost, vysoký sedimentační test)
• Mimořádná jarní regenerace
• Vysoká plasticita a nenáročnost
 na půdně-klimatické podmínky

OMEZENÍ ODRŮDY POTENZIAL:
•  Nižší mrazuvzdornost

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
ODRŮDY POTENZIAL
POTENZIAL je jistotou dobré pekařské kvality i za vyšších 
srážek v období sklizně. Což je dáno zejména vysokou
a stabilní hodnotou pádového čísla.

Vývoj  
Počáteční vývoj rychlý až velmi rychlý, vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin nízká až středně vysoká (92 cm)
Metání / zrání polopozdní/středně rané

Přezimování
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost nižší

Odolnost k přísuškům střední
Výnos zrna vysoký až velmi vysoký
Hustota porostu vyšší (ideální počet klasů 750/m2)
Počet zrn v klase střední až vysoký (35 zrn/klas)
HTZ střední (41 g)

Pekařská jakost** „A“
Pádové číslo (šrot) velmi vysoké (364 s)
Obsah NL vysoký (13 %)
Sedimentační test velmi vysoký (52 ml)
Vaznost mouky vysoký (60 %)
Objemová hmotnost vysoká (797 g/l)
Objem pečiva vysoký (545 ml)

Termín setí od poloviny září do konce října
Výsevek
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 320 zrn/m2

Optimální podmínky 350 – 400 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 450 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha (30 %)
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 60 – 80 kg N/ha (40 %)
Kvalitativní dávka (dle oček. výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 40 kg N/ha (30 %)

Odolnost proti poléhání velmi dobrá (7,9 +++)
Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)
V případě přehuštěného porostu či dávek N nad 140 kg
posílit druhou aplikaci o Ethephone 0,3 l/ha

EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,5 l/ha

EC 31 (začátek sloupkování) CCC 750 g 0,3 l/ha

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní list 7,0 (+++)
Padlí travní klas 6,8 (++)
Rez pšeničná 5,5 (0)
Rez plevová 9,0 (++++)
Braničnatka klasu 7,3 (+++)
Braničnatka listu 5,3 (0)
Běloklasost 7,2 (+++)
Plíseň sněžná 8,2 (+++)
Fuzaria v klase 6,8 (++)

Fungicidní ošetření
Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vyšší srážky v době kvetení EC 51 – 65 azolový fungicid

Vhodnost po obilovině ano (+++)

*Zdroj: BSA Německo, **Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2012, průměr roků 2009–2011, Šlechtitel: Saaten-Union/Deutsche Saatveredelung, Lippstadt.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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PŠENICE OZIMÁ

MULAN (A)
Mrazuvzdorná, zdravá odrůda
pšenice ozimé se špičkovým výnosem zrna.
Již tradičně jedna z nejvýnosnějších „A“ pšenic v ČR.

MULAN je stabilitou
výnosu Vaší fi rmy.

Vývoj  
Počáteční vývoj středně rychlý počáteční růst, vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin střední až vyšší (101 cm)
Metání / zrání středně rané / středně rané až polopozdní

Přezimování
Zimovzdornost dobrá až velmi dobrá
Mrazuvzdornost dobrá až velmi dobrá

Odolnost k přísuškům velmi dobrá
Výnos zrna velmi vysoký
Hustota porostu střední až vyšší (ideální počet 700 – 750 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední (33 zrn/klas)
HTZ středně vysoká (44,4 g)

Pekařská jakost* „A“
Číslo poklesu - šrot 315 - středně vysoký
Obsah NL 12,7 - středně vysoký
SDS Test 40,0 - středně vysoký
Vaznost mouky 60,5 - vysoká
Objemová hmotnost 786 - středně vysoká
Objem pečiva 543 - vysoký

Termín setí dle výrobní oblasti od poloviny září do konce října
Výsevek
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 350 zrn/m2

Optimální podmínky 350 – 400 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 400 – 420 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha (30 %)
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 60 – 80 kg N/ha (35 %)
Kvalitativní dávka (dle oček. výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 40 – 60 kg N/ha (35 %)

Odolnost proti poléhání střední 6,7 (+)
Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)
V případě přehuštěného porostu či dávek N nad 140 kg
posílit druhou aplikaci o Ethephone 0,3 l/ha

EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,5 l/ha

EC 31 (začátek sloupkování) CCC 750 g 0,3 l/ha

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní na listu 6,7 (+)
Padlí travní v klase 6,4 (+)
Rez pšeničná 8,0 (+++)
Plíseň sněžná 7,7 (+++)
Běloklasost 7,4 (++)
Fusariosy klasu 6,8 (++)
Braničnatky listu 7,7 (+++)
DTR (+++)
Stav po zimě 8,0 (+++)

Fungicidní ošetření
Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vyšší srážky v době kvetení EC 51 – 65 azolový fungicid

Vhodnost po obilovině ano (+++)

POPIS ODRŮDY MULAN
Středně raná až polopozdní odrůda pšenice ozimé 
dosahující špičkových výnosů zrna v pekařské kvalitě A ve 
všech výrobních oblastech ČR. MULAN disponuje vyváženým 
dobrým zdravotním stavem, hlavně dobrou odolností ke rzi 
pšeničné, plísni sněžné, braničnatkám a fusariu v klase. Po-
rost je středně vysoký až vysoký se střední odolností proti 
poléhání.

PŘEDNOSTI ODRŮDY MULAN:
• Vysoký výnos zdravého zrna
• Ranost: středně raná až polopozdní
•  Mrazuvzdornost a zimovzdornost
•  Tolerance k přísuškům
•  Tolerance k pozdním termínům setí
•  Mimořádná plasticita

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY MULAN
MULAN je plastickou odrůdou, která je vhodná do všech 
výrobních oblastí ČR. Oproti jiným odrůdám je velkou vý-
hodou MULANU hlavně nenáročnost na půdně-klimatické 
podmínky. Je také tolerantní k obilní předplodině.
MULAN je mimořádně výkonná odrůda, která umí 
lépe zhodnotit vyšší dávky dusíku pro špičkové vý-
nosy zrna.

Náš TIP: Pro zajištění požadovaného obsahu lepku 
a N látek by proto pěstitel u takovýchto porostů 
v žádném případě neměl opomenout zvýšenou 
dávku kvalitativního hnojení dusíkem. Doporučuje 
se rozpětí 40–60 kg N/ha.

*Zdroj: údaje šlechtitele, Šlechtitel: Saaten-Union/Nordsaat Saatzucht GmbH, Böhnshausen.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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Krmné testy dokonale prověřily odrůdu DROMOS.
Výsledek: Zájem o odrůdu DROMOS stoupá.

KRMNÁ PŠENICE

Kvalitní krmná směs, zejména pro drůbež a prasata, by měla být vyrobena z pšenice, která je k těmto účelům vhodná. Výrobce by tedy 
měl upřednostnit KRMNOU PŠENICI.

CO JE TO ALE KRMNÁ PŠENICE?
Pro mnohé je to odpad a zadina po přečištění 
potravinářské pšenice. Nebo je to pšenice, která
v nějakém parametru nesplňuje kategorii potravi-
ny. K nalezení odpovědi na tuto otázku pěstiteli či 
chovateli nepomůže bohužel ani žádná ročenka, 
bulletin či podobné zdroje informací. Ofi ciální 
hodnocení krmné kvality pšenice totiž neexistuje. 
V České republice a vlastně i v Evropě se pšeni-
ce hodnotí zařazením do kategorií pekařských (E, 
A, B), ostatních (C) a v některých státech navíc 
pečivárenských (K). Do kategorie ostatních (C) 
jsou však zařazeny i pšenice teoreticky vhodné 
pro krmné účely. V poslední době se většina kr-
mivářů a odborníků na chov hospodářských 
zvířat pomalu sjednocuje v základních názorech
a faktech, co by měla daná krmná pšenice spl-
ňovat a které parametry by měla či neměla mít. 
Zřejmě k nejdůležitějším hodnoceným pa-
rametrům bude patřit např.: 
obsah škrobu, tuku, minerál-
ních látek, bílkovin a hlavně 
skladba bílkovin, tedy kvan-
titativní a zejména kvalita-
tivní složení, tedy zastoupení 
důležitých aminokyselin.
Přestože jsou aplikovány různé 
laboratorní metody pro testování krmné kvality 
pšenice a další se vyvíjejí a zdokonalují, nejpřes-
nější asi bude testování přímo na hospo-
dářských zvířatech.
Toto testování je však nesmírně náročné pra-
covně, organizačně a zejména fi nančně. Proto se
z počátku přistoupilo k testování na potkanech. 
V posledních letech se přešlo na testování krmné 
pšenice na kuřecích brojlerech.

HMATATELNÉ VÝSLEDKY
HODNOCENÍ KRMNÉ KVALITY
Tři významné šlechtitelské firmy působící na 
českém trhu, včetně fi rmy SAATEN-UNION, již 
několik let společně provádí hodnocení svých 

odrůd pšenice ozimé na tzv. „krmnou kvalitu“. 
Hlavním organizátorem této dlouholeté spo-
lupráce je fi rma ZZN Pelhřimov, která pak na 
základě těchto výsledků vybírá vhodné odrůdy 
pro výrobu kvalitních krmných směsí. 
Testované odrůdy pšenice ozimé se vysejí na 
jednom pozemku, který obhospodařuje Škol-
ní statek v Humpolci a je na nich provedena 
shodná agrotechnika. Ve stejném termínu jsou 
tyto odrůdy sklizeny a jednotlivě uskladněny.
V laboratořích Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích jsou pak jednotlivé odrůdy ana-
lyzovány. Z každé odrůdy je pak vyrobena směs 
BR1–3 a ta je testována na brojlerových kuřatech 
v Mezinárodní testační stanici v Ústrašicích. 
Zde je hodnocen přírůstek a konečná 
váha brojlerů, celková spotřeba krmiva
a případné úhyny. Z těchto výsledků je 
pak vypočítán tzv. Index efektivnosti výkr-

mu (IEV). Tato číselná hodnota vypovídá
o (ne)vhodnosti dané odrůdy pšenice 
ozimé pro krmné účely. Viz tabulka a graf, 
DROMOS – hodnocení indexu efektivnosti výkrmu 
za roky 2008–2012.

DROMOS BYL JIŽ MNOHOKRÁT
DOKONALE PROVĚŘEN A MNOHOKRÁT
VYHODNOCEN MEZI NEJLEPŠÍMI  
Odrůda DROMOS byla do těchto krmných testů 
zařazena již v roce 2007. S výjimkou ročníku, 
kdy vlivem velmi nepříznivého počasí v závě-
ru vegetace nemohly být vzorky žádné odrůdy 
vyhodnoceny, se odrůda DROMOS dostala 
na přední příčky v hodnocení krmné kva-
lity. Jak v laboratorních hodnoceních, tak
i na kuřatech prokázala, že patří mezi
velmi malé množství odrůd, které může-
me označit jako KRMNÉ ODRŮDY.

Rok testování 2013 2012 2011 2010 2009 2008

DROMOS 382 331 370 315 250 314

Průměr ostatních test. odrůd 370 324 363 309 250 303

Počet test. odrůd vč. kontroly 7 5 5 5 5 5
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PŠENICE OZIMÁ

DROMOS (Krm.)
Stabilně vysoký výnos a dokonale
prověřená nejvyšší krmná kvalita

I kuřata ví, co je pro ně nejlepší. 
DROMOS doporučuje 9 z 10ti kuřat.

POPIS ODRŮDY DROMOS
Polopozdní krmná odrůda stabilně vysokého výnosu střed-
ně velkého zrna. Středně odnožující rostliny středního až vyš-
šího vzrůstu, s delšími protáhlými klasy, disponují stabilně 
dobrým zdravotním stavem jak pat stébel, tak listu i klasu. 
Předností je také vysoká zimuvzdornost a mrazu-
vzdornost a velmi dobrá odolnost k plísni sněžné.

PŘEDNOSTI ODRŮDY DROMOS:
•  Špičková krmná kvalita
• Vysoký výnos zdravého zrna
• Vysoký obsah škrobu
• Velmi dobrá odolnost proti plísni sněžné
• Velmi dobrá tolerance k přísuškům

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY DROMOS
Díky stabilně vysokému výnosu zrna, dobrému zdravotnímu 
stavu a vysoké odolnosti k přísuškům lze DROMOS zařadit 
mezi nejekonomičtější krmné pšenice.

KRMNÁ KVALITA ODRŮDY DROMOS
Pravidelně již několik let je u odrůdy DROMOS testována 
krmná kvalita na kuřatech ve spolupráci s fi rmami Školní 
statek Humpolec, ZZN Pelhřimov, Jihočeskou Univerzitou 
v Českých Budějovicích a Mezinárodní Testační stanicí 
drůbeže v Ústrašicích. Pravidelně dosahuje mimořádných 
výsledků na kuřatech jak v přírůstcích, tak v nízké 
spotřebě krmné směsi. *Zdroj: ÚKZÚZ Brno (2003 – 2005), Šlechtitel: Saaten-Union/Fr. Strube Saatzucht KG, Söllingen.

Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

Vývoj  
Počáteční vývoj středně raný počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin střední až vyšší (104 cm)
Metání / zrání středně pozdní / středně pozdní

Přezimování
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost dobrá až velmi dobrá

Odolnost k přísuškům střední
Výnos zrna vysoký až velmi vysoký
Hustota porostu střední až vyšší (ideální počet 650–700 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední (35 zrn/klas)
HTZ střední (44 g)

Termín setí dle výrobní oblasti od druhé poloviny září do konce října
Výsevek
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 350 zrn/m2

Optimální podmínky 350 – 370 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 370 – 420 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 50 kg N/ha (40 %)
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 60 – 80 kg N/ha (60 %)

Odolnost proti poléhání velmi vysoká 8,3 (+++)

Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)
V případě přehuštěného porostu či dávek N nad 140 kg
posílit druhou aplikaci o Ethephone 0,3 l/ha

EC 27 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,5 l/ha

EC 37 – 39 (sloupkování) Ethephone 482 g 0,3 – 0,5 l/ha

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní komplex 7,3 (++)
Padlí travní v klase 6,6 (+)
Rez pšeničná 7,7 (++)
Běloklasost 6,6 (+)
Fusariosy klasu 7,9 (+++)
Braničnatky listu 5,8 (+)
Braničnatky klasu 7,3 (++)

Fungicidní ošetření Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vyšší srážky
v době kvetení

EC 51 – 65 azolový fungicid

Vhodnost po obilovině ano (++)
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TIGUAN (Krm.)
Vysoký výnos zdravého
zrna v nové krmné pšenici

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno (2009–2011), Šlechtitel: Saaten-Union/Saaten Union Recherche SARL.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.

Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

Vývoj  
Počáteční vývoj středně rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin střední (97 cm)
Metání / zrání středně rané / středně rané až polopozdní

Přezimování
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost nižší (4,3 – ÚKZÚZ 2011/12)

Odolnost k přísuškům velmi dobrá
Výnos zrna vysoký až velmi vysoký 
Hustota porostu střední (ideální počet klasů 650-700/m2)
Počet zrn v klase střední (35 zrn/klas)
HTZ středně vysoká až vysoká (46 g)

Termín setí dle výrobní oblasti od poloviny září do 1. pol. října
Výsevek
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 350 zrn/m2

Optimální podmínky 350 – 380 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 380 – 420 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 50 kg N/ha (40 %)
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 60 – 80 kg N/ha (60 %)

Odolnost proti poléhání střední 6,9 (++)

Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)
V případě přehuštěného porostu či dávek N nad 140 kg
posílit druhou aplikaci o Ethephone 0,3 l/ha

EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,5 l/ha

EC 37 – 39 (sloupkování) Ethephone 480 g 0,5 l/ha

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní na listu 6,5 (+)
Padlí travní v klase 6,4 (+)
Rez pšeničná 5,9 (+)
Plíseň sněžná 7,4 (+++)
Běloklasost 7,7 (+++)
Fusariosy klasu 7,1 (++)
Braničnatky klasu 7,0 (++)
Braničnatky na listu, DTR 5,7 (+)
Stav po zimě 7,9 (+++)

Fungicidní ošetření Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vyšší srážky
v době kvetení

EC 51 – 65 azolový fungicid

Vhodnost po obilovině ano (+++)

POPIS ODRŮDY TIGUAN
Středně raná až polopozdní odrůda ozimé pšenice. 
Vysoké až velmi vysoké výnosy dosahuje ve všech vý-
robních oblastech jak v ošetřených (105 %), tak přede-
vším v neošetřených variantách (110 %). TIGUAN je 
vyšlechtěn především pro krmné účely.

PŘEDNOSTI ODRŮDY TIGUAN:
• Velmi vysoký výnos především
 v neošetřené variantě
• Výtečný zdravotní stav
• Vysoce tolerantní k obilním předplodinám
• Dobrá odolnost proti poléhání

OMEZENÍ ODRŮDY TIGUAN
Mrazuvzdornost (4,3 - ÚKZÚZ 2011/12).

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY TIGUAN
TIGUAN je plastická odrůda pšenice ozimé vhodná do 
všech výrobních oblastí pěstování pšenice ozimé. Výho-
dou je její nenáročnost na půdní i klimatické podmínky. 
Díky dobré odolnosti ke všem významným chorobám 
lze odrůdu TIGUAN využít i v obilním sledu pšenice - 
pšenice, ječmen - pšenice. Svým vysokým obsahem 
škrobu a tuku, nízkým obsahem lepku, vysokou 
odolností k fuzariu v klase 7,1 (zdravé zrno) 
a zároveň vysokou konverzí krmiva je doporučen 
především pro krmné účely.
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PŠENICE OZIMÁ HYBRIDNÍ

Klimatické podmínky za posledních 15 let,
a také klimatologové nás utvrzují v tom, že 
následující období se čím dál více bude drama-
ticky odchylovat od dlouhodobých průměrů. 
Extrémní srážky střídají extrémní a dlouhodobá 
sucha. Silné mrazivé zimy jsou střídány teplými 
zimami bez sněhových srážek. Šlechtitelé od-
růd obilovin se snaží výběrem vhodných rodičů 
alespoň částečně eliminovat tyto stresy. Nej-
lépe však těmto stresovým podmínkám 
čelí hybridní odrůdy.
Mohutný kořenový systém hybridní pšenice 
s vyšší sací silou je schopen nejlépe odolávat 
suchu. Stejně tak snížená transpirace z listo-
vé plochy a silná vosková vrstva zajišťují lepší 
hospodaření s vodou. Velmi rychlé nalévání zrn 
v klase u hybridů také výrazně přispívá k výbor-
ným výnosovým výsledkům. Obecně vzato 
hybridní pšenice jsou nejlepší volbou, 
jak čelit extrémům počasí.
Na druhé straně narůstá počet farem, které 
hospodaří na výborných půdách a zároveň vyu-
žívají nejintenzivnějších technologií pěstování. 
Těmto pěstitelům již mnohdy nestačí geneticky 
výnosová úroveň i těch nejvýkonnějších lini-
ových odrůd pšenice. Pro tyto pěstitele je 
hybridní pšenice taktéž ideální a nejlep-

ší volbou, jak posunout výnosový práh 
na jejich pěstebních plochách.
Tedy počet pěstitelů hybridní pšenice v celé
Evropě každoročně dramaticky roste. Hybridní 
pšenice výrazně nabývá na významu. Na tento 
stav reaguje fi rma SAATEN-UNION složitými 
jednáními s evropskými a českými úřady, aby se 
co nejrychleji naplno rozběhlo jinak velmi tech-
nologicky náročné množení hybridní pšenice 
v České republice. To by mělo v blízké budouc-
nosti zajišťovat dostatek osiva a včasné dodáv-
ky nejen pro pěstitele v České republice, ale
i v dalších okolních státech.

NABÍDKY HYBRIDŮ PŠENICE OZIMÉ
PRO ZÁSEV PODZIM 2014
Sortiment hybridů jsme zvolili tak, aby si každý 
pěstitel mohl vybrat nejen podle kvalitativních 
parametrů, ale také dle ranosti a vhodnosti 
do různých podmínek a intenzity pěstování. 
Všechny námi nabízené hybridy pšeni-
ce mají jedno společné, a to špičkovou 
stres toleranci, vysokou odnožovací 
schopnost a velmi významnou pozitivní 
reakci na vysokou intenzitu pěstování. 
Společným znakem je také dobré až vel-
mi dobré přezimování.

HYMACKH (A) – pěstiteli dokonale
prověřený hybrid s pekařskou kvalitou A
HYBERYH (A) – jeden z nejzdravějších 
hybridů, pekařská kvalita A
HYFIH (A/B) – raný, zdravý, do největšího 
stresu
HYWINH (B) – nejvýnosnější hybrid
současnosti
HYLANDH (B/C) – mimořádný výnos zrna, 
nejplastičtější hybrid

Hybridní pšenice je plodina, která vznikla uvědomělým křížením dvou linií. Z praktic-
kého hlediska jde o vytvoření potomka (hybrida), který je v mnoha směrech význam-
ně lepší, než jeho rodiče. Zejména je to adaptabilita k různým půdně-klimatickým 
podmínkám, mimořádná tolerance ke stresu, mnohem vyšší listová plocha a také větší 
ukládací prostor pro vytvořené asimiláty, tedy vyšší počet zrn na klas a větší zrno. 
Dále také zvýšená schopnost přijímat živiny, a to i za nižšího příjmu vody. Jde tedy 
o jedince, kteří díky svým vylepšeným vlastnostem nabízí pěstiteli jistotu a stabilitu 
výnosu i za nepříznivých půdně-klimatických podmínek.

Základem úspěchu hybridních pšenic 
je mohutný kořenový systém, široká 
listová základna a mohutný klas.

  NÁŠ TIP
Hybridní pšenici doporučuji každé zemědělské farmě
minimálně na 20 % plochy. Je totiž každoroční zárukou
a garancí výnosu i v extrémních ročnících či v suchých
regionech a na lokalitách ve srážkovém stínu.

Bc. Pavel Stárek

HYBRIDNÍ PŠENICE NABÝVÁ NA VÝZNAMU



PŠENICE OZIMÁ HYBRIDNÍ

HYFIH (A/B)
Raná, vysoce výnosná 
a mimořádně zdravá 
hybridní pšenice

Vývoj  
Počáteční vývoj rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin vyšší (95 cm)
Metání / zrání rané / rané

Přezimování
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá

Odolnost k přísuškům vysoká  
Výnos zrna Špičkový výnos zdravého zrna
Hustota porostu vysoká (ideální počet 800 klasů/m2)
Počet zrn v klase vysoký (39zrn/klas)
HTZ vyšší (48 g)

Pekařská kvalita
Hodnota SDS je na střední úrovni, objemová hmotnost středně vysoká, 
pádové číslo středně vysoké, obsah dusíkatých látek s ohledem
na mimořádné výnosy střední.

Termín setí od 10. září do 5. října
Výsevek
Rané setí 180 zrn/m2

Optimální podmínky 180 – 200 zrn/m2

Pozdní setí nad 200 zrn/m2

Hnojení dusíkem Při intenzivním pěstování 160 – 250 kg N/ha včetn Nmin
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (odnožování - jaro) 50 – 60 kg N/ha 
Tvorba stébla EC 31 – 35 (1. pol. sloupkování) 40 – 70 kg N/ha 

EC 35 – 39 (2. pol. sloupkování) 40 – 60 kg N/ha 

Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu)
EC 45 – 49
(plný praporec až praskání pochvy)

40 – 50 kg N/ha,
při očekávaných velmi 
vysokých výnosech v žádném 
případě neopomenout

Odolnost proti poléhání dobrá 6,5 ++(+)

Potřeba růst. regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750g 1,2 – 1,5 l/ha
EC 31 (počátek sloupkování)
nebo v EC 32

CCC 750g 0,3 l/ha + 0,3 l 
Ethephonu Moddus 0,3 l/ha

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí listu 6,0 ++
Padlí klasu 7,0 +++
Braničnatky listu 6,0 ++
Braničnatky klasu 6,5 ++(+)
Rez pšeničná 7,6 +++
Rez plevová 8,0 +++
DTR 6,7 ++(+)
Fusaria klasu 6,5 ++(+)
Běloklasost 8,0 +++
Plíseň sněžná 6,5 ++(+)

Fungicidní ošetření
Při pěstování tak výkonné pšenice je standardou ošetření listu i klasu. 
Ošetření proti chorobám pat stébel je vhodné při pěstování po obilovině
či po kukuřici.

Vhodnost po obilovině ano (++)
Odolnost k chlortoluronu ano

POPIS HYBRIDU HYFI
HYFI je raná, vzrůstnější hybridní pšenice s vynikajícím 
zdravotním stavem, dobrou mrazuvzdorností a špičko-
vou stres-tolerancí. Oproti jiným hybridům má „pouze 
střední odnožovací schopnost“ ovšem velmi dlouhý klas 
s vysokým počtem zrn v řadě a zejména s vyšší HTZ.

PŘEDNOSTI HYBRIDU HYFI:
• Špičkový výnos zrna
• Ranost
• Mrazuvzdornost
• Mimořádné zdraví

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU HYFI
HYFI je hybridní pšenice vhodná do všech půdně-klima-
tických podmínek bez vyhraněných nároků. Upřednost-
nění však jistě nalezne v ranějších oblastech a lo-
kalitách trpících silným přísuškem. Díky její ranosti 
a rychlému nalévání zrna s vyšší hmotností je zárukou 
vysokých výnosů i v takto postižených oblastech. Velkou 
předností je její mimořádně dobrý zdravotní stav.

Zdroj: ÚKZÚZ 2013 (výnos zrna v prvním roce, průměr ošetřené a neošetřené varianty ve všech výrobních oblastech).

růst, střední odnožovací schopnost

os zdravého zrna

95

100

105

110

115

HYFIH (A/B) SELADON (B) ELAN (A) VANESSA (C) CHEVALIER (E)

111 %

101 %
104 %

100 %

95 %

HYFIH - 1. hybrid SU
ve státních zkouškách v ČR *Zdroj: údaje šlechtitele, Šlechtitel: Saaten-Union/ Saaten-Union Recherche FR

Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.



PŠENICE OZIMÁ HYBRIDNÍ

HYWINH (B)
Nejvýnosnější
hybridní pšenice
na evropském trhu

Vývoj  
Počáteční vývoj rychlý počáteční růst, velmi vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin střední (80 cm)
Metání / zrání rané / rané

Přezimování
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá

Odolnost k přísuškům vysoká  
Výnos zrna Nejvýnosnější hybridní pšenice
Hustota porostu vysoká (ideální počet 850 klasů/m2)
Počet zrn v klase vysoký (38 zrn/klas)
HTZ střední (45 g)

Pekařská kvalita

Objemová hmotnost zrn je vysoká. Zelenyho test střední, Ostatní 
pekařské parametry odpovídají kvalitě skupiny A. S ohledem na
možnost dosažení mimořádně vysokých výnosů a struktury tvorby 
výnosu je třeba zohlednit případné navýšení kvalitativního přihnojení 
pro zajištění dostatečného obsahu NL v zrně. 

Termín setí od 10. září do 10. října
Výsevek
Rané setí 150 zrn/m2

Optimální podmínky 180 – 200 zrn/m2

Pozdní setí nad 200 zrn/m2

Hnojení dusíkem Při intenzivním pěstování 160 – 250 kg N/ha včetně Nmin
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (odnožování - jaro) 50 – 60 kg N/ha 
Tvorba stébla EC 31 – 35 (1. pol. sloupkování) 40 – 70 kg N/ha 

EC 35 – 39 (2. pol. sloupkování) 40 – 60 kg N/ha 

Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu)
EC 45 – 49
(plný praporec až praskání pochvy)

40 – 50 kg N/ha,
při očekávaných velmi 
vysokých výnosech v žádném 
případě neopomenout

Odolnost proti poléhání sřední (++)

Potřeba růst. regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750g 1,2 – 1,5l/ha
EC 31 (počátek sloupkování)
nebo v EC 32

CCC 750g 0,3 l/ha + 0,3l 
Ethephonu čistý Moddus 0,3l/ha

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí listu ++(+)
Braničnatky listu ++(+)
Braničnatky klasu ++(+)
Rez pšeničná +++
Rez žlutá (plevová) – (pozor náchylná)
DTR (o)
Fusaria klasu +(+)
Plíseň sněžná ++(+)

Fungicidní ošetření
Při pěstování tak výkonné pšenice je standardou ošetření listu i klasu. 
Ošetření proti chorobám pat stébel je vhodné při pěstování po obilovině 
či po kukuřici.

Vhodnost po obilovině ano (++)

Odolnost k chlortoluronu ano

POPIS HYBRIDU HYWIN
HYWIN je nejranější mimořádně výnosná hybridní pšenice
s extrémní odnožovací schopností, středním vzrůstem, velmi 
dobrou pekařskou kvalitou a vysokou mrazuvzdorností.

PŘEDNOSTI HYBRIDU HYWIN:
• Excelentní výnos zrna
• Ranost
• Mrazuvzdornost
• Velmi dobré pekařské parametry

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU HYWIN
HYWIN je naprosto nenáročný mimořádně plastický hybrid, 
tolerující různé půdně-klimatické podmínky. Stejně jako vět-
šina hybridních pšenic i HYWIN lze pěstovat na pozemcích 
téměř nevhodných pro pšenici ozimou. I tam zajistí velmi 
slušné výnosy kvalitního zrna. Za podmínek předpokládají-
cích vysoké a velmi vysoké výnosy je třeba neopomenout pa-
třičně vhodnou kvalitativní dávku přihnojení N, která by měla 
odpovídat 30 % z celkového plánovaného normativu dusíku.
HYWIN lze pěstovat jak v režimu velmi vysoké intenzity na 
bonitně lepších pozemcích s cílem dosažení co největšího vý-
nosu, tak i na velmi špatných půdách v režimu extenzivnějším 
s cílem zvýšení ekonomické produktivity. V raných termínech 
setí, s ohledem na velmi nízké výsevky, nutno minimalizo-
vat výskyt virových přenašečů a případně v podzimních
a zimních měsících chránit porost před hraboši. HYWIN má 
k většině chorob dobrou až velmi dobrou odolnost. Pozor 
však na rez žlutou.

*Zdroj: údaje šlechtitele, Šlechtitel: Saaten-Union/ Saaten-Union Recherche FR
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.

Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

růst, velmi vysoká odnožovací schopnost

í hybridní pšenice
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28 ZAVEDENÉ HYBRIDY PŠENICE OZIM
É V PRAXI

HYBERYH (A) HYMACKH (A) HYLANDH (B/C)
Vývoj  

Počáteční vývoj
vysoce vitální s rychlým až velmi rychlým poč. růstem a vysokou 
odnož. schopností

vysoce vitální s rychlým až velmi rychlým poč. růstem a vysokou 
odnož. schopností

rychlý poč. růst s vysokou odnožovací schopností

Výška rostlin střední až vyšší střední až vyšší střední
Metání / zrání polopozdní / polopozdní středně rané / středně rané až polopozdní středně rané / středně rané

Zimovzdornost/ Mrazuvzdornost dobrá / dobrá velmi dobrá / dobrá velmi dobrá / velmi dobrá
Odolnost k přísuškům velimi vysoká velmi dobrá velmi vysoká
Výnos zrna velmi vysoký velmi vysoký velmi vysoký (++++)
Hustota porostu střední (ideální počet klasů 700/m2) střední (ideální počet klasů 700/m2) střední až vyšší (ideální počet 750 klasů/m2)
Počet zrn v klase velmi vysoký (40 zrn/klas) velmi vysoký (38 zrn/klas) velmi vysoký (39 zrn/klas)
HTZ střední (45g) střední (43g) střední (45g)

Pekařská kvalita

V podmínkách ČR vykazuje hybrid HYBERY pekařské 
parametry na úrovni kvality A. Zejména parametry pádové 
číslo, Zelenyho test a objemová hmotnost jsou vysoké. S ohledem na 
velmi vysoké výnosy zrna je třeba pro zajištění odpovídajícího obsahu 
bílkovin neopomenout patřičné kvalitativní hnojení N.

V podmínkách ČR vykazuje hybrid HYMACK pekařské 
parametry na úrovni kvality A. Zejména parametry objemová 
hmotnost a pádové číslo jsou vysoké. S ohledem na velmi vysoké 
výnosy zrna je třeba pro zajištění odpovídajícího obsahu bílkovin 
neopomenout patřičné kvalitativní hnojení N.

S ohledem na velmi vysoké výnosy je typický u hybridu HYLAND nižší obsah lepku, 
který však lze zajistit patřičnou dávkou kvalitativního přihnojení. 

Krmné parametry HYLAND je velmi vhodný zejména pro krmné účely. Zdravé zrno 
zajišťuje vysoký obsah škrobu a tuku.

Termín setí dle výrobní oblasti od 5. září do 20. října dle výrobní oblasti od 10. září do 20. října dle výrobní oblasti od 10. září do 15. října
Výsevek
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 120 - 150 zrn/m2 100 - 130 zrn/m2 110 - 150 zrn/m2

Optimální podmínky 150 – 180 zrn/m2 130 – 180 zrn/m2 150 - 180 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 180 – 220 zrn/m2 180 – 200 zrn/m2 180 - 200 zrn/m2

Hnojení dusíkem Při intenzivním pěstování 160 - 250 kg N/ha včetně Nmin Při intenzivním pěstování 160 - 250 kg N/ha včetně Nmin Při intenzivním pěstování 180 - 250 kg N/ha včetně Nmin

Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (odnožování - jaro) 50 – 60 kg N/ha EC 21 – 25 (odnožování jaro) 50 – 60 kg N/ha EC 21 – 25 (odnožování jaro) 50 – 60 kg N/ha

Tvorba stébla (>60 kg děleně)
EC 31 – 35 (1. pol. sloupkování) 40 – 70 kg N/ha EC 31 - 35 (1. pol. sloupkování) 40 – 70 kg N/ha EC 31 - 35 (1. pol. sloupkování) 60 – 80 kg N/ha

EC 35 – 39 (2. pol. sloupkování) 40 – 60 kg N/ha EC 35 - 39 (2. pol. sloupkování) 40 – 60 kg N/ha EC 35 - 39 (2. pol. sloupkování) 60 – 70 kg N/ha

Pozdní dávka (dle oček. výnosu) EC 49 – 55 (metání)

40 – 60 kg N/ha; při velmi 
vysokých výnosech 
v žádném případě 
neopomenout

EC 49 – 55 (metání)

40 – 50 kg N/ha; při velmi 
vysokých výnosech 
v žádném případě 
neopomenout

EC 49 – 55 (metání)

40 – 50 kg N/ha; pouze pro cílené 
dosažení chlebové pekařské 
kvality, při pěstování pro krmné 
účely tuto dávku vynechat

Odolnost proti poléhání velmi vysoká vysoká vysoká
Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)
V případě přehuštěného porostu či dávek N nad 140 kg
posílit druhou aplikaci o Ethephone 0,3 l/ha

EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,2 l/ha EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,2 l/ha EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,5 l/ha

EC 31 (začátek sloupkování)
CCC 750 g 0,3 l/ha + 
Ethephone 0,3 l/ha

EC 31 (začátek sloupkování)
CCC 750 g 0,3 l/ha + 
Ethephone 0,3 l/ha

EC 31 (začátek sloupkování)
CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephone 
0,3 l/ha

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní na listu / v klase +++ / +++ +++ (+) / +++ ++
Rez pšeničná / plevová +++ ++ (+) / ++ ++
Fusariosy klasu +++ ++ (+) +
Braničnatky na listu / v klase +++ / +++ ++ (+) + / ++
Stéblolam +++ +++ 0

Fungicidní ošetření
zvážit fungicidní ošetření v případě vysokého infekčního tlaku
a vysoké intenzity pěstování

EC 30/32 zvážit použití s ohledem na infekční tlak EC 30/32 zvážit použití s ohledem na infekční tlak
EC 47/51 v redukovaném množství přípravek na bázi strobilurinu EC 47/51 v redukovaném množství přípravek na bázi strobilurinu
EC 55/65 přípravek na bázi azolu EC 55/65 přípravek na bázi azolu

Herbicidní omezení nepoužívat herbicidy s úč. l. chlórtoluron!!!
Vhodnost po obilovině ano (++) ano (+++) ano (+++)
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ŽITO OZIMÉ Z NOVÉ GENERACE TURBOHYBRIDŮ
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SU SANTINIH

Mimořádné výnosy
v suchých podmínkách
POPIS HYBRIDU SU SANTINI
Nová generace hybridních žit „TURBOHYBRIDŮ“ 
vychází z geniální myšlenky odlišné anatomie
a stavby klasu, kde je cílem více otevřený hrana-
tý klas. Tento zajišťuje dokonalé opylení a ještě 
menší náchylnost na výskyt námele. SU SANTINI 
je středního vzrůstu, střední odnožovací schopnosti 
a střední odolnosti proti poléhání. Vyniká velmi dobrým 
zdravotním stavem. Hybrid SU SANTINI je určen 
pro pekařské účely.

PŘEDNOSTI HYBRIDU SU SANTINI
• Excelentní výnos 
• Dobré pekařské parametry
• Nejlepší výsledky v suchu

OMEZENÍ ODRŮDY SU SANTINI
Nesnáší těžké zamokřené půdy.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
HYBRIDU SU SANTINI
Je určen zejména pro střední až vysoko-inten-
zivní technologie pěstování. Je specialistou do 
lehkých, písčitých a kamenitých půd a lokalit 
silně trpících suchem.

Zdroj: ÚKZÚZ 2012 – výsledky z roků 2011 a 2012.  Šlechtitel: Saaten-Union/Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG  
Registrováno: v Německu BSA 2012.

Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

Vývoj  
Počáteční vývoj velmi rychlý, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin střední (132 cm)
Metání / zrání středně rané / středně rané

Přezimování
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost výborná (ÚKZÚZ 2011/12 – 8,3)

Odolnost k přísuškům výborná

Výnos zrna mimořádný (110,3 % – ÚKZÚZ 2011 - 13 průměr ošetřená
a neošetřená varianta)

Hustota porostu středně vysoká (600 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední až vyšší
HTZ vyšší (39 g)

Kvalita  
Pádové číslo vysoké (265 s )
Obsah NL střední (9,0 %) 
Podíl předního zrna vysoký (93,4 %) 
Objemová hmotnost vyšší (754 g/l) 

Termín setí dle výrobní oblasti od 10. září do 15. října 
Výsevek
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 170 – 220 zrn/m2

Optimální podmínky 220 – 250 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 250 – 300 zrn/m2

Hnojení dusíkem
(intenzivní pěstování)

Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí

Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 90 – 100 kg N/ha (60 %) 
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 20 – 40 kg N/ha (20 %)
Pozdní dávka (dle oček. výnosu) EC 39 – 45 (praporcový list) 20 – 40 kg N/ha (20 %) 

Odolnost proti poléhání střední 4,7 (0)

Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)

EC 25 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 3,0 l/ha
EC 37 – 39 (konec sloupkování) Terpal C 1,0 l/ha

EC 32 – 45 (sloupkování) Ethephone 480 g 0,5 l/ha
(Ethephon v případě přehuštěných porostů) 

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Plíseň sněžná 6,6 (++)
Padlí travní 8,1 (+++)
Rez žitná 5,8 (+)
Rez travní 7,6 (+++)
Fuzaria v klase 5,8 (+)

Fungicidní ošetření při normálním napadení EC 37 – 39 kombinovaný přípravek
Vhodnost po obilovině ano (++)

PŘEDPOKLÁDANÁ

REGISTRACE V ČR

2014

ů 2011 a 2012. Šlechtitel: Saaten-Union/Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG
Registrováno: v Německu BSA 2012.

niky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

PRODUK
JIŽ



ŽITO OZIMÉ Z NOVÉ GENERACE TURBOHYBRIDŮ

SU STAKKATOH

Nejvýnosnější
hybridní žito
v České republice
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POPIS HYBRIDU SU STAKKATO
Po třech letech zkoušek na ÚKZÚZ je SU STAKKATO 
nejvýnosnějším potravinářským hybridním žitem. 
Nová generace hybridních žit „TURBOHYBRIDŮ“ vychá-
zí z geniální myšlenky odlišné anatomie a stavby klasu, 
kde je cílem více otevřený hranatý klas. Tento zajišťuje do-
konalé opylení a ještě menší náchylnost na výskyt námele. 
SU STAKKATO je středního vzrůstu, vyšší odnožovací 
schopnosti s dobrou odolností proti poléhání. Vyniká vel-
mi dobrým zdravotním stavem. Hybrid SU STAKKATO
je určen především pro pekařské účely.

PŘEDNOSTI HYBRIDU SU STAKKATO
• Excelentní výnos 
• Velmi dobré pekařské parametry 
• Výborný zdravotní stav kořene, listu i klasu 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
HYBRIDU SU STAKKATO
Je určen zejména pro střední až nízko-intenzivní 
technologie pěstování. Je nenáročný a poměrně to-
lerantní k různým půdně-klimatickým podmínkám. Zdroj: ÚKZÚZ 2012 – výsledky z roků 2011 a 2012. Šlechtitel: Saaten-Union/Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG. 

Registrováno: v Německu BSA 2012.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.

Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

SU STAKKATOH, SU SANTINIH

– nejvýnosnější hybridní žita v ČR*

Vývoj  
Počáteční vývoj velmi rychlý, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin střední (129 cm)
Metání / zrání středně rané / středně rané

Přezimování
Zimovzdornost dobrá až velmi dobrá
Mrazuvzdornost výborná (ÚKZÚZ 2011/12 – 8,3)

Odolnost k přísuškům dobrá

Výnos zrna špičkový (115,6 % – ÚKZÚZ 2011 - 13 průměr ošetřená
a neošetřená varianta)

Hustota porostu vysoká (600 – 650 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední až vyšší
HTZ vyšší (39 g)

Kvalita  
Pádové číslo vysoké (286 s)
Obsah NL střední (9,5 %)
Podíl předního zrna vysoký (94,8 %) 
Objemová hmotnost vyšší (755 g/l)

Termín setí dle výrobní oblasti od 10. září do 15. října 
Výsevek
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 170 – 200 zrn/m2

Optimální podmínky 200 – 220 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 220 – 250 zrn/m2

Hnojení dusíkem
(intenzivní pěstování)

Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí

Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 90 – 100 kg N/ha (60 %) 
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 20 – 40 kg N/ha (20 %)
Pozdní dávka (dle oček. výnosu) EC 39 – 45 (praporcový list) 20 – 40 kg N/ha (20 %) 

Odolnost proti poléhání  dobrá 5,4 (++)

Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)

EC 25 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 3,0 l/ha
EC 37 – 39 (konec sloupkování) Terpal C 0,7 – 1,0 l/ha

EC 32 – 45 (sloupkování) Ethephone 480 g 0,5 l/ha
(Ethephon v případě přehuštěných porostů) 

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Plíseň sněžná 7,2 (+++)
Padlí travní 8,1 (+++)
Rez žitná 5,5 (+)
Rez travní 7,3 (+++)
Fuzaria v klase 6,3 (+)

Fungicidní ošetření při normálním napadení EC 37 – 39 kombinovaný přípravek
Vhodnost po obilovině ano (++)
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PŘEDPOKLÁDANÁ

REGISTRACE V ČR

2014

*Zdroj: ÚKZÚZ 2013 Brno, průměr 3-letých výsledků zkoušení (2011–2013). 
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MATADOR
Jedno z nejpěstovanějších 
populačních žit u nás

POPIS ODRŮDY MATADOR
Středně rané až polopozdní populační žito s dobrou
zimovzdorností, nízkého až středního vzrůstu s dobrou 
odolností poléhání. Stabilně si drží dobrý zdravotní stav.

PŘEDNOSTI ODRŮDY MATADOR:
• Stabilně vysoký výnos
• Stres tolerance

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY MATADOR
MATADOR je velmi plastická odrůda žita, vhodná do 
všech výrobních oblastí pěstování. Odrůda disponuje 
dobrou zimovzdorností.

MATADOR JAKO OPYLOVAČ
Již několikrát bylo ověřeno, že MATADOR významně 
zvyšuje výnos hybridních žit. Ať už to byly hybridy starší 
generace např. RAPID a APART, či jiné konkurenční sta-
ré hybridy, které tvořily málo pylu nebo i novější více 
prášivé hybridy ASKARI a FUGATO. 
Nová generace špičkových hybridů SU SANTINI a SU 
STAKKATO, u kterých již je zaručeno vysoké prášení 
pylu si vystačí s nabídkou pylu sama, avšak přimíchá-
ním 10 % osiva MATADORU k hybridnímu osivu této 
nové generace velmi významně zvyšuje jistotu opylení 
v nepříznivých klimatických podmínkách v době květu 
a významně tak zvyšuje výnos zrna.

Vývoj  
Počáteční vývoj středně rychlý počáteční růst, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin krátká
Metání / zrání středně rané / středně rané

Přezimování
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost dobrá

Odolnost k přísuškům dobrá
Výnos zrna stabilně vysoký
Hustota porostu střední (600 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední (38 zrn/klas)
HTZ vysoká (35 g)

Termín setí
Sušší oblast 15. 9. – 10. 10.
Vlhčí oblast 20. 9. – 15. 10.

Výsevek
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 280 – 330 zrn/m2

Optimální podmínky 330 – 350 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 350 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem (intenziv. pěstování)
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (poč. - hlavní odnožování) 80 – 90 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 20 – 40 kg N/ha
Kvalitativní dávka (dle oček. výnosu) EC 39 – 45 20 – 40 kg N/ha (20 %)

Odolnost proti poléhání dobrá (+)

Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)
Ethephon v případě přehuštěných porostů

EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 3,0 – 4,0 l/ha
EC 37 – 39 (počátek sloupkování) Terpal C 1,0 – 1,5 l/ha
EC 32 – 45 (2. pol. sloupkování) Ethephone 480 g 0,5 l/ha

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Plíseň sněžná 7,7 (+++)
Padlí travní 7,1 (++)
Listová skvrnitost 5,2 (0)
Rez žitná 5,3 (0)

Fungicidní ošetření EC 39 - 49 kombinovaný přípravek (Nutno zohlednit infekční tlak)

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno (1999 – 2001), Šlechtitel: Saaten-Union/Hybro Saatzucht GmbH & CO. KG.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. 

Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk. 
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SU PHÖNIXH

GPS specialista pro celou ČR

POPIS HYBRIDU SU PHÖNIX
Středně vzrůstný až vyšší hybrid, se špičkovým výno-
sem hmoty, časným metáním a rychlejším ukládáním 
zásobních látek do zrna. SU PHÖNIX byl vyšlechtěn 
vyloženě pro zajištění maxima GPS hmoty pro skot
i pro bioplynové stanice.

PŘEDNOSTI HYBRIDU SU PHÖNIX
• Mimořádný výnos GPS  
• Špičkové výsledky v extenzivním pěstování
• Hybrid se supervýkonem i v „nejdrsnějších“
 podmínkách s minimem vstupů 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
HYBRIDU SU PHÖNIX
Při výrobě krmiva pro „betonovou krávu“ provozovatel BPS 
potřebuje vyprodukovat maximum hmoty s co možná nej-
nižšími náklady. Hybrid SU PHÖNIX tyto požadavky 
jednoznačně splňuje. Díky velmi dobrému zdravotnímu 
stavu a odolnosti proti poléhání má jako jediný vynikající 
výsledky i v technologiích s nižšími vstupy a v horších pod-
mínkách pěstování. Pěstiteli zajišťuje maximum hmoty
i v nepříznivých půdně-klimatických podmínkách.

Zdroj: BSA Německo, Výsledky šlechtitele, Praxisnah 1/2013. Šlechtitel: Saaten-Union/Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG. Registrováno: v Německu BSA 2012
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.

Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

Vývoj  
Počáteční vývoj mimořádně rychlý, střední odnožovací schopnost 
Výška rostlin vyšší (147 cm) 
Metání / zrání středně rané / středně rané

Přezimování
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost výborná

Odolnost k přísuškům výborná
Výnos GPS špičkový, zejména v neošetřené variantě
Hustota porostu středně vysoká (600 klasů/m2)
Počet zrn v klase vyšší
HTZ vyšší (40 g)

Termín setí dle výrobní oblasti od 10. září do 15. října
Výsevek
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 180 – 220 zrn/m2

Optimální podmínky 220 – 250 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 250 – 300 zrn/m2

Hnojení dusíkem Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí

Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 60 kg N/ha
Tvorba stébla EC 32 – 39 (sloupkování) 20 kg N/ha

Odolnost proti poléhání dobrá (++)
Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)

ne

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Plíseň sněžná velmi dobrá (+++)
Padlí travní dobrá (++)
Rez žitná dobrá (++)

Fungicidní ošetření NE
Vhodnost po obilovině ano (+++)

PRODUKCE OSIVA

JIŽ V ČR

Zdroj: Výsledky tříletého zkoušení GPS (2009–2011), BSA Německo

Výnos GPS
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DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ JEČMENE OZIMÉHO A VÝSEVEK V MKS

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ TRITICALE OZIMÉHO A VÝSEVEK V MKS

raný 
termín

pozdní 
termín

raný 
termín

pozdní 
termín

SYLVA3,2 4,0

HENRIETTE3,5 4,0

WENDY3,3 4,0

LAVERDA3,2 4,0

TITUS3,0 4,0

TRAVIRA3,3 4,0

HORTENSO3,2 4,2

TULUS3,5 4,5

MALWINTA3,4 4,0



JEČMEN OZIMÝ

HENRIETTE (6ř.)
TITUS (6ř.)
WENDY (6ř.)
SYLVA (6ř.)
LAVERDA (6ř.)
TRAVIRA (6ř.)
MALWINTA
(2ř. sladovnický)



JEČMEN OZIMÝ VÍCEŘADÝ

Machr nejen pro drsnou
Vysočinu. Specialista na
těžké, mokré a studené 
půdy

Vývoj  
Počáteční vývoj rychlý, na jaře velmi rychlý nástup do vegetace/střední odnožovací schopnost
Výška rostlin* nízká (96 cm)
Metání / zrání* rané / rané

Přezimování
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá (7,2 – ÚKZÚZ 2011/12)

Odolnost k přísuškům dobrá
Výnos zrna* vysoký
Hustota porostu střední až nižší (ideální počet 700 klasů/m2)
Počet zrn v klase středně vysoký (31 zrn/klas)
HTZ vysoká (49 g)
Podíl předního zrna velmi vysoký (93 %)

Termín setí
KVO 10. 9. – 5. 10.
ŘVO a OVO 15. 9. – 30. 9.
BVO 10. 9. – 20. 9.

Výsevek
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 350 – 370 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 370 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 70 kg N/ha
Praporcový list (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 20 kg N/ha

Odolnost proti poléhání velmi dobrá 7,0 (+++)

Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)

EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky 
na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7 – 1,0l) nebo EC 45 – 49 
ethephone 0,5l/ha

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní - sloupkování 7,4 (+++)
Hnědá skvrnitost 6,2 (+)
Rhynchospor. skvrnitost 6,4 (+)
Rez ječná 7,1 (+++)
Plíseň sněžná 8,2 (+++)

Fungicidní ošetření
(pouze pro intenzivní pěstování)
Nutno zohlednit infekční tlak

S ohledem na dobrou odolnost odrůdy k většině významných chorob
je třeba zvážit rentabilitu a počet fungicidního ošetření. V ročnících 
s běžným infekčním tlakem postačí jeden širokospektrální fungicid 
ochraňující praporcový list a klas. Aplikace je tedy vhodná dle ročníku
v průběhu sloupkování až praskání pochvy.

Vhodnost po obilovině ano (+)

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2009–2011, Šlechtitel: Saaten-Union/ Nordsaat Saatzucht GmbH, Böhnshausen
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

POPIS ODRŮDY HENRIETTE
Raná šestiřadá odrůda ječmene ozimého dosahující 
vysokých a zejména stabilních výnosů zrna v ošetřené 
i neošetřené variantě. HENRIETTE je nízkého vzrůstu 
s velmi dobrou odolností proti poléhání. Předností je 
zejména mimořádná zimovzdornost a velmi vy-
soká odolnost k plísni sněžné. Jedná se o typický 
vysoko „hátezetkový“ ječmen (49 g) se špičkovým podí-
lem předního zrna (93 %).
HENRIETTE má střední odnožovací schopnost, ovšem 
jarní start a regenerace po zimě je velmi rychlá.

PŘEDNOSTI ODRŮDY HENRIETTE:
• Vysoký stabilní výnos zrna
• Vysoká HTZ
• Velmi vysoký podíl předního zrna
• Špičková zimovzdornost

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY HENRIETTE
Chladné, těžší a vlhčí půdy, severní expozice, nebezpečí  
vymrzání, případně nebezpečí výskytu plísně sněžné 
pod dlouhotrvající těžkou a mokrou sněhovou pokrývkou 
jsou negativní faktory při pěstování ozimého ječmene.
Tyto podmínky odrůda HENRIETTE zvládá ze 
všech odrůd nejlépe. 

HENRIETTE je zejména specialistou na mokré, těžké a studené půdy.

HENRIETTE

PŘEZIMOVÁNÍ ODRŮD JEČMENE OZIMÉHO 
ZE ŠLECHTĚNÍ SAATEN-UNION JE NA DOBRÉ ÚROVNI

LLALAVEVERRDAAA SYSSYLVLVA TITUS HENRNRIEETTE WENDY
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Zdroj: ÚKZÚZ Brno, 2012.
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Vývoj  
Počáteční vývoj rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin vysoká (100 cm) 
Metání / zrání polopozdní / středně rané 

Přezimování
Zimovzdornost velmi dobrá  
Mrazuvzdornost velmi dobrá (6,9 – ÚKZÚZ zima 2011/12)

Odolnost k přísuškům dobrá
Výnos zrna špičkový (110,3 % na kontrolu – 3 letý průměr)
Hustota porostu středně vysoká (ideální počet 650 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední (32 zrn/klas)
HTZ vysoká (49 g)
Objemová hmotnost mimořádná (685 g/l)
Podíl předního zrna vysoký (91 %)

Termín setí
KVO 20. 9. – 5. 10.
ŘVO a OVO 15. 9. – 30. 9.
BVO 10. 9. – 20. 9.

Výsevek proti místním zvyklostem snížit na:
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 300 – 350 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 350 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 50 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 80 kg N/ha
Kvalitativní dávka (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 20 kg N/ha

Odolnost proti poléhání vysoká 7,8 (+++)

Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)

EC 32 – 39 (sloupkování – objevení posledního listu) lze použít přípravky 
na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7 – 1,0 l) nebo EC 45 – 49 
ethephone 0,5 l/ha

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní na listu 7,3 (+++)
Rhynchospor. skvrnitost 6,9 (++)
Rez ječná 7,1 (+++)
Fusaria klasu 6,6 (++)
Hnědá skvrnitost 5,5 (+)
Plíseň sněžná 7,7 (+++)

Fungicidní ošetření
(pouze pro intenzivní pěstování)
Nutno zohlednit infekční tlak

Postačuje jedno paušální ošetření v EC 37, v případě vyššího infekčního 
tlaku je vhodné provést ošetření na praporcový list se zaměřením
na hnědou skvrnitost.

Vhodnost po obilovině ano (++)

TITUS
To je výnos, výnos
a zase výnos...
POPIS ODRŮDY TITUS
Charakteristika novinky TITUS je velmi jednoduchá: Mimo-
řádný výnos zrna s vysokou HTZ, vysoký vzrůst, ale 
velmi vysoká odolnost proti poléhání a dobrý až 
velmi dobrý zdravotní stav.

PŘEDNOSTI ODRŮDY TITUS:
• Špičkový výnos zrna (110,3 %) 
• Vysoký výnos slámy (nejvzrůstnější
 odrůda – 100 cm) 
• Vysoká odolnost proti poléhání (7,8) 
• Zdravý list i klas 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY TITUS
TITUS je velmi plastická odrůda s vynikajícími výsledky
v Rakousku, Německu, Polsku a nyní také v České republi-
ce. Nemá vyhraněné nároky na pěstování. Je určena pro 
středně intenzivní až intenzivní technologie. Ocení 
ji zejména fi rmy vyžadující kromě špičkového výnosu zrna
i vysoký výnos slámy. I při své úctyhodné výšce 100 cm 
je odrůda TITUS vyzbrojena velmi vysokou odolností 
proti poléhání (7,8 – průměr za 3 roky zkoušení).

Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2012, podklad k registraci odrůdy TITUS. Šlechtitel: Saaten-Union/W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.Zdroj: ÚKZÚZ Brno, výnos zrna 2010–2012.

TITUS – výsledky z 3 letých
registračních zkoušek

  NÁŠ TIP
Odrůda TITUS velmi rychle roste na plochách v ČR. Výnos, zdraví, 
odolnost mrazu a odolnost proti poléhání a navíc dlouhé stéblo – 
to jsou vlastnosti, které žádná jiná odrůda ječmene nemá.

Zdeněk Kadlec, DiS.

REGISTROVÁNO

V ČR 2013

TITUS neon šetřeno
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*Zdroj: ÚKZÚZ Brno (2006 – 2008), Šlechtitel: Saaten-Union/Nordsaat Saatzucht GmbH, Böhnshausen.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

Vývoj  
Počáteční vývoj středně rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin nízká (93 cm)
Metání / zrání rané / rané

Přezimování
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá (7,2 – ÚKZÚZ 2011/12)

Odolnost k přísuškům velmi vysoká
Výnos zrna vysoký
Hustota porostu středně vysoká (ideální počet 650 – 700 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední (32 zrn/klas)
HTZ střední (44 g)
Podíl předního zrna vysoký (73 %)

Termín setí
KVO 20. 9. – 5. 10.
ŘVO a OVO 15. 9. – 30. 9.
BVO 10. 9. – 20. 9.

Výsevek proti místním zvyklostem snížit na:
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 330 – 350 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 350 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 70 kg N/ha
Kvalitativní dávka (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 20 kg N/ha

Odolnost proti poléhání dobrá

Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)

EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky 
na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7 – 1,0 l) nebo EC 45 – 49 
ethephone 0,5 l/ha

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní na listu 8,5 (+++)
Rhynchospor. skvrnitost 7,1 (+++)
Rez ječná 7,9 (+++)
Fusaria klasu 7,1 (+++)
Hnědá skvrnitost 6,6 (++)

Fungicidní ošetření
(pouze pro intenzivní pěstování)
Nutno zohlednit infekční tlak

Postačuje jedno paušální ošetření v EC 37, v případě vyššího infekčního 
tlaku je vhodné provést ošetření na praporcový list se zaměřením na 
hnědou skvrnitost.

Vhodnost po obilovině ano (+++)

WENDY
Raná odrůda 
s vynikajícím podílem
předního zrna.
Specialista na lehké
a výsušné pozemky.

POPIS ODRŮDY WENDY
Raná šestiřadá odrůda dosahující vysokých výno-
sů se střední HTZ (43 g) a vysokého podílu přední-
ho zrna. Porost je nízkého až středního vzrůstu se 
střední odolností proti poléhání. WENDY středně od-
nožuje, tvoří středně hustý porost 650–700 klasů/m2.
Disponuje velmi dobrým a vyváženým zdravotním stavem.

PŘEDNOSTI ODRŮDY WENDY:
• Vysoký výnos s vysokou HTZ
•  Vysoký podíl předního zrna
•  Ranost odrůdy, velmi dobré přezimování
•  Specialista do přísuškových lokalit

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY WENDY
WENDY je plastická nenáročná odrůda vhodná do 
všech pěstebních oblastí. Vhodná je pro extenzivní
i intenzivní technologie. Přínos představuje ob-
zvláště pro podniky hospodařící v přísuškových 
lokalitách a na lehkých, písčitých až kamenitých 
půdách. Díky dobré odolnosti proti poléhání a velmi 
dobrému zdravotnímu stavu se WENDY stává eko-
nomicky úspornou, ale mimořádně přínosnou 
odrůdou ke stávajícímu portfoliu odrůd.

WENDY se u Vás 
bude cítit jako 

doma...
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Nejuniverzálnější mimořádně zdravý 
ječmen pro každého pěstitele

Vývoj  
Počáteční vývoj rychlý / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin vysoká (103 cm)
Metání / zrání středně rané / středně rané

Přezimování
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost dobrá (5,2 – ÚKZÚZ 2011/12)

Odolnost k přísuškům dobrá
Výnos zrna velmi vysoký
Hustota porostu střední až nižší (ideální počet 700 klasů/m2)
Počet zrn v klase středně vysoký (31 zrn/klas)
HTZ velmi vysoká (51 g)
Podíl předního zrna velmi vysoký (93 %)

Termín setí
KVO 10. 9. – 5. 10.
ŘVO a OVO 10. 9. – 30. 9.
BVO 5. 9. – 20. 9.

Výsevek
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 320 – 370 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 370 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 70 kg N/ha
Praporcový list (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 30 kg N/ha

Odolnost proti poléhání vysoká 7,6 (+++)

Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)

EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky 
na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7–1,0l) nebo EC 45 - 49 
ethephone 0,5l/ha

Odolnost k chorobám ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní - sloupkování 7,9 (+++)
Hnědá skvrnitost 6,4 (+)
Rhynchospor. skvrnitost 7,0 (+++)
Rez ječná 6,9 (+++)
Plíseň sněžná 8,0 (+++)

Fungicidní ošetření
(pouze pro intenzivní pěstování)
Nutno zohlednit infekční tlak

SYLVA je v současnosti zřejmě nejzdravější odrůda nabízeného 
sortimentu. Fungicidní ošetření je na zvážení dle míry infekčního tlaku. 
Ekonomicky rentabilní je tak při velmi vysoké intenzitě, nevhodném 
ročníku a v kombinaci s ošetřením zejména praporcového listu a klasu.

Vhodnost po obilovině ano (++++)

Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2011, registrace odrůdy. Šlechtitel: Saaten-Union/Nordsaat Saatzucht GmbH, Böhnshausen.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

SYLVA je naprosto univerzální 
ječmen vhodný téměř do každých 

podmínek pěstování.

POPIS ODRŮDY SYLVA
Středně raná šestiřadá odrůda ječmene ozimého dosa-
hující vysokých výnosů. SYLVA prokazuje vysokou 
odolnost proti poléhání 7,6.
Předností je jistě vysoká zimovzdornost a bezkonkurenční 
zdravotní stav. SYLVA je vysoko„hátezetkový“ ječmen (51 g)
se špičkovým podílem předního zrna (93 %). SYLVA má 
střední odnožovací schopnost.

PŘEDNOSTI ODRŮDY SYLVA:
• Vysoký stabilní výnos zrna
• Velmi vysoká HTZ
• Velmi vysoký podíl předního zrna
• Naprostá univerzálnost / nejplastičtější
 odrůda sortimentu

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY SYLVA
Odrůdu SYLVA lze považovat za nejzdravější odrůdu
v nabízeném sortimentu ječmenů. Stejně tak pěstitelé 
mohou využít její naprostou univerzálnost a mimořádnou 
plastičnost.

SYLVA

Vlastislav Nosek

  NÁŠ TIP
Nechce-li se pěstitel trápit
složitým výběrem z široké
nabídky odrůd ozimého
ječmene, volbou odrůdy
SYLVA nikdy chybu neudělá.
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Vývoj  
Počáteční vývoj středně rychlý start, střední až vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin nízká (95 cm)
Metání / zrání rané / polorané

Přezimování
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost dobrá (6,7 – ÚKZÚZ 2011/12)

Odolnost k přísuškům velmi vysoká
Výnos zrna vysoký
Hustota porostu střední (ideální počet 650 – 700 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední (31 zrn/klas)
HTZ vysoká (48 g)
Podíl předního zrna vysoký (86 %)

Termín setí
KVO 20. 9. – 5. 10.
ŘVO a OVO 15. 9. – 30. 9.
BVO 10. 9. – 20. 9.

Výsevek proti místním zvyklostem snížit na:
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 330 – 350 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 350 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 70 kg N/ha
Kvalitativní dávka (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 20 kg N/ha

Odolnost proti poléhání vysoká 7,0 (+++)

Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)

EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky 
na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7 – 1,0 l) nebo EC 45 – 49 
ethephone 0,5 l/ha

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní na listu 8,3 (+++)
Hnědá skvrnitost 6,5 (+)
Rhynchospor. skvrnitost 7,2 (+++)
Rez ječná 8,6 (++++)
Paluška travní 8,0 (+++)
Plíseň sněžná 5,6 (0)

Fungicidní ošetření
(pouze pro intenzivní pěstování)
Nutno zohlednit infekční tlak

Postačuje jedno paušální ošetření v EC 37, v případě vyššího infekčního 
tlaku je vhodné provést ošetření na praporcový list se zaměřením
na hnědou skvrnitost.

Vhodnost po obilovině ano (++++)

LAVERDA
Poloraná odrůda s časným
naléváním zrna a vysokou HTZ.
Specialista na lehké
a výsušné pozemky.

POPIS ODRŮDY LAVERDA
Poloraná šestiřadá odrůda vysokého výnosu s rychlým 
naléváním zrna s vysokou HTZ (48 g), nízkého vzrůstu
s vysokou odolností proti poléhání. Odrůda se vyzna-
čuje vyšší odnožovací schopností, dlouhým klasem se 
středním počtem zrn. Předností je také vysoký podíl 
předního zrna (86 %).

PŘEDNOSTI ODRŮDY LAVERDA:
• Vysoký výnos s vysokou HTZ
•  Vysoký podíl předního zrna
•  Ranost odrůdy, dobré přezimování
•  Vysoká odolnost proti poléhání
•  Specialista do přísuškových lokalit
 a míst s předčasným dozráváním

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY LAVERDA
Pro svou ranost je LAVERDA vhodná do všech pěs-
tebních oblastí, zvláště vysokých výnosů oproti ji-
ným odrůdám LAVERDA dosahuje na lokalitách 
trpících přísušky, na lokalitách s předčasným 
ukončením vegetace a na lehčích, písčitějších až 
kamenitých půdách.
Vynikajících výsledků dosahuje také při vysoké 
intenzitě pěstování.

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno (2004 – 2006), Šlechtitel: Saaten-Union/Nordsaat Saatzucht GmbH, Böhnshausen
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.

Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

LAVERDA: ranost, rychlé nalévání zrna a velmi dobrý zdravotní stav jsou 
garancí vysokého výnosu zrna s vysokou HTZ a vysokým podílem předního 
zrna. Samozřejmostí je vysoká odolnost proti poléhání.

  NÁŠ TIP
SAATEN-UNION CZ jako jediný 
na ČR trhu nabízí odrůdy ječme-
ne ozimého pro každého pěsti-
tele.

Ing. Šárka Tvrdoňová
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TRAVIRA

POPIS ODRŮDY TRAVIRA
Středně raná víceřadá odrůda ječmene ozimého dosahující 
stabilních výnosů, středně velkého zdravého zrna díky vyvá-
ženému dobrému zdravotnímu stavu, velmi dobré toleranci 
k negativním půdně-klimatickým podmínkám, ale zejmé-
na také díky rezistenci k BaYDV a dobré zimo-
vzdornosti a výborné mrazuvzdornosti.

PŘEDNOSTI ODRŮDY TRAVIRA:
• 100% rezistence k virové zakrslosti ječmene
•  100% rezistence k žluté virové mozajce ječmene
•  Vysoká mrazuvzdornost (zima 2011/12 – 7,3)

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY TRAVIRA
Odrůdu TRAVIRA lze pěstovat ve všech pěstebních oblas-
tech. Nemá vyhraněné nároky na půdně-klimatické pod-
mínky, avšak TRAVIRU by měli do svého portfolia 
jednoznačně zařadit pěstitelé, kteří se každoročně 
či občas setkávají s menším či větším výskytem 
virové zakrslosti ječmene. TRAVIRA je jistotou 
zdárného výnosu i díky vysoké mrazuvzdornosti.

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2013, podklad k registraci odrůdy TRAVIRA. Šlechtitel: Saaten-Union/Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.

Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

Vývoj  
Počáteční vývoj rychlý start,  střední odnožovací schopnost
Výška rostlin střední až vyšší (94 cm) 
Metání / zrání středně rané / středně rané 

Přezimování
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá (7,3 - ÚKZÚZ zima 2011/12)

Odolnost k přísuškům dobrá
Výnos zrna středně vysoký
Hustota porostu středně vysoká (ideální počet 650 - 700 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední (32 zrn/klas)
HTZ střední (46 g)
Podíl předního zrna 83 %

Termín setí
KVO 20. 9. – 5. 10.
ŘVO a OVO 15. 9. – 30. 9.
BVO 10. 9. – 20. 9.

Výsevek
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 330 – 350 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 350 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem Podzim: při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 70 kg N/ha
Kvalitativní dávka (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 30 kg N/ha

Odolnost proti poléhání střední 6,5 (++)

Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)

EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky 
na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7  – 1,0 l) nebo EC 45 – 49 
ethephone 0,5 l/ha

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní na listu 6,4 (++)
Rhynchospor. skvrnitost 6,5 (++)
Rez ječná 7,7 (+++)
Fusaria klasu 6,6 (++)
Hnědá skvrnitost 5,4 (+)
Plíseň sněžná 6,7 (++)
Odolnost k BaYDV 100 % (++++)

Fungicidní ošetření
(pouze pro intenzivní pěstování)
Nutno zohlednit infekční tlak

Standardní ošetření dle infekčního tlaku ročníku je doporučeno.

Vhodnost po obilovině ano (+)

Odrůda s vysokou pěstební
jistotou díky 100% rezistenci 
k virové zakrslosti ječmene
a vysoké mrazuvzdornosti.

  NÁŠ TIP
Travira je jediný registro-
vaný ozimý ječmen v ČR se 
100% rezistencí BaYDV.

Ing. Luděk Novotný

TRAVIRA je jedinečná odrůda pro lokality
často napadené virovými přenašeči.
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Vývoj  
Počáteční vývoj středně rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin* střední až nižší
Metání / zrání* středně rané až pozdní / středně rané

Přezimování
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost dobrá

Odolnost k přísuškům dobrá
Výnos zrna velmi vysoký
Hustota porostu vysoká (ideální počet klasů 750 – 800 / m2)
Počet zrn v klase nižší
HTZ střední (43 g)
Podíl předního zrna velmi vysoký (89 %)

Termín setí
KVO 15. 9. – 5. 10.
ŘVO a OVO 15. 9. – 30. 9.
BVO 5. 9. – 20. 9.

Výsevek proti místním zvyklostem snížit na:
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 340 – 380 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 380 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 40 – 50 kg N/ha

Praporcový list (dle oček. výnosu) EC 39 – 45
30 – 40 kg N/ha (pozn. nepřekročit
120 kg N/ha včetně Nmin)

Odolnost proti poléhání vysoká (+++)

Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)

EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky 
na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7 – 1,0 l) nebo EC 45 – 49 
ethephone 0,5 l/ha

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní (++)
Hnědá skvrnitost (0)
Rhynchospor. skvrnitost (0)
Rez ječná (++)
Rezistence BaYMV ano (++++)

Fungicidní ošetření
(pouze pro intenzivní pěstování)
Nutno zohlednit infekční tlak

S ohledem na míru infekčního tlaku je vhodné provést ošetření proti 
listovým chorobám ve fázi EC 32 – 37, při vyšším infekčním tlaku pak
i na praporcový list.

Vhodnost po obilovině ano (+)

*Zdroj: šlechtitel, praxe.
Šlechtitel: Saaten-Union/Nordsaat Saatzucht GmbH, Böhnshausen.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

POPIS ODRŮDY MALWINTA
Středně raná až polopozdní dvouřadá sladov-
nická odrůda středního až nižšího vzrůstu, 
střední až vyšší HTZ, velmi vysokého výnosu 
zrna a velmi vysokého podílu předního zrna. 
MALWINTA také disponuje pevným stéblem a vysokou 
až velmi vysokou odolností proti poléhání, střední odnožo-
vací schopností a vyváženým dobrým zdravotním stavem.

PŘEDNOSTI ODRŮDY MALWINTA:
• Vysoký výnos a vysoká sladovnická kvalita
•  Vysoká odolnost k přísuškům
•  Velmi dobrá plasticita
•  Vysoká odolnost proti poléhání
•  Dobré přezimování

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY MALWINTA
Odrůda MALWINTA, oproti jiným méně výkonným 
odrůdám, nemá vyhraněné nároky na podmínky pěsto-
vání. Dokonce velmi dobře zvládá i lehčí půdy a dokáže 
poskytnout uspokojivé výnosy i v sušších ročnících a na 
bonitně horších pozemcích.

MALWINTA
Mimořádně výkonná
sladovnická odrůda

MALWINTA je mimořádně
plastická a velmi výnosná 

sladovnická odrůda...

JEČMEN OZIMÝ DVOUŘADÝ
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HORTENSO

Vysoký výnos zrna
pšeničného typu.
Odrůda pro ranější 
termíny setí.

Vývoj  
Počáteční vývoj středně rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin vyšší (130 cm)
Metání / zrání polopozdní / polopozdní

Přezimování
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá

Odolnost k přísuškům velmi dobrá
Výnos zrna velmi vysoký / pšeničný typ
Hustota porostu střední až vyšší (ideální počet 650 – 700 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední (30 zrn/klas)
HTZ střední až vyšší (45 g)

Termín setí dle výrobní oblasti od 10. září do 10. října
Výsevek
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 320 – 350 zrn/m2

Optimální podmínky 350 – 370 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 370 – 420 zrn/m2

Hnojení dusíkem (intenziv. pěstování) Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 50 – 70 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 32 (počátek sloupkování) 30 – 50 kg N/ha

Odolnost proti poléhání velmi dobrá 7,1 (+++)
Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)

EC 31 – 35 (1. pol. sloupkování) Terpal C 1,5 l/ha
EC 35 – 45 (2. pol. sloupkování) Ethephone 480 g 0,5 – 0,7 l/ha

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Plíseň sněžná 7,0 (++)
Padlí travní 6,4 (+)
Listová skvrnitost 6,1 (+)
Rez žitná 7,1 (++)
Braničnatka klas 7,2 (++)
Fusarium klasu 8,2 (+++)

Fungicidní ošetření
Nutno zohlednit infekční tlak

EC 39 - 49 kombinovaný přípravek

Vhodnost po obilovině ano (+++)

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno (2005 – 2007), Šlechtitel: Saaten-Union/HR - Szeljewo, PL.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.

Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

POPIS ODRŮDY HORTENSO
Polopozdní odrůda pšeničného typu disponující 
velmi dobrým zdravotním stavem, vyšším vzrůstem
a dobrou až velmi dobrou odolností proti poléhání 
(7,1), plastičností a nenáročností na půdně-klimatické 
podmínky.

PŘEDNOSTI ODRŮDY HORTENSO:
• Vysoký výnos zrna pšeničného typu
•  Velmi dobrý zdravotní stav
•  Velmi dobrá odolnost proti poléhání
•  Vysoká plasticita odrůdy

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE
ODRŮDY HORTENSO
Vysoce plastická odrůda vhodná pro extenzivní
i intenzivní technologie pěstování. Stejně tak 
nemá vyhraněné nároky na lokalitu. Je vhodná i pro 
ranější termíny setí.

HORTENSO:
jedna z nejstabilnějších

odrůd českého trhu.
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POPIS ODRŮDY TULUS
Středně raná odrůda pšeničného typu dosahující 
špičkových výnosů zrna i na opravdu „mizerných“ 
půdách. Rostliny jsou středního vzrůstu s velmi dobrou 
odolností proti poléhání se střední odnožovací schopností. 
Předností je zejména výborný zdravotní stav a vysoký podíl 
předního zrna.

PŘEDNOSTI ODRŮDY TULUS:
• Špičkový výnos zrna
•  Mimořádná plasticita
•  Dobrá zimovzdornost
•  Výborný zdravotní stav
•  Specialista na extenzivní technologie
•  Specialista na bonitně „mizerné pozemky“
•  Ekonomicky vynikající odrůda

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY TULUS
Díky plastičnosti, nenáročnosti na půdní a klimatické pod-
mínky a díky výbornému zdravotnímu stavu za běžných 
podmínek nevyžaduje ošetření regulátory ani fungicidy. 
Navíc je velmi tolerantní k pozdním termínům setí. Eko-
nomicky je tedy nepřekonatelnou odrůdou triticale 
ozimého.

TULUS
Nejmnoženější odrůda 
v ČR. Také pro pozdní
termíny setí.

HORTENSO a TULUS – mezi pěti nejmnoženějšími 
odrůdami triticale oz. v ČR za rok 2013

Vývoj  
Počáteční vývoj středně rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin střední (119 cm)
Metání / zrání středně rané / středně rané

Přezimování
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá

Odolnost k přísuškům velmi dobrá
Výnos zrna velmi vysoký (109,8 %) / pšeničný typ
Hustota porostu střední (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední až vyšší (40 zrn/klas)
HTZ* / podíl předního zrna střední (43 g) / vysoký (96 %)

Termín setí dle výrobní oblasti od 10. září do 10. října
Výsevek
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 350 zrn/m2

Optimální podmínky 350 – 400 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 400 – 450 zrn/m2

Hnojení dusíkem (intenziv. pěstování) Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (poč. – hlavní odnož.) 50 – 70 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 32 (počátek sloupkování) 30 – 50 kg N/ha

Odolnost proti poléhání velmi dobrá 7,9 (+++)
Potřeba růst. regulátorů
(intenzivní pěstování)

EC 31 – 35 (1. pol. sloupkování) Terpal C 1,0 – 1,5 l/ha
EC 35 – 45 (2. pol. sloupkování) Ethephone 480 g 0,5 – 0,7 l/ha

Odolnost k chorobám* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Plíseň sněžná 5,5 (+)
Padlí travní 8,7 (+++)
Listová skvrnitost 6,4 (+)
Rez žitná 8,0 (+++)
Braničnatka klas 7,0 (+++)
Fusarium klasu 7,4 (+++)

Fungicidní ošetření
Nutno zohlednit infekční tlak

EC 39 - 49 kombinovaný přípravek

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno (2006 – 2008), Šlechtitel: Saaten-Union/Nordsaat Saatzucht GmbH, Böhnshausen.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.

Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

Ing. Petr Širůček
je pravidelným
množitelem vyšších
stupňů tritikale
TULUS.
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Významné polní dny v roce 2014, na kterých pěstitelé
mohou shlédnout odrůdy SAATEN-UNION

Termín Název akce Pořadatel Místo konání Okes

29.5. Zemská výstava SAATEN UNION CZ a Rapool CZ Školní statek Tábor - Měšice Tábor

5.6. Polní den Vnorovy Navos a.s. Vnorovy Hodonín

6.6. Celostátní polní den fi rem
SAATEN-UNION a Rapool SAATEN UNION CZ a Rapool CZ Rostěnice Vyškov

6.6. Polní den Agrofertu AGRONA Nebanice, ZEPOS Radovesice letiště Radovesice Litoměřice

13.6. Polní den ozimých pšenic Hanácká osiva s.r.o.; AG PreFarm s.r.o.; Skalagro 
a.s. Skalička Přerov

10.6. 2. reprezentační polní den
Elita semenářská a.s. Elita semenářská a.s. Agro Ořechov Brno 

venkov

10. - 11. 6. Naše pole Profi  Press s. r. o. Nabočany Chrudim

10.6. Polní den AGROSPOL Chocenice; ZD Liběšice letiště Liběšice Litoměřice

11.6. Polní den Agra Řisuty s.r.o.; Osev Jih s.r.o. Ledce Kladno

13.6. Polní den - odrůdy ozimých
pšenice ozimé řepky Primagra a.s. Nezvěstice Plzeň - jih

17.6. Polní den Bystřice Cerea a.s. Bystřice Jíčín

17.6. Polní den Osev Jih s.r.o.; Osiva Boršov; Agrodružstvo Dolní 
Bukovsko Dolní Bukovsko České 

Budějovice

17.6. Polní dny BASF Agro BASF s.r.o. Rokytnice u Přerova Přerov

17. - 19.6. DLG-Feldtage DLG Service GmbH Bernburg-Strenzfeld, Německo

18.6. Velký polní den Souffl et Agro Souffl et Agro a.s. Všestary Hradec 
Králové

18.6. Polní dny BASF Agro BASF s.r.o. Ivanovice na Hané Vyškov

19.6. Polní den DITANA spol. s r. o.; AG.DITANA s.r.o. Velká Bystřice Olomouc

19.6. Polní den Hrušovany Agro ZZN Rakovník; AGROCOM Hrušovany Hrušovany Chomutov

20.6. Polní den RD Bezno KD Bezno Mladá 
Boleslav

20.6. Polní den ve Staňkově BOR s.r.o.; AGRO Staňkov a.s. Staňkov Domažlice

20.6. Polní den Lysice OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o. Lysice Blansko

20.6. Polní den Bernartice ZZN Pelhřimov Bernartice Písek

24.6. Přehlídka polních pokusů Agrotest fyto s.r.o.; Zemědělský výzkumný ústav 
Kroměříž Pravčice u Hulína Kroměříž

25.6. Polní den Humpolec Družina Dačice s.r.o. pokusná stanice Humpolec Pelhřimov

25.6. – 26.6. Polní dny Bayer CropScience Bayer s.r.o. Senice na Hané Olomouc

26.6. KRALOVICKÁ zemědělská výstava   
(obiloviny + řepka) KRALOVICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ Kralovice Hadačka Plzeň - 

sever

27.6. Polní den Penamu Navos a.s. Velké Němčice Břeclav

v průběhu celé 
vegetace Sortiment prodávaných odrůd TRIO-D spol. s.r.o. Dnešice Plzeň - jih

Polní den obilovin Elita semenářská a.s. ZD Velký Beranov Jihlava

Polní den pšenice a hrachu AGROOS, spol. s.r.o. Jaroměřice nad Rokytnou Třebíč

Polní den Kačice (obiloviny) AGROZZN Rakovník, AGRODRUŽSTVO Kačice Kačice Kladno

Polní kázání (obiloviny) ÚKZÚZ Žatec ÚKZÚZ Žatec-Radíčeves Louny



Bohatý výběr odrůd SAATEN-UNION pro Českou republiku
E GENIUS registrace 2014, ATHLON novinka, registrace 2013

A
PATRAS novinka, registrace 2013, BROKAT novinka, registrace 2013

LAVANTUS novinka, registrace 2013,  MULAN, POTENZIAL
RUMOR novinka, registrace 2014

B TOBAK novinka, registrace 2013

Krmná TIGUAN, DROMOS, BAGOU

A HYBERYH  EU, HYMACKH  EU

A/B HYFIH  EU novinka  2014

B HYWINH  EU novinka  2014

Krmná HYLANDH  EU

6ř.
TITUS novinka, registrace 2013, SYLVA, HENRIETTE 
TRAVIRA novinka, registrace 2013, WENDY, LAVERDA

2ř. sladovnický MALWINTA EU

Populace MATADOR

Hybridní
SU STAKKATOH  novinka, registrace 2014

SU SANTINIH  novinka, předpoklad registrace 2014, ASKARIH, FUGATOH  EU 

Hybridní pro bioplyn SU PHÖNIXH  EU novinka 2014

Pšeničný typ TULUS, HORTENSO

Sladovnický VENDELA novinka pro české pivo 2014, XANADU, MARTHE

Krmný WIEBKE

POSEIDON novinka 2014, SCORPION 

ASTRONAUTE novinka 2015, SALAMANCA, STARTER

AMERIGO EU

FUEGO

Pšenice ozimá

Pšenice ozimá hybridní

Ječmen ozimý

Žito seté

Triticale ozimé

Ječmen jarní

Oves setý

Hrách setý

Svazenka vratičolistá

Bob polní

Pozvánka nacelostátní polní den
Rostěnice u Vyškovapátek 6. června 2014

Pořádají:SAATEN-UNION CZ a Rapool CZ

Pozvánka na

zemskou výstavu

VOŠ a SZeŠ Tábor

čtvrtek 29. května 2014

Pořádají: SAATEN-UNION CZ a Rapool CZ

EU – prodej na základě EU katalogu. Stav informací k březnu 2014.



Přehled ječmene ozimého, termíny výsevu a ranostiPřehled ječmene ozimého, termíny výsevu a ranosti

Základ Vaší odrůdové skladby pro podzim 2014

www.saaten-union.cz

DOPORUČUJEME

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků 

pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. 

Přesto záruky nebo ručení za postupy v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst

a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé. Vydáním tohoto katalogu pozbývají všechny reklamní 

tiskoviny k uvedeným odrůdám svojí platnost. Stav informací k březnu 2014.

Odborná poradenská služba:
1 Ing. Marian Špunar 602 789 449
 marian.spunar@saaten-union.cz

2 Oldřich Kovář, DiS. 724 371 902
 oldrich.kovar@saaten-union.cz

3 Ing. Šárka Tvrdoňová 724 338 004
 sarka.tvrdonova@saaten-union.cz

4 Zdeněk Kadlec, DiS. 724 338 005
 zdenek.kadlec@saaten-union.cz

5 Bc. Pavel Stárek 724 371 901
 pavel.starek@saaten-union.cz

6 Vlastislav Nosek 724 338 006
 vlastislav.nosek@saaten-union.cz

7 Ing. Luboš Pivoňka 724 520 873
 lubos.pivonka@saaten-union.cz

8 Ing. Viktor Mačura, MBA 724 338 009
 viktor.macura@saaten-union.cz

9 Ing. Luděk Novotný 724 338 007
 ludek.novotny@saaten-union.cz

SAATEN-UNION CZ s.r.o.
Chaloupky 354, Šaratice 683 52
tel.: 541 22 11 75, fax: 541 22 11 13
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TOBAK(B)

• super výnos, dobré zdraví, mrazuvzdornost

GENIUS(E+) , ATHLON(E)

• stabilní vysoké výnosy, špičková kvalita, stres-tolerance

PATRAS(A)

• mimořádná stabilita vysokého výnosu a výborné A kvality, obrovská HTZ nad 50 g,
 mrazuvzdornost

LAVANTUS(A)

• nadstandartní výnos zrna, suchuvzdornost, střední až nízká intenzita, střední až pozdní 
termíny setí

BROKAT(A)

• nadstandartní výnos zrna, vysoká až velmi vysoká intenzita, rané a střední termíny setí, 
střední až velmi těžké i morké půdy

RUMOR(A)

• vysoký výnos, ranost, nepoléhavost a mrazuvzdornost

POTENZIAL(A), MULAN(A)

• praxí dokonale prověřené, stabilní pekařské pšenice

DROMOS(Krm.), TIGUAN(Krm.)

• ty skutečně pravé krmné pšenice


