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Krása vysokých výnosů.
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VYSOKÝMI VÝNOSY PROTI NÍZKÝM CENÁM

Vážení obchodní přátelé,
ekonomickou stabilitu, a nejlépe mírný růst. Takový vývoj si přejí v každém odvětví průmyslu a nejinak je tomu i v ze-
mědělství. I když do zemědělské ekonomiky vstupuje dotační politika, stále jsou naším společným cílem vysoké výnosy
a kvalitní produkce. Pojďte společně s odrůdami SAATEN-UNION těmto výnosům naproti. 
Nový katalog odrůd pro zásev podzim 2017 je „našlapán“ mimořádně kvalitní genetikou, která je skryta v dokonale 
prověřených odrůdách otestovaných v půdně-klimatických podmínkách České republiky. Volba správné odrůdy je prvním 
rozhodujícím krokem k dobrým hospodářským výsledkům rostlinné produkce. Tak vykročte tou pravou.

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

TŘETINA VŠECH PLOCH POD VLAJKOU SAATEN-UNION

Vážení pěstitelé,
SAATEN-UNION nabízí českému pěstiteli největší výběr odrůd v pšenici ozimé, ječmeni ozimém, tritikále ozimém i hyb-
ridním žitu. 
Odrazem spokojenosti českého farmáře s odrůdami SAATEN-UNION je jistě podíl těchto odrůd na celkové osevní ploše. 
Téměř jedna třetina výměry pšenice ozimé v České republice, jedna třetina triticale ozimého, jedna čtvrtina ječmene 
ozimého a téměř polovina ploch žita ozimého, to vše je oseto kvalitními odrůdami SAATEN-UNION. 
Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

Ing. Luděk Novotný
product manager SAATEN-UNION CZ s.r.o.
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PŠENICE OZIMÁ
RIVERO
TOBAK
GENIUS
ATHLON
PATRAS
RUMOR
LAVANTUS
MULAN
POTENZIAL
ELIXER
BONANZA
DROMOS

PŠENICE OZIMÁ
ŠPALDA
ZOLLERNSPELZ

PŠENICE OZIMÁ
HYBRIDNÍ
HYBERY
HYFI
HYKING
HYLAND
HYMACK
HYGUARDO
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Odrůda Regenerační
EC 21 – 25

1. Produkční
EC 29 – 31

2. Produkční
EC 32 – 35

Kvalitativní
EC 45 – 51

RIVERO 25 % 25 % 25 % 25 %

TOBAK 20 % 30 % 20 % 30 %

GENIUS 30 % 40 % 30 %

ATHLON 30 % 30 % 20 % 20 %

PATRAS 30 % 30 % 20 % 20 %

RUMOR 30 % 30 % 20 % 20 %

LAVANTUS 30 % 40 % 30 %

MULAN 30 % 35 % 35 %

POTENZIAL 30 % 40 % 30 %

ELIXER 40 % 40 % 20 %

BONANZA 40 % 40 % 20 %

DROMOS 40 % 40 % 20 %

ZOLLERNSPELZ 30 % 50 % 20 %

HYBERYH 30 % 20 % 20 % 30 %

HYFIH 30 % 20 % 20 % 30 %

HYKINGH 20 % 30 % 30 % 20 %

HYLANDH 40 % 30 % 30 %

HYMACKH 30 % 20 % 20 % 30 %

HYGUARDOH 40 % 30 % 30 %
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DOPORUČENÉ ROZDĚLENÍ DÁVEK DUSÍKU

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ PŠENICE OZIMÉ A VÝSEVEK V MKS

raný termín pozdní termín

TOBAK3,0 4,2

GENIUS3,2 5,0

RIVERO2,8 4,5

PATRAS2,8 3,8

ATHLON3,5 4,5

POTENZIAL3,2 4,5

BONANZA2,8 3,8

ELIXER2,5 3,8

MULAN3,5 4,2

DROMOS3,5 4,2

LAVANTUS3,2 3,8

RUMOR2,8 3,5

HYBRIDNÍ PŠENICE1,1 2,0



PŠENICE OZIMÁ

RIVERO – další špičková genetika

Zeptali jsme se několika farmářů, vnímají-li šlechtitelský pokrok v pšenici ozimé. Většina odpovědí zněla stejně, ano. Překva-
pivé však bylo to, že většina pěstitelů vyzdvihla přínos německého šlechtění.
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SAATEN-UNION již dvě desítky let českému 
pěstiteli nabízí špičkovou genetiku. Přesněji 
řečeno, SAATEN-UNION téměř každé 3 roky 
přichází k českým pěstitelům s novinkou pše-
nice ozimé, která není pouze doplňkem k již 
tak nabitému sortimentu odrůd, ale odrůdou, 
která výrazně promlouvá do podílu na pěsteb-
ních plochách v ČR. 
Úspěch českého farmáře však není pouze 
v samotné volbě „té nejlepší“ odrůdy. Vol-

ba odrůdy je pouze prvním předpokladem 
úspěchu. Předností fi rmy SAATEN-UNION je
i precizně propracovaná technologie pěstová-
ní jednotlivých odrůd. Volba špičkové odrůdy 
a správně zvolená úroveň pěstování je pak 
zárukou těch nejlepších výsledků.
Novinka RIVERO nabízí vše, co český 
pěstitel žádá. Špičkový výnos, vynikající 
zdraví, potravinářskou kvalitu, plastič-
nost, toleranci k přísuškům a mrazu-

vzdornost. Dokonce je i velmi tolerantní
k extenzivnějšímu způsobu pěstování. Na 
druhé straně výborně reaguje zejména 
na druhé produkční hnojení dusíkem.

RIVERO – VYHOVĚT VŠEM
Šlechtitelům fi rmy Nordsaat se to podařilo. 
Na základě výsledků průzkumu trhu Nord-
saat sestavil žebříček požadavků pěstitele, 
zpracovatele, obchodníka a odrůdového 
úřadu. Výběr kříženců pak překvapi-
vě nebyl stanoven na základě výnosu, 
ale na jednoznačném upřednostnění 
zdravotního stavu. Zadání znělo jasně:
„V prvním výběru nalézt nejzdravější po-
tomstvo. V druhém výběru nejvýnosnější po-
tomstvo a jako třetí v pořadí nalézt jedince
s vysokým pádovým číslem, s vyšším obsahem 
lepku a s dostatečnou objemovou hmotností“. 
RIVERO bylo na světě. Špičkový výnos na 
běžných pěstebních plochách je logic-
kým vyústěním zmíněných mimořád-
ných vlastností.

od šlechtitele SAATEN-UNION.

Šlechtitelská stanice Nordsaat Saatzucht, člen SAATEN-UNION.
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Aby se odrůda stala úspěšnou na dlouhá léta, musí být v něčem výjimečná, musí mít výbornou reklamní kampaň, ale hlavně 
musí „šlapat“ na běžných plochách. Po prvních letech běžného pěstování bychom mohli říci, že RIVERO by měla být další 
„odrůdová pecka“ pro českého pěstitele. Zde je několik prvních důkazů úspěchu českých farmářů s odrůdou RIVERO.

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 3200 ha
Nadmořská výška: 350 m n. m.
Průměrné srážky: 650 mm
Struktura RV: pšenice 1000 ha (mezi nosné odrůdy patří
RIVERO, ATHLON, GENIUS), ječmen jarní 350 ha, řepka
600 ha, kukuřice 650 ha, žito 100 ha, oves 200 ha

RIVERO jsme pěstovali jako množitelský porost na ploše 23 ha. Apli-
kovali jsme 2x regulátor, hnojení na 190 kg N doplnila na základě 
rozborů dle potřeby aplikace Campofortu. Důležité bylo i to, že se nám
i při velmi silném tlaku kohoutků podařilo včasnou aplikací insekticidu 
porost uchránit. S výnosem 9,9 tuny z hektaru, což je o více 

jak tunu nad průměrem podniku, jsem absolutně spokojen
i proto, že RIVERO mělo velice dobré parametry potraviny
(NL 14,1 %; objemová hmotnost 810 g). Letos máme zaseto RIVERO 
jako jednu z nosných pšenic.

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1000 ha
Nadmořská výška: 204 m n. m.
Průměrné srážky: 500 mm
Půdy: středně těžké až těžké, slínovité
Struktura RV:
pšenice ozimá: 30 %, řepka ozimá: 20 %, ječmen jarní: 30 %, 
kukuřice: 15 %, ostatní: 5 %

Ve sklizňovém roce 2015 byl průměrný výnos pšenice na podniku 9,0 t
na ha. RIVERO bylo zaseto na velmi nevyrovnaném pozemku „Horní 
hliník“, který je z poloviny tvořen pouze štěrkovou až kamenitou ornicí. 
Přestože v roce 2015 bylo suché jaro i léto, RIVERO dosáhlo v prů-
měru 10,3 tun čistého výnosu. Následující rok bylo zaseto RIVERO na 
třiceti hektarový těžký, hutný pozemek „Velké louky“, s nedostatkem 
vzduchu v průběhu celého roku. I s těmito negativními podmínkami se 
RIVERO vypořádalo na jedničku. Průměrný výnos podniku byl 8,5 tuny 
z hektaru. RIVERO dosáhlo výnosu 9,5 tuny. Nutno podotknout, že na 
všech pozemcích byla zvolena takřka shodná intenzita.

S RIVEREM JSME O VÍCE JAK JEDNU TUNU NAD PRŮMĚREM PODNIKU

UŽ DVA ROKY JE RIVERO NAŠE NEJVÝNOSNĚJŠÍ PŠENICE

AGRO KUNČINA a.s., okr. Svitavy

ZEV Šaratice a.s., okr. Vyškov

RIVERO – v praxi už to "šlape".

Ing. Ferdinand Vrbovský, agronom

Sklizeň RIVERA v ZEV Šaratice.
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STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 5980 ha
Nadmořská výška: 280 m n. m.
Průměrné srážky: 550 mm
Struktura RV: pšenice ozimá, řepka, hrách, cukrovka, ječmen 
jarní i ozim., kukuřice, sója, jeteloviny na orné půdě

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1500 ha (1300 ha orná půda)
Nadmořská výška: cca 420 m n. m.
Průměrné srážky: cca 440 mm
Půdy: od velmi úrodných až po písčito-kamenité
Struktura RV: 550 ha pšenice ozimá, 260 ha řepka ozimá,
220 ha hrách, 100 ha ječmen ozimý, 100 ha kukuřice,
80 ha jarní ječmen, dále: hořčice, kmín, mák, pohanka

Množitelskou plochu novinky pšenice ozimé RIVERO od SAATEN-UNION 
jsme měli zasetou na pozemku Zadní trata, kde předplodinou byla ře-
pka. Už na jaře byl předpoklad, že o RIVERO bude mezi pěstiteli velký 
zájem. U RIVERA jsem během vegetace bedlivě pozoroval ze-
jména šlechtitelem deklarovaný výborný zdravotní stav, kte-
rý se potvrdil. S RIVEREM jsme nakonec dosáhli vynikajícího výnosu 
10,06 t/ha. Průměrný výnos podniku u pšenice byl 7,21 t/ha. Všechno 
osivo RIVERA se i přes mimořádně vysokou úrodu vyprodalo.

Ing. Jaromír Machatý, manažer prodeje osiv Cerea a.s.
Každoročně pečlivě zvažujeme výběr nových odrůd do množení. Prio-
ritou je pro nás výroba a prodej kvalitního osiva, které bude zárukou 
špičkového výnosu a kvality. Novinky od SU jsou pro nás atraktivní. 
Vždy přinášejí něco nového, co najde uplatnění u našich zemědělců. 
V roce 2016 jsme poprvé zařadili předstihové množení pšenice ozimé 
RIVERO. Na množitelském porostu 30 ha jsme dosáhli rekordních vý-
sledků: 9,43 t/ha. Vysoký výnosový potenciál RIVERO potvrdilo i v našich 
POP v Luži, kde se ve výnosových zkouškách s 10,28 t/ha se 
RIVERO umístilo na druhém místě z 22 odrůd.

Ing. Pavel Krejčí, agronom
RIVERO mě překvapilo svou kompenzací porostu – velmi dobře odno-
žuje a zvládá i horší podmínky. V zásevu 2017 jsem s RIVEREM záměrně 
obsadil nejtvrdší lokality našeho katastru. „Nepoléhá!“ V loňském 
roce jsme měli velké problémy s poléháním porostů – RIVERO jako 
jedno z mála nepolehlo! Máme velký provoz, a tak dávám přednost 
jednoduchosti vedení porostu. RIVERO mi umožňuje jednoduchou 
agrotechniku postavenou na dvou fungicidech (list, klas) – má velmi 
dobrý zdravotní stav. V regulaci už vím, že mi je schopné tolerovat
i nějaké chyby, které vznikají časovou tísní. To jsou hlavní důvody, proč 
jsme navýšili množení a zařadili tuto odrůdu na běžné plochy.

HNED V PRVNÍM ROCE REKORDNÍ VÝNOS S RIVEREM

RIVERO JSME VYPRODALI DO POSLEDNÍHO ZRNÍČKA

Oseva Agri Chrudim, okr. Chrudim

AGROOS Jaroměřice, okr. Třebíč

PŠENICE OZIMÁ

Ing. Pavel Krejčí, agronom Oseva Agri Chrudim

Ing. Antonín Tomšíček, agronom

AGROTECHNIKA:
2. 11. Lentipur 1,7 l, Glean 5g, Nurelle 0,5 l, Retacel 1l; 23. 2. LAV 27 - 
100 kg; 12. 4. Stabilan 0,5 l, DAM 390 – 150 l, Stabiluren 0,3 l; 20. 4. 
Mustang 1 l, DAM 390 - 100 l, Stabiluren 0,2 l; 2. 5. Bell Pro 1l, Fixator 
0,3 l; 16. 5. DAM 390 – 100 l, Stabiluren 0,2l; 17. 5. Axial 0,7 l; 6. 6. 
Prosaro 0,75 l, Rafan 0,1 l, Močovina 18 kg, hořká sůl 3 kg
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RIVERO – dimenze nových rekordů.
PROČ PĚSTOVAT RIVERO?
Z předzkoušek v ČR, z tříletých výsledků ÚKZÚZ a dvouletých výsledů české praxe jednoznačně vyplývá, že RIVERO českému 
farmáři poskytuje:

VÝZNAMNÉ VÝKUPNÍ PARAMETRY

Pekařská
kvalita

Číslo pádu
(škrob)

N látky
Objemová
hmotnost

Zelenyho
test

Vaznost
mouky

Objem
pečiva

2013 E A E E E A

2014 E A E A E B

2015 E A E A E B

ø 2013–2015 396 s 12,5 % 809 g/l 51 ml 61,5 % 541 ml

RIVERO – výnosné i bez ošetření
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Zdroj: ÚKZÚZ, odrůdy ve zkouškách, výnos zrna 2013-2015, neošetřeno

Zdroj: ÚKZÚZ 2013 – 2015

RIVERO – excelentní zdravotní stav

Zdroj: ÚKZÚZ 2013 – 2015. K-Elan, Vanessa, Seladon

RIVERO dává špičkové výnosy zrna.
špičkové výnosy zrna
excelentní zdravotní stav
potravinářskou kvalitu

RIVERO má excelentní zdravotní stav.

RIVERO má potravinářskou kvalitu u všech významných výkupních parametrů.
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Průměr kontrol RIVERO – přírůstek
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RIVEROA/B Jednoduše
rekordní.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Mimořádné výnosy zrna
 Vysoká stabilita pekařské kvality
 Špičkové zdraví
 Mrazuvzdornost

POPIS ODRŮDY
RIVERO je polopozdní odrůda se stabilními hodno-
tami pekařské kvality A či E u výkupních parametrů
(pádové číslo, obsah NL, objemová hmotnost). 
Disponuje jedinečnou kombinací špičkového výnosu 
zrna, výborného zdraví, jistotou v přezimování a plas-
tičností. Zejména díky toleranci k sušším podmínkám si 
udržuje výborné výnosové výsledky i v aridnějších oblas-
tech pěstování.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Pro úspěšné pěstování odrůdy RIVERO je vhodné za-
kládat porost ve středních až pozdnějších termínech 
setí pro danou oblast a udržet jej s počtem 250–300 
jedinců/m2 při 1–2 plnohodnotných odnoží. V raných 
termínech setí je třeba výsevek snížit až na 2,8 MKS. 
RIVERO patří k odrůdám s výraznou reakcí na podzimní 
ošetření CCC 0,5 l/ha ve fázi 4–5 list. Tím si pěstitel 
zajistí špičkový porost plně vyvinutých rostlin se silným 
kořenovým systémem a dvěmi odnožemi již před zimou. 
Díky výbornému zdraví a velmi dobré odolnosti proti po-
léhání lze RIVERO pěstovat i v extenzivnějším režimu. 
Na druhé straně RIVERO velmi dobře reaguje na zvýše-
nou intenzitu pěstování. I při vysoké intenzitě může 
pěstitel u odrůdy RIVERO ušetřit na fungicidu či 
regulátoru růstu.

*Zdroj: ÚKZÚZ 2013–2015. Šlechtitel: SAATEN-UNION / Nordsaat Saatzucht 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 rychlý podzimní vývoj, pomalý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin* střední vzrůst (97 cm)
Metání / zrání polopozdní / polopozdní

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost* dobrá až velmi dobrá (6,7 – ÚKZÚZ 2014 – mrazové boxy)

VÝNOS ZRNA* špičkový výnos zrna
Hustota porostu střední (ideální počet 650 – 700 klasů/m2)
Počet zrn v klase vysoký (38 – 40 zrn v klase)
HTZ střední (44 g)

TERMÍN SETÍ od 2/2 září do 2/2 října (střední až pozdnější termíny dle oblasti)
VÝSEVEK
Rané setí 280 zrn/m2 

Optimální podmínky 280 – 350 zrn/m2

Pozdní setí 350 – 380 zrn/m2

Velmi pozdní 380 – 420 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz. pěstování) 160 – 210 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 50 kg N/ha (25 %)
Sloupkování – počátek EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha (25 %)
Sloupkování – průběh EC 33 – 35 (plné sloupkování) 40 – 60 kg N/ha (25 %)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátk metání) 40 kg N/ha (25 %)

HNOJENÍ DUSÍKEM (extenz. pěstování) 100 – 130 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 30 – 40 kg N/ha (30 %)
sloupkování – počátek EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 50 kg N/ha (40 %)
pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátk metání) 30 – 40 kg N/ha (30 %)

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ* vysoká 7,1 (+++)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)

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

EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephon
0,3 l/ha nebo pouze 0,3 l trinexapac. 
Ethyl nebo pouze 0,5 l mepiquat 
prohexadione

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Běloklasost 8,1 (+++)
Padlí listu 7,5 (+++)
Padlí klasu 7,9 (+++)
Braničnatky listu 6,8 (++)
Braničnatky klasu 7,3 (+++)
Rez pšeničná 7,3 (+++)
Rez plevová – list 6,6 (++)
Rez plevová – klas 8,6 (+++)
Fuzaria klasu 7,3 (+++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

Dle infekčního stavu EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav EC 51 – 65 širokospektrální fungicid

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)
VHODNOST PO KUKUŘICI (+)

RIVERO je jedna
z nejzdravějších odrůd
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TOBAK – nejmnoženější
(nejpěstovanější) odrůda v ČR.
Na rekordní výnosy s odrůdou TOBAK si čeští 
pěstitelé velmi rychle zvykli. Zvládají základní 
pěstitelské požadavky této jedinečné odrůdy
a dosahují tak každoročně vynikajících výsled-
ků. Mnoho z nich se s námi i s Vámi podělilo
o své úspěchy s touto výjimečnou odrůdou.

TOBAK je mimořádně přínosná odrůda 
v osivářské branži i proto, že je již tře-
tím rokem nejpěstovanější v ČR, a že 
pěstitelé u této odrůdy jednoznačně 
upřednostňují nákup certifi kovaného 
osiva od renomovaných osivářských 

fi rem před nesmyslným používáním far-
mářských osiv. Již mnohokrát bylo prokázá-
no, že volbou kvalitního certifi kovaného osiva 
odrůdy TOBAK pěstitel získá minimálně 5 % 
ve výnose navíc.

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 3550 ha
Nadmořská výška: 380 – 600 m n. m.
Průměrné srážky: 550 mm
Půdy: střední až těžké
Struktura RV: 1 000 ha pšenice, 500 ha ozimý ječmen, 150 ha 
oves, 100 ha jarní ječmen, 550 ha řepka, 150 ha mák, 450 ha 
kukuřice, 450 ha jetel, 50 ha luskoviny, 50 ha inkarnát
Živočišná výroba: 1360 dojnic, 500 telat, 200 jalovic, výkrm 
drůbeže 2 mil. ks

„U odrůdy TOBAK bych vyzdvihl především jeho plasticitu. Zvládá velmi 
dobře i lehčí půdy. Přijde mi i zdravější, než u nás pěstované odrůdy. Také 
bych určitě zdůraznil každoroční stabilně vysoké výnosy.“ Říká agronom 
DZS Struhařov Jiří Eichler.

S TOBAKEM KAŽDÝ ROK O 500 kg NAVÍC

DZS Struhařov, okr. Benešov

2013/14 – TOBAK 148 ha 9,0 t/ha; průměr podniku 8,4 t/ha
2014/15 – TOBAK 176 ha 7,6 t/ha; průměr podniku 7,3 t/ha
2015/16 – TOBAK 150 ha 8,4 t/ha; průměr podniku 7,6 t/ha

AGROTECHNIKA:
základní agrotechnika, odrůda  TOBAK  150 ha, střední půdy, před-
plodina jetel, setí 24. – 26. 9., výsevek 3,0 MKS; Ochrana podzim:
30. 10. Sumimax + Glean + Rapid, Nurelle, Ochrana jaro: 16. 4. CCC 
+ Optimus + Tilt + Mirage + hořká sůl, 6. 6. Osiris + Rondo
+ Nexide + hořká sůl. Výživa – jaro 1,5 q/ha Sulfan, 4,3 q/ha LAV, 
0,8 q/ha LAV, sklizeň 30. 7. – 3. 8. 2016.

TOBAK – vývoj množitelských ploch TOBAK – nejmnoženější pšenice roku 2016
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TOBAK GENIUS Bohemia RGT ReformJulie

Zdroj: ÚKZÚZ 2013–2016, Přehled přihlášených množitelských ploch Zdroj: ÚKZÚZ 2013–2016, Přehled přihlášených množitelských ploch, uvedeno 5 nejmnoženějších odrůd
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TOBAK – NEVĚŘTE REKLAMÁM, VĚŘTE VÝSLEDKŮM VAŠICH SOUSEDŮ:

PŠENICE OZIMÁ

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 3200 ha
Nadmořská výška: 380 m n. m.
Průměrné srážky: 640 mm
Půdy: střední, hlinitá hnědozem
Struktura RV: pšenice 37 %, j. ječmen 8 %, řepka 15 %, cuk-
rovka 11 %, kukuřice 8 %, vojtěška 8 %, hrách 1,5 %

TOBAK SI SVÉ ZDRAVÍ UDRŽEL
„Na TOBAKu si jednoznačně cením jeho toleranci k obilní předplodině. 
V uplynulých čtyřech letech jsme u ozimých pšenic dosáhli (v každém 
roce přibližně z 1220 ha) průměrného výnosu 7,74 t/ha. TOBAK ve stej-
ném období a vždy po jarním ječmeni udělal 8,56 t/ha, přičemž 
nejlepších výsledků s ním dosahujeme při výsevech do 25. září. Také 
díky zdravotnímu stavu nám TOBAK dobře sedí v technologii s jedním 
kvalitním fungicidem. O tom svědčí i loňský výnos 9,7 t/ha ze 190 ha. 

Za účelem ověřování vhodnosti odrůd ozimých pšenic pro pěstování po 
obilovinách v našich podmínkách provádíme provozní odrůdové poku-
sy. Velmi perspektivní novinkou vhodnou také k setí po pšenici, je vítěz 
loňského ročníku odrůda RIVERO“.

TOBAK NÁM „ŠLAPE“ I PO JARNÍM JEČMENI

PIAS Suchdol, a.s., okr. Kutná Hora

AGROTECHNIKA:
Předplodina: jarní ječmen; zpracování půdy: bezorebné – disk + 
radličky; termín setí: 22.-25.9., 3,8 mil./ha; hnojení jaro: 199 kg N/
ha; fungicid: 1x na praporcový list Boggie Xpro; sklizeň: 4.8.-18.8. 
9,70 t/ha ze 190 ha

Na TOBAKu si cením:
+ vhodnost po obilní předplodině
 (jarní ječmen)
+ stabilní dlouhodobě velmi
 nadprůměrné výnosy 
+ široké sklizňové okno bez
 poklesu výnosu

TOBAK
Hlinka Vladislav

16 ha – 8,4 t/ha

TOBAK
SHR Jaroslav Kroužecký

113 ha – 9,4 t/ha

TOBAK
ZEMSPOL Dešná s.r.o.

220 ha – 9,5 t/ha

TOBAK
ZEOS Vesce s.r.o.

40 ha – 8,4 t/ha

TOBAK
AGRODRUŽSTVO Kojetín

275 ha – 10,4 t/ha

TOBAK
REGO-GAMA s.r.o.

24 ha – 10 t/ha

TOBAK
SHR Kaspar Kozmice

19 ha – 10 t/ha

TOBAK
ZD Těšetice

100 ha – 9,7 t/ha

TOBAK
Starojicko a.s.

20 ha – 8,82 t/ha

TOBAK
AGROBEN Střelice

58 ha – 9,6 t/ha

TOBAK
ZD Bohuňovice

244 ha – 11,3 t/ha
TOBAK

Hanácká zemědělská Dolany

103,5 ha – 10,4 t/haTOBAK
ZD Újezd u Uničova

162 ha – 9,9 t/ha

TOBAK
AGROTREND HRUŠKY, spol. s r.o.

14 ha – 9,3 t/ha

TOBAK
ZOD Zálší, střed. Svatý Jiří

72 ha – 9,76 t/ha

TOBAK
ZS Třebívlice

80 ha – 9,6 t/ha

TOBAK
ZD Dolní Hořice 

100 ha – 8,5 t/ha

PATRAS
SHR Němeček, Chvalina

60 ha – 9,1 t/ha

PATRAS
ZD Biskupice

20 ha – 9,1 t/ha

PATRAS
HESAKO zem.výroba, s.r.o.

26 ha – 9,2 t/ha

PATRAS
Moravan Petřvald a.s.

137 ha – 8,6 t/ha

RIVERO
ZEV Šaratice

30 ha – 9,6 t/ha

RIVERO
Agro Kunčina a.s.

22 ha – 9,8 t/ha

RUMOR
VOS zemědělců, a.s.

42 ha – 9,02 t/ha

RUMOR
AGROTEAM Černochov

51,4 ha – 9,14 t/ha

PATRAS
Uniagro Zaloňov

46 ha – 9,16 t/ha

Mgr. Petr Magát, agronom
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STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1333 ha
Nadmořská výška: 200 – 220 m n. m.
Průměrné srážky: 550 – 600 mm
Struktura RV: pšenice 35 %, silážní kukuřice 25 %, řepka 15 %, 
ječmen jarní 12 %, cukrovka 12 %, BPS 1,2 MW

Odrůdu TOBAK pěstujeme v našem podniku již od roku 2013. Za poslední 
roky se stala naší nosnou odrůdou. TOBAK jsme v roce 15/16 zařadi-
li po řepce ozimé. Setí proběhlo kolem 25. 9. po zasetí ranější pšenice. 
Výsevek činil 2,7–2,9 MKS na ha, což je 130–140 kg/ha. Převážnou část 
osiva jsme měli insekticidně namořenou, protože se nacházíme v oblasti
s častým výskytem viróz. Hnojení P a K provádíme variabilně podle zásoby 
živin v půdě, ale u ploch TOBAKu se hnojení neprovádělo, protože byl zaset 
na pozemcích s vysokým až velmi vysokým obsahem těchto živin. Náchyl-
nost odrůdy TOBAK ke klasovým fusariím řešíme výběrem vhodné před-
plodiny a kvalitním fungicidním ošetřením v době květu. TOBAK máme 
letos ke sklizni na více jak polovině naší výměry pšenice ozimé.

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 2600 ha
Nadmořská výška: 450 m n. m.
Průměrné srážky: cca 680 mm
Půdy: od lehčích až po středně těžké
Struktura RV: pšenice 38 %, řepka 22 %, kukuřice 14 %,
j. ječmen 10 %, oz. ječmen 7 %, jetelotrávy a luskovino-
obilní směsky 5 %, brambory 4 %

„Na TOBAKu stavíme odrůdovou skladbu ozimé pšenice již 
čtvrtým rokem. Nejvyšších výnosů s ním dosahujeme pří výsevech 
uprostřed agrotechnického termínu do konce září. Také po slabších 
předplodinách nám pomáhá držet dobrý podnikový průměr. Vzpo-
mínám si na kuriózní situaci ve žních 2014, kdy nám dosloužila na 

středisku v Bohdanči mostní váha. TOBAK si u nás vysloužil svým 
výnosem 9,7 t/ha ze 73 ha nejen titul vítěze sklizně, ale také 
označení „trhač váhy“. V současné době jej pěstujeme na 200 ha
a váhu jsme pro jistotu postavili novou“, říká agronom Ing. Jaroslav Bělina.

AGROTECHNIKA:
Herbicidní ošetření na podzim 1 l / ha BIZON; Hnojení N: regenerační 
20. - 25. 2. 200 kg LAV; 1. produkční 1- 3. 4.  150 l DAM; 2. produkční 
25. 4. 100 l DAM variabilně; Kvalitativní 10.5. 150 kg LAV variabilně 
dle družicových snímků; během vegetace používáme 2-3x listovou vý-
živu močovinou + hořkou sůl + malý přídavek bóru; Morforegulace: 
DC 27 1,5 l CCC; DC 31-32 0,2 l MODUS + 0,4 - 0,5 l CCC; Fungicid: 
DC 37 0,5 l DELARO + 0,5 l TESON + 0,3 LEANDER, DC 61-65 0,8 l 
OSIRIS + 0,5 TESON + 0,08 l NEXIDE (insekticid)

TOBAK JE I LETOS JEDNOU Z NAŠICH NOSNÝCH ODRŮD, VÝBORNÉ VÝSLEDKY POTVRZUJE DLOUHODOBĚ

TOBAK NÁM ZTRHAL VÁHU

Agro-družstvo MORAVA, Kojetín, okr. Přerov
člen skupiny Spearhead Czech s.r.o.

Agro Pertoltice a.s., okr. Kutná Hora

Ing. Antonín Koutný, agronom

Váha Agro Pertoltice a.s. nebyla na výnosy TOBAKu připravena. 
Před sklizní TOBAKU proto raději zkontrolujte stav Vaší váhy.

Sklizňový rok Výměra Výnos t/ha 

2014 110 ha 10,61 t
2015 183 ha 10,42 t 
2016 274 ha 10,04 t 
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TOBAKB Dosáhněte i Vy rekordního
výnosu zrna na Vaší farmě!

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Bezkonkurenční výnos zrna
 Velmi dobrý zdravotní stav
 Mrazuvzdornost a zimovzdornost
 Mimořádná plasticita

POPIS ODRŮDY
Král všech pšenic. Rekordních výnosů zrna odrůda
TOBAK dosahuje zejména díky kombinaci dobrého 
zdraví, plastičnosti a tolerance k půdně-klimatickým 
podmínkám. Výnos je postaven na spojení vyššího po-
čtu klasů, vysokého počtu zrn v klase a střední HTZ. 
Vyšší odnožovací schopnost zaručuje výbornou auto-
kompatibilitu v průběhu špatných seťových podmínek.

OMEZENÍ ODRŮDY
• Při velmi vysokém infekčním tlaku fuzarií doporučujeme
 neopomenout ošetření v květu tebuconazolem.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
TOBAK je vysoce intenzivní odrůda, proto je třeba pro 
dosažení pekařských parametrů „A“ neopomenout 
vhodné hnojení sírou a všemi ostatními makro
i mikroprvky a zejména vhodně zvolený termín
a dávka kvalitativního hnojení dusíkem. 

*Zdroj: ÚKZÚZ 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 700 – 750 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední až vysoký (35 – 38 zrn v klase)
HTZ středně vysoká (43 g)

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 280 zrn/m2

Optimální podmínky 300 – 320 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost až 400 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM TOBAK je vysoce intenzivní pšenice 160 – 200 kg/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 50 – 60 kg N/ha (20 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 30 – 40 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (vývoj) EC 32 – 35 (hlavní sloupkování) 30 – 40 kg N/ha (20 %)

Pozdní dávky (dle očekávaného výnosu) EC 45 – 49
(plný praporec až praskání pochvy) 50 – 60 kg N/ha (30 %)

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 750 g 1,5 l/ha

EC 31 (začátek sloupkování)
0,3 l CCC + 0,4 l/ha Ethephonu
nebo čistý trinexapac-ethyl 0,3 l/ha
nebo mepiquat-prohexadion 0,6 l

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 (++++)
Fuzaria klasu 6,7 (++)
Plíseň sněžná 7,5 (+++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav

 (zejména fuzarie klasu) EC 51 – 65 přípravek s účinností na fuzarie klasu

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+)
VHODNOST PO KUKUŘICI ne (–)
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GENIUS – Neobyčejné „éčko“
v České republice i na Slovensku.
Mimořádná obliba této odrůdy stále trvá. V ČR je GENIUS třetím rokem pěstiteli nejžádanější E odrůdou. Na Slovensku je to 
vůbec nejmnoženější a nejpěstovanější odrůda mezi všemi, také již 3 roky. Proč? Za tímto výborným úspěchem nestojí ani 
skvělá propagace, ani uměle navýšené množitelské plochy, ale skutečný zájem pěstitelů na základě jejich vynikajících výsled-
ků v praxi. To je pádný argument a důkaz pro ty z Vás, kteří pěstují kvalitní potravinářské pšenice a ještě nezaseli odrůdu 
GENIUS. Bonusem odrůdy GENIUS je i jeho mimořádná tolerance k nejzazším termínům setí.

Asi žiadna odroda pšenice ozimnej nebola na Slovensku takým feno-
ménom ako odroda GENIUS. Už 3. rok je najpestovanejšou pšeni-
cou vôbec a výmery množiteľských porastov sú stabilne okolo 
1200 ha. Ďalšia pšenica v poradí má len zhruba polovičné množiteľské 
plochy. Za svoju obľúbenosť vďačí svojej úrodnosti, vysokej a stabilnej 
E kvalite, výbornému zdravotnému stavu a možnosťou sejby po pšenici. 
Taktiež je vhodná aj na neskorú sejbu po kukurici na zrno.
Je to univerzálna odroda naprieč všetkými výrobnými oblasťami, takže 
jediná otázka je: „Prečo nebyť geniálny s GÉNIUSom?

PREČO NEBYŤ GENIÁLNY S GÉNIUSOM?

Ing. Zoltán Apacs,
produktový manažér pre hybridné pšenice a raže a ostatné 
hustosiate obilniny, SAATEN-UNION Slovensko

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1110 ha orné půdy
Nadmořská výška: 260 m n. m.
Průměrné srážky: 450 mm
Půdy: od středních až po těžké
Struktura RV: pšenice oz. 40 %, řepka 20 %, sója 10 %,
mák 20 %, hrách 10 %

GENIUS se u nás zapsal už po holomrazech 2012, kdy ukázal svou 
mrazuvzdornost i regeneraci a výnos 8,1 t/ha ze 150 ha mluvil za vše. 
V následujícím roce 2013 jsme s ním dosáhli 9,1 t na 90 ha a poslední tři 
roky je stále nad 10 t/ha. Díky dlouhodobým kontraktům s mlýny dělá-

me už jen „éčkové“ pšenice, a proto požadujeme tu nejlepší odrůdu,
s nejlepším výnosem a v nejlepší kvalitě. GENIUS nám nasypal v každém 
roce a vždy ve výborné kvalitě.

GENIUS JE PRO NÁS KVALITA A VÝNOS V KAŽDÉM ROCE

Agro Kmínek spol. s r.o., Praha Ďáblice

Jan Svoboda, agronom
Jiří Kmínek, majitel fi rmy

GENIUS DĚLÁME PRO JEHO:
+ stabilní vysoký výnos a stabilní potravinářskou kvalitu
+ výbornou mrazuvzdornost 
+ vynikající regenerační schopnost na jaře  
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STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1500 ha
Nadmořská výška: 450 – 520 m n. m.
Průměrné srážky: 595 mm
Půdy: střední
Struktura RV: 600 ha pšenice, 120 ha ječmen jarní, 100 ha 
ječmen ozimý, 360 ha řepka, 210 ha kukuřice, 100 ha jetel
Živočišná výroba: 390 ks dojnic, 40 ks krávy masného
plemene, 300 ks býci, 600 ks výkrm prasata

„GENIUS děláme už pátým rokem. Vzhledově porost nijak neoslní, 
zato na sklizeň se vždy těším. Přes 9 tun z ha v nejlepší potravinářské 
kvalitě, to je prostě výborný. Průměr podniku u pšenice máme 7,8 tun, 
v roce 2016 dal GENIUS na 73 ha 9,2 t“, říká agronom Ing. Petr 
Vrabec. 

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 580 ha
Nadmořská výška: 400 – 420 m n. m.
Průměrné srážky: 600 mm
Půdy: hlinito-písčité, písčito-hlinité
Struktura RV: 220 ha pšenice, 100 ha řepka, 100 ha ječmen 
jarní, 65 ha kukuřice, hrách a senážní plodiny

S odrůdou GENIUS máme dlouholeté zkušenosti. Pro nás je to jedna 
ze stěžejních odrůd pro produkci potravinářské pšenice. GENIUS nikdy 
nezklamal a vždy se pohyboval mezi nejvýnosnějšími a zároveň i nej-
kvalitnějšími pšenicemi na našem podniku. U GENIUSu často využívá-
me i jeho nedocenitelnou toleranci k pozdním termínům setí, proto ho 
sejeme i po kukuřicích. 

V roce 2016 jsme u nás ve Vescích dosáhli s pšenicí rekordního vý-
sledku 7,98 t/ha. Velkou mírou k tomu přispěl právě GENIUS, který 
výnosem vynikal a na 74 ha u něj byl v průměru výnos 8,25 t/ha. Na 
větším 53 hektarovém pozemku dokonce 8,48 t/ha. Co však bylo 
pro nás ještě důležitější, měl nejvyšší kvalitu z celého podni-
ku, konkrétně 13,5 – 14 % NL, 790 g/l OH, pádové číslo 300 s, 53 ml 
Zelenyho test, všechno tedy excelentní E parametry.

AGROTECHNIKA:
příprava půdy bezorebně, předplodina řepka, setí 17. 9., výsevek 4,1 
MKS = 210 kg/ha, sečka Pronto, mořidlo Lamardor + Difend + Deter. 
Podzim hnojení: nic, ochrana: 4.9. Dominátor 3l/ha, 16.10. Cougard 
0,5 l/ha + Logran 27g/ha, jaro: 16.4. Hutton 0,8 l + Moddus 0,3 l,
5.5. Booguie XPRO fungicid na praporec, 6.6. Prosaro na klas, 
Hnojení – 7.3. 2q LAV, 8.4. 150kg/ha DAM, 18.4. 156 kg/ha DAM, 
1.6. 2q LAV, Sklizeň: 7. 8. 2016, parametry bez čištění (leden 
2017): NL 13,2%, OH 790 g/l, číslo pádu 393s, Zel. test 43 
ml, vlhkost 13,7%.

S ODRŮDOU GENIUS ÚSPĚŠNĚ JIŽ 5 LET

GENIUS JE PRO NÁS STĚŽEJNÍ ODRŮDOU

Agrodružstvo Vyšetice, Pravonín, okr. Benešov

ZEOS Vesce (součást Rhea Holding), okr. Třebíč

Agrodružstvo Vyšetice 
pěstuje GENIUS už pátým 
rokem a sklizeň vždy 
potěšila.
"Přes 9 tun z ha v nejlepší 
potravinářské kvalitě, to je 
prostě výborný."

„Dokud budu ve Vescích agronomem, Genius budu mít vždy 
nejméně na 1/3 výměry", říká agronom Ing. František Šíma.

AGROTECHNIKA:
podzim: 21. 9. - 14. 10. - setí, před setím 200 kg NPK, Marathon 3 l 
+ Lentipur 1,5 l + Vaztak active 0,2 l; jaro: 24. 2. 200 kg močovina, 
1. 4.150 kg ledek amonný, 3.5. Opera TOP 1 l + Tango super 0,5 l + 
Moddus + hořká sůl, 1.6. Osiris 1,7 l + 0,2 l Vaztak active, 14.5. 150 
kg legek amonný , Dusík jaro celkem cca 173 kg
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GENIUS A ATHLON – NEJLEPŠÍ "ÉČKOVÉ" PŠENICE VE SKLIZNI 2016

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1830 ha, z toho 1685 ha orné půdy
Nadmořská výška: 350 – 460 m n. m.
Průměrné srážky: 515 mm
Půdy: lehké, kamenito-štěrkové až těžké, jílovité
Struktura RV: pšenice 34 %; ječmen 20 %; řepka 16 %; kukuřice 
8 %; cukrovka 4 %; mák 9 %; vojtěška 8 %; ostatní 1 %

GENIUS pěstujeme od roku 2013. Díky jeho přesvědčivým výsledkům jsme 
každoročně navyšovali jeho výměru ze 42 ha až na současných 89 ha. 
GENIUS řadím po zlepšujících předplodinách (řepka oz., cukrovka, 
mák). Cením si u něho především jeho mimořádné výnosové stability 
napříč ročníky a udržení skvostných kvalitativních parametrů po celou 
dobu žní (a to i v  mokrých žních, jako byl například rok 2016). GENIUS 
seji vždy až na úplný závěr, v roce 2016 to bylo až 28. října. Hnojím jej 
na 185 kg N/ha, úplně postačují 2 fungicidní vstupy. V rámci konku-
rence námi pěstovaných 7 potravinářských odrůd stál GENIUS vždy na 
stupních vítězů. V letech 2015 i 2016 byl GENIUS první!

2014 – GENIUS 9,6 t/ha na 32 ha
2015 – GENIUS 7,7 t/ha na 85 ha
2016 – GENIUS 7,9 t/ha na 83 ha

GENIUS NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ I PŘI POZDNÍM TERMÍNU SETÍ

HESAKO, zem.výroba s.r.o., Velké Heraltice, okr. Opava

Tomáš Dušek, agronom

ATHLON
SHR Jaroslav Kroužecký

23 ha – 9,2 t/ha

ATHLON
Tršická zemědělská

80 ha – 8,5 t/ha

ATHLON
ZD Kokory

84 ha – 8,5 t/ha

ATHLON
Václav Kohoutek

20 ha – 7,5 t/ha

ATHLON
Agra Horní Dunajovice

97 ha – 8,2 t/ha

ATHLON
Agrodružstvo Vrbovec

20 ha – 8,7 t/ha

ATHLON
ZD Biskupice

20 ha – 8,2 t/ha

ATHLON
JETLEB JIŘÍ A SYN AGROSDRUŽENÍ

80 ha – 8,3 t/ha

GENIUS
Agro Kmínek

200 ha – 10,2 t/ha

GENIUS
RF ŠŤASTNÝ Radíčeves

12 ha – 10,7 t/ha

GENIUS
AGROTEAM Černochov

105 ha – 9,01 t/ha

GENIUS
ZDV Štichovice

30 ha – 8,75 t/ha

GENIUS
VOS zemědělců, a.s.

93 ha – 7,88 t/ha

GENIUS
MESPOL Medlov

60 ha – 8,5 t/ha

GENIUS
HESAKO zem.výroba, s.r.o.

83 ha – 7,9 t/ha

GENIUS
Tršická zemědělská

90 ha – 9,0 t/ha

GENIUS
JAKARTA, s.r.o.

43 ha – 7,1 t/ha

GENIUS
ZEMSPOL Dešná s.r.o.

75 ha – 8,91 t/ha

GENIUS
ZEOS Vesce s.r.o.

73 ha – 8,6 t/ha

GENIUS
ZOD Úmonín

100 ha – 9,12 t/ha

GENIUS
ZD Sloupnice

67 ha – 9,0 t/ha

GENIUS
Vykoukal Richard

105 ha – 8,4 t/ha

GENIUS
Agrodružstvo Vyšetice

75 ha – 8,5 t/ha
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GENIUSE+ Odrůda v nejvyšší
pekařské kvalitě „E+“.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Mimořádná pekařská kvalita
 Vysoký výnos kvalitního zrna
 Zimovzdornost a mrazuvzdornost
 Vysoká tolerance k různým

 půdně-klimatickým podmínkám
 Specialista na pozdní setí

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

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

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Odrůdu GENIUS lze doporučit jak pro vysokou 
intenzitu pěstování, tak i do extenzivnějších 
technologií napříč celou ČR. GENIUS lze využít 
pro nejpozdnější termíny setí. Dobrou toleranci vy-
kazuje k předplodinám, jako je např. pšenice či kukuřice, 
i když je třeba dodržet určitá agrotechnická pravidla.

*Zdroj: BSA Hannover 2010, šlechtitel, ÚKZÚZ 2011 – 2013.
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 v praxi velmi vysoký
Hustota porostu střední (ideální počet klasů 650 – 700/m2)
Počet zrn v klase střední až vysoký (36 zrn/klas)
HTZ středně vysoká až vysoká (46,4 g)

PEKAŘSKÁ JAKOST* „E+“ (v Německu registrace jako E9)
Pádové číslo 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) 45 – 60 kg N/ha (30 %)
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 40 – 70 kg N/ha (35 %)
Kvalitativní dávka (dle oček. výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 40 – 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 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 trinexapac. ethyl

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 / plevová 7,6 (+++) / 8,8 (++++)
DTR 4,5 (0–)
Fuzaria klasu 7,5 (+++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ EC 21 – 28 v případě setí po obilnině podpořit odolnost k stéblolamu 
účinným fungicidem

Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrál. fungicid
EC 51 – 65 azolový fungicid

VHODNOST PO OBILNINĚ po pšenici ano (++), po ječmeni ne (–)
VHODNOST PO KUKUŘICI ano (+++)

Využijte jedinečnou schopnost odrůdy 
GENIUS: setí i v pozdním termínu.
V pozdním termínu setí překonává

výnosově ty nejlepší odrůdy.
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STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1277 ha
Nadmořská výška: 300 – 350 m n. m.
Průměrné srážky: cca 500 mm
Půdy: rozmanité hlinité – písčito hlinité
Struktura RV: 300 ha pšenice, dále kukuřice, řepka, ječmen 
ozimý, cukrovka, plodiny pro živočišnou výrobu, výkrm býků, 
bioplynová stanice

ATHLON jsme měli zasetý na katastru obce Tulešice. Je to líbivá pšeni-
ce, která má excelentní zdravotní stav. S chorobami nebyl u ATHLONu 
žádný problém. ATHLON na rozdíl od některých jiných odrůd nepo-
lehl, přestože nebyl proti poléhání nijak razantně regulován. Potěšil 
nás hlavně solidním výnosem. Na lepších polích byl výnos přes 9 t/ha 
a na nejhorších písčitých částech pole stále kolem 6,6 t/ha, což je na 
tyto lokality výborný výsledek. Přínosné pro nás bylo i to, že výborně 
vycházela kvalita. I po deštích měl ATHLON 14 % NL a kolem 790 g/l 
OH, zatímco ostatní pšenice už v měly jen kolem 740 g/l. 

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 2000 ha
Nadmořská výška: 230 m n. m.
Průměrné srážky: srážkově chudší region
Půdy: písčito-hlinité hnědozemě
Struktura RV: 600 ha pšenice, 630 ha kukuřice, 260 ha
cukrovka, 200 ha řepka, 120 ha ječmen, živočišná výroba, 
vinohrady, vinařství

S ATHLONem jsme loni začínali na 21 ha. Byl na průměrném po-
zemku. Po celou dobu vegetace si držel velmi dobrý zdravotní stav 
a neměl nejmenší problémy s poléháním. Zralý byl poměrně brzy. 
Kvůli optimálnímu managementu jsme jej ale sklízeli až 31. 7., tedy 
mezi posledními pšenicemi a v momentě, kdy už přes ATHLON přešlo 
několik bouřek. Kromě výnosu 8,7 t/ha, který byl vysoko nad naším 
průměrem 6,4 t/ha, nás ATHLON přesvědčil i svojí kvalitou, kdy i po 
několika deštích měl stále 13,5 – 14 % NL, 780 g/l OH a vysokou 
hodnotu pádového čísla. Pro sklizeň 2017 máme založeno 110 ha 
ATHLONu.

AGROTECHNIKA:
setí 18. 9.; ochrana: podzim: Bizon 1 l/ha; 12.4. - Archer Turbo 0,8 
l/ha; 6.6. - Hutton 0,8 l/ha; Výživa: 25.2. - LAD 200 kg/ha; 4.4. – 
DAM390 200 l; 19.4. - SN Prosulfan 4 l/ha; 29.4. - DAM 120 l/ha; 
Regulace: 1l CCC pro vyrovnání porostu

AGROTECHNIKA:
setí 28. 9., předplodina řepka; ochrana podzim: Bizon 1 l + pyrethroid; 
ochrana jaro: trinexapac-ethyl; ochrana praporce – kombinovaný fun-
gicid Hutton + pyrethroid; ochrana klasu – kombinace tebuconazole  
+ azoxystrobin + pyrethroid; hnojení jaro: regenerace – 70 kg N 
(močovina); počátek sloupkování 59 kg N (DAM); konec sloupkování 
59 kg N (DAM); s každým fungicidem močovina + hořká sůl

ATHLON I PO DEŠTÍCH UDRŽEL KVALITU

ATHLON JE NA ZNOJEMSKU JAKO DOMA

REDU spol. s r.o., okr. Znojmo

AGRODRUŽSTVO VRBOVEC, okr. Znojmo

Aleš Pokorný, agronom

ATHLON je po zimě v nejlepší kondici.
Věříme ve stejný úspěch, jako v loňském roce.
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ATHLONE Jedinečnost v kvalitě,
výnosu i zdraví.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vysoký výnos zrna v E kvalitě
 Vysoká mrazu i zimovzdornost
 Vysoká tolerance k přísuškům
 Špičkový zdravotní stav

POPIS ODRŮDY
Odrůda nízkého vzrůstu, s vysokou odolností proti po-
léhání a střední raností ke sklizni. ATHLON disponuje 
vysokou zimovzdorností i vysokou mrazuvzdor-
ností.

OMEZENÍ ODRŮDY
• Zamokření, chladné studené a těžké půdy
• Nepoužívat chlortoluron

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
ATHLON velmi dobře zvládá lehké půdy a sušší 
lokality, dosahuje hodnoty E pekařské kvality, avšak 
výrazně vyšších výnosů zrna než ostatní E pšenice. Jis-
totu bohatého výnosu poskytuje ATHLON zejména na 
lokalitách a v ročnících s vyšším tlakem chorob díky 
skvělému zdravotnímu stavu kořene, listu i klasu. Od-
růda je velmi tolerantní k raným i pozdním ter-
mínům setí.

*Zdroj: ÚKZÚZ 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 / rané až středně rané

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

VÝNOS ZRNA* vysoký
Hustota porostu vyšší (ideální počet 850 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 350 zrn/m2

Optimální podmínky 350 – 400 zrn/m2

Pozdní setí 420 – 450 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM 150 – 180 kg
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 45 – 55 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 45 – 55 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (vývoj) EC 32 – 35 30 – 35 kg N/ha (20 %)

Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 30 – 35 kg N/ha 
(20 %)

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ* vysoká 8,4 (+++)
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ (intenzivní pěstování) EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 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 (+++)
Fuzaria 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 (zej. fuzaria klasu) EC 51 – 65 širokospektrální fungicid

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)
VHODNOST PO KUKUŘICI ano (+++)

ATHLON je jedna
z nejzdravějších odrůd

Konkurenční odrůda

"Na podniku Agra Horní Dunajovice
v roce 2016 ATHLON znovu prokázal
svou mimořádnou odolnost poléhání",
říká Ing. Adam Čáslava, poradce pro 
Znojemsko.

Nepolehlý ATHLON
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PATRAS – nejplastičtější odrůda.
Po ničem nepátrej, sej PATRAS! Tak zní 
reklamní kampaň na odrůdu, která díky 
své oblibě velmi významně narůstá na 
pěstebních plochách. 
Myšlenka tohoto hesla pochází z logiky věci. 
Pěstitelé si většinou vybírají ze tří hlavních 
skupin odrůd pšenice ozimé. Ze skupiny 
mimořádně výnosných odrůd, jako je např. 
TOBAK, RIVERO, RUMOR; ze skupiny velmi 
kvalitních a méně náročných odrůd, jako je 
GENIUS či ATHLON a pak z třetí, ovšem počet-
ně velmi malé skupiny odrůd, které by však 
měly tvořit 20–30 % pěstebních ploch. Tedy 
ze skupiny odrůd s jistotou všeho. Výnosné, 
poměrně zdravé, stres tolerující, vhodné pro 
extenzivní i intenzivní pěstování, mrazuvzdor-
né, no prostě „univerzální“ odrůdy.  To vše 
na jedničku splňuje právě PATRAS.
Navíc je to typická „klasovka“ s mimořád-
ně velkým zrnem. Na odrůdě PATRAS je 
kouzelné to, že dosahuje velmi vyrov-
naných vysokých výnosů bez výrazného 

ohledu na půdně-klimatické podmínky 
a způsob pěstování. Řídko či husto setá, 
raně či pozdě setá, na horách či v nížinách, 
vždy je PATRAS velmi vyrovnaný. PATRAS
je nejplastičtější pšenicí na českém 
trhu. Využijte tuto jedinečnou schop-
nost a zasejte na svých pozemcích mini-
málně 20 % odrůdy PATRAS. Je to Vaše 
investice do stability.

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 3200 ha
Nadmořská výška: 450 – 570 m n. m.
Průměrné srážky: 500 mm
Půdy: spíše lehčí
Struktura RV: 850 ha pšenice, 470 ha řepka, 300 ha ozimý 
ječmen, 300 ha jarní ječmen, 370 ha kukuřice, 300 ha jetel

Loni (2016) byl u nás v Okříškách srážkově podprůměrný rok, kdy 
spadlo pouze 460 mm. Největší defi cit vláhy byl v jarním období. Ně-
které odrůdy se s tímto velmi špatně srovnávaly. To ovšem neplatilo 
pro PATRAS. PATRAS nás opět nezklamal. Zatímco průměr podniku byl 
75,5 q, tak PATRAS z 270 ha nasypal v průměru 82,2 q/ha. Po jeteli 
dával dokonce 93–95 q/ha. PATRAS tak velmi zvyšoval náš celkový 
průměr. Dlouhodobě je to naše nosná odrůda, se kterou jsme neměli 
jediný problém a jsme s ním maximálně spokojeni.

AGROTECHNIKA:
setí 10. - 15.9.; hnojení podzim: před setím 80 kg NPK 9-25-25; 
hnojení jaro po lepší předplodině: regenerace – DASA 140 kg; sloup-
kování - SAM 310 kg; před metáním močovina - 70 kg; s každou 
aplikací fungicidu 7 kg močoviny + hořká sůl; fungicid 2x, regulace 
CCC + trinexapac-ethyl

PATRAS NÁM VÝRAZNĚ NAVÝŠIL PRŮMĚR PODNIKU

ZD Okříšky, okr. Třebíč

PATRAS zvýšil průměr podniku navzdory srážkovému defi citu.

Jednou z významných
předností odrůdy PATRAS
je schopnost tvořit dlouhý

klas s plně vyvinutými
11 – 13 řadami zrna.
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PATRASA Vyladěná pšenice
ve všech směrech.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Mimořádná výnosová stabilita 
 Mimořádná pekařská stabilita

 i za horších klimatických podmínek 
 Vysoká HTZ (nad 50 g)

POPIS ODRŮDY
PATRAS je středně raná až polopozdní pšenice 
vysokého a velmi stabilního výnosu ve všech 
výrobních oblastech ČR. Jedná se o velmi specifi c-
kou odrůdu odlišnou svým habitem od většiny nabíze-
ných odrůd na českém trhu. Především je to nezvykle 
řídký nižší porost s rostlinami středně až méně od-
nožujícími, avšak s dlouhým silným klasem s vysokým 
počtem zrn v klase, a zejména s vysokou HTZ přes 
50 g. PATRAS má střední odolnost proti poléhání.
Zimovzdornost odrůdy PATRAS je velmi dobrá. 
Mrazuvzdornost je na hodnotě 6,8; tedy také 
velmi dobrá.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY
PATRAS je výnosovou i kvalitativní jistotou kaž-
dého pěstitele napříč Českou republikou díky vel-
mi vyrovnaným vysokým výnosům zrna a díky vysoké 
stabilitě pádového čísla a vysoké stabilitě obje-
mové hmotnosti. PATRAS je poměrně tolerantní jak 
k lehčím a písčitějším, tak i k těžkým jílovitým půdám. 
PATRAS dosahuje nejvyšších výnosů při středním 
termínu setí.

*Zdroj: ÚKZÚZ (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.

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 200 – 300 zrn/m2

Optimální podmínky 300 – 350 zrn/m2

Pozdní setí 350 – 380 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM 150 – 200 kg
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 60 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (vývoj) EC 32 - 35 (hlavní sloupkování) 30 – 40 kg N/ha (20 %)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 30 – 40 kg N/ha (20 %)

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 
trinexapac. ethyl nebo prohexadione 
+ mepiquat 0,6 l

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 (+++)
Fuzaria klasu 7,2 (+++)
Plíseň sněžná 8,2 (++++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Dle infekčního stavu EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav

 (zejména fuzaria klasu) EC 51 – 65

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)
VHODNOST PO KUKUŘICI ne (-)
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STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 2300 ha
Nadmořská výška: 350 m n. m.
Průměrné srážky: 480 mm 
Půdy: PATRAS na lepším, hlinitém pozemku
Struktura RV: 1300 ha pšenice, dále řepka, hrách, kukuřice, 
vojtěška, výkrm býků

„V loňském roce 2015/16 jsme měli zasetý PATRAS na 30 ha. Loňský rok 
byl u nás v Jamolicích pro někoho možná překvapivě srážkově vydatný, 
ovšem díky nárazovým dešťům často spojený se silným větrem. Porost 
PATRASu byl bujný, zdravý, vytvořil mohutné a těžké klasy a na lepších 
částech pozemku tak bohužel polehl. Přesto bylo dosaženo výborného 
výnosu přes 9 t/ha. Pokud by PATRAS nepolehl, odhadujeme jeho výnos 
i 10 t/ha. Měl nádherné zrno a jeho kvalita byla o úroveň výš než
u ostatních odrůd. Byl nejkvalitnější pšenicí na celém našem 
podniku. Sklízely se i fůry s 16 % NL a OH 875 g/l, žádná nešla pod 
13 % NL. PATRAS držel kvalitu nehledě na to, že přes něj před sklizní 
přešly srážky. Máme vyzkoušeno, že mu vyhovují spíše lepší předplo-
diny. Pro zvýšení odolnosti poléhání aplikujeme kromě standardního 
CCC i další regulátor na zpevnění stébla. PATRAS u nás uspěl, a proto 
máme letos ke sklizni připraveno cca 200 ha“, říkají agronomové
Ing. Oldřich Šulc a Josef Vejvalka, JAROS Jamolice.

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1830 ha, z toho 1685 ha orné půdy
Nadmořská výška: 350 – 460 m n. m.
Průměrné srážky: 515 mm
Půdy: lehké, kamenito-štěrkové až těžké, jílovité
Struktura RV: pšenice 34 %; ječmen 20 %; řepka 16 %; kukuřice 
8 %; cukrovka 4 %; mák 9 %; vojtěška 8 %; ostatní 1 %

Odrůda PATRAS mě zaujala v r. 2014 na polních dnech svým krásným 
klasem. Chtěl jsem si vyzkoušet, co je pravdy na tvrzení, že PATRAS je 
„nejplastičtější odrůda“. Právě takový typ odrůdy pro naše různoro-
dé podmínky totiž potřebujeme. Dnes už mám s PATRASEM dvouleté 
zkušenosti.
PATRAS seji na bonitně střední půdy, předplodinou je většinou obilo-
vina (pšenice oz., ječmen j.). Reakce na zlepšující předplodinu je však 

AGROTECHNIKA:
setí 17. - 18. 9.; hnojení: před setím 190 kg NPK 15-15-15; JARO: 
regenerace - 240 kg ledek, produkce - 155 l DAM, kvalita - 90 kg 
močovina (počátek metání); Ochrana: nezbytná herbicidní a insekti-
cidní ochrana, 2-3 x za vegetaci fungicid, RR: CCC - 1,2 l/ha

velmi pozitivní, takže část PATRASU letos mám zasetou i po cukrovce. 
Výživou a ochranou jej držím na střední úrovni (185 kg N/ha a 2 fungi-
cidech). Dle mých zkušeností může PATRAS ztrácet v případě „přeprš-
kových žní“ rychleji na objemovce. Doporučuji tedy neotálet v rychlosti 
jeho sklizně. Odměna v podobě vysokého výnosu v kvalitě stojí za to!
Mojí výzvou a zároveň dluhem vůči této krásné odrůdě je, lépe se 
naučit vystihnout potřebu regulátoru růstu proti poléhání v jeho pro-
spěch. Výnos 9,2 t /ha i v mokrých žních 2016 byl pro mě opět 
dostatečným důvodem PATRAS zaset i letos.

NÁRAZOVÉ DEŠTĚ KVALITU PATRASU NEZHATILY

OVĚŘILI JSME SI PLASTIČNOST ODRŮDY PATRAS

JAROS Jamolice (AGROSERVIS 1. zemědělská a.s. Višňové), okr. Znojmo

HESAKO, zem.výroba s.r.o., Velké Heraltice, okr. Opava

Ing. Oldřich Šulc, agronom

"Odrůda PATRAS mě zaujala na polním dni
krásným klasem", říká Tomáš Dušek, agronom
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BONANZAKrm. Krmné parametry
na jedničku.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vynikající výnos zrna
 Vysoká mrazuvzdornost (8,3)
 Pevné zdraví
 Tolerance k pozdním termínům setí

POPIS ODRŮDY
BONANZA je další skvělá pšenice z ranku německého 
šlechtění. Odrůda středního vzrůstu, s dobrou až velmi 
dobrou odolností proti poléhání, velmi dobrým zdra-
votním stavem a jednou z nejvyšších mrazuvzdor-
ností ze sortimentu krmných pšenic (8,3 ÚKZÚZ 
2011/2012). Předností je dobrá odolnost k fuzariu
v klase po kukuřici a běloklasosti, což umožňuje setí
po obilnině i kukuřici.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
BONANZA je díky všem svým agrotechnickým vlast-
nostem jedinečnou krmnou odrůdou i z ekonomického 
hlediska.

*Zdroj: ÚKZÚZ 2012 – 2014. Šlechtitel: SAATEN-UNION/W.v.Borries-Eckendorf GmbH a 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 podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin střední (90 cm)
Metání / zrání polopozdní / polopozdní

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost výborná (8,3 – ÚKZÚZ 2011/2012)

VÝNOS ZRNA vysoký (104,7 %)
Hustota porostu střední až vyšší (ideální počet 700 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední (38 zrn v klase)
HTZ střední (45 g)

TERMÍN SETÍ dle výrobní oblasti od poloviny září do konce října
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 280 – 300 zrn/m2

Optimální podmínky 300 – 320 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 320 – 380 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM 100 – 150 kg
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha (40 %)
1. produkční hnojení EC 31 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha (40 %)
2. produkční hnojení EC 33 – 36 (hlavní sloupkování) 20 – 30 kg N/ha (20 %)

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ vysoká 7,3 (+++)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ

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

EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

0,2 l CCC+ 0,3 Ethephon nebo
0,2 l trinex. ethyl nebo 0,5 l 
mepiqut + prohexadione

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní na listu 7,7 (+++)
Braničnatky listu 5,8 (0)
Braničnatky klasu 6,9 (++)
Rez pšeničná 7,3 (+++)
Rez plevová 7,7 (+++)
Fuzariozy klasu 6,8 (++)
Fuzaria klasu / test po kukuřici 6,2 (++)
Běloklasost 8,3 (+++)
Plíseň sněžná 7,7 (+++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav EC 51 – 65

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)

VHODNOST PO KUKUŘICI ano (+++)

Obdobně jako DROMOS, tak i BONANZA je zařazena
do krmných pokusů na kuřatech. Ve spolupráci
s Jihočeskou zemědělskou univerzitou, ZZN Pelhřimov
a MTD Ústrašice se snažíme prověřit vhodnost a výhody
odrůdy BONANZA při zařazení do krmné směsi.
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STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1050 ha
Nadmořská výška: 400 – 500 m n. m.
Průměrné srážky: 550 mm
Půdy: od lehkých písčitých po těžké jíly
Struktura RV: řepka 15 %, jarní ječmen 10%, ozimá pšenice
20 %, kukuřice 30 %, pícniny na orné půdě 15%, triticale
5 % a oves 5 %, 200 ks dojnic, BPS a RV 

„Pozemek, na kterém byla BONANZA zasetá, není nic moc. I přesto 
dala nadprůměrný výnos. Byla to novinka, proto jsme ji bedlivě sle-
dovali v průběhu celé sezóny. V ničem jsme BONANZE nepřilepšili,
i přesto velmi překvapila vynikajícím výnosem 8,8 tuny z ha. Průměr 
podniku byl 8,0 t z ha.“

AGROTECHNIKA:
odrůda Bonanza – množení 12 ha, střední půda, předplodina řepka, 
setí 24. 9. 2015, výsevek 190 kg/ha, příprava Horsch Terano, před 
setím 1q/ha NPK (10,26,26), 12.10. Cougar Forte + Fury. Jaro – 1.3. 

2,2 q/ha LAV 27, 14.3. 1,5q/ha Kieserit, 4.4. 2,2q/ha LAV 27, 9.5. 
1,5q/ha LAV 27, 14.4. fungicid + regulátor, 9.6. fungicid + insekticid 
na kohoutka + magnitra

V NIČEM JSME BONANZE NEPŘILEPŠOVALI

ZS Slapy a.s., okr. Tábor

V ZS Slapy BONANZA dává nadprůměrné 
výnosy i na špatných pozemcích.

BONANZA je od r. 2015 testována na výkrm kuřat. Daří se jí na jedničku. Již v prvním roce zkoušení dosahuje naprosto
vynikajících parametrů IEV (index efektivnosti výkrmu) srovnatelných s doposud nejlepší odrůdou DROMOS.
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PŠENICE OZIMÁ

ELIXERC,K Špičkové výnosy i ve
fuzariózních oblastech.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Špičkový výnos i při nízké intenzitě
 Dlouhé nalévání zrna
 Velmi dobré zdraví
 Velmi dobrá mrazuvzdornost

POPIS ODRŮDY
ELIXER je středně raná mimořádně výnosná pšenice střed-
ního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání, dobrým až 
velmi dobrým zdravotním stavem a vysokou tolerancí 
k mokrým a studeným půdám. ELIXER velmi dobře 
zvládá rané i pozdní termíny setí. Z hlediska kvetení je ELI-
XER ranou odrůdou, z hlediska sklizně pak středně ranou.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Využití odrůdy ELIXER je zejména pro krmné účely
a pečivárenské účely a specialitou jsou i jeho vyni-
kající sladovnické parametry. ELIXER je velmi tolerantní
k různým termínům setí a vynikajících výsledků dosa-
huje i na těžkých či mokrých a studených půdách.

*Zdroj: šlechtitel SAATEN-UNION / W.v.Borries-Eckendorf GmbH a 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 středně rychlý podzimní vývoj, velmi rychlý jarní vývoj / střední až nižší 
odnožovací schopnost

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

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost dobrá

VÝNOS ZRNA* velmi vysoký (jedna z nejvýnosnějších pšenic v Německu,
BSA 2013 – 9/9)

Hustota porostu střední až nižší (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
Počet zrn v klase vysoký (42 zrn v klase)
HTZ střední (42 g)

TERMÍN SETÍ začátek září do 1/2 října
VÝSEVEK
Rané setí 2,5 – 2,8 zrn/m2

Optimální podmínky 2,8 – 3,5 zrn/m2

Pozdní setí 3,5 – 3,8 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM 140 – 160 kg
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 55 – 60 kg N/ha (40 %)
1. produkční hnojení EC 31 – 32 (počátek sloupkování) 55 – 65 kg N/ha (40 %)
2. produkční hnojení EC 33 – 36 (hlavní sloupkování) 30 – 35 kg N/ha (20 %)

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední (++)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,5 l/ha
EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě CCC 750 g 0,3 l/ha + 0,3 l Ethephone

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Paty stébel 0
Padlí listu +++
Braničnatky listu ++
Braničnatky klasu +
Rez pšeničná +++
Rez plevová +++
Fuzaria klasu ++
DTR 0

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav EC 51 – 65

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 3 550 ha
Nadmořská výška: 380 – 600 m n. m.
Průměrné srážky: 550 mm
Půdy: střední až těžké
Struktura RV: 1 000 ha pšenice

„ELIXER byl na bonitně horších půdách a po kukuřici. I přesto nám 
dal stabilní pěkné výnosy na všech pozemcích. Po kukuřici ho sejeme
i proto, že má velmi dobrý zdravotní stav“, říká agronom Jiří Eichler.

VÝSLEDKY ELIXERU PO KUKUŘICI
A NA ŠPATNÝCH PŮDÁCH:
2013/14 ELIXER 248 ha – 7,6 t/ha, pš. oz celkem 8,4 t/ha
2014/15 ELIXER 125 ha – 7,0 t/ha, pš. oz. celkem 7,3 t/ha
2015/16 ELIXER 200 ha – 7,2 t/ha, pš. oz. celkem 7,6 t/ha

S ELIXEREM ÚSPĚŠNĚ I PO KUKUŘICI
A NA BONITNĚ ŠPATNÝCH PŮDÁCH 

DZS Struhařov, okr. Benešov
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STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1972 ha, 500 ha v EKO
Nadmořská výška: 550 – 600 m n. m.
Průměrné srážky: 500 – 550 mm
Struktura RV: pšenice (TOBAK, HYBERY), špalda 
(ZOLLERNSPELZ 80 ha), žito, hrách, pohanka, 
oves, triticale, JTL, pastviny, ŽV chov zástavního 
skotu 260 krav základního stáda

Technologie pěstování je v BIO režimu poměrně jednoduchá. Předplodinou bývá 
většinou JTL nebo hrách. Po sklizni předplodiny jde hnůj a hned oračka, úprava 
a setí 300 kg/ha klásky – nevyloupaná. Se špaldou ZOLLERNSPELZ dosahujeme 
v EKO průměrný výnos kolem 3 – 4 tun, což je vynikající. Odbyt máme zaručen do 
Rakouska a Německa.
Podle mne špalda patří do ekologie, dobře nám sedí na naších půdách a cena je 
velmi dobrá. Obchodníci by sice raději červené špaldy (údajně nutričně hodnot-
nější), ale Zollern je výrazně výnosnější a stabilnější. Navíc za červenou špaldu 
nedostaneme více peněz.  

SE ŠPALDOU ZOLLERNSPELZ DOSAHU-
JEME V EKO VYNIKAJÍCÍCH VÝNOSŮ

Agro Huzová s.r.o., okr. Olomouc

PŠENICE OZIMÁ – ŠPALDA

ZOLLERNSPELZ Nejlepší
špalda v ČR.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vysoký výnos zdravého zrna
 Velmi dobré pekařské parametry
 Velmi dobrá odolnost proti poléhání

POPIS ODRŮDY
ZOLLERNSPELZ je polopozdní vysoce výnosná ozimá 
pšenice špalda nízkého vzrůstu s velmi dobrou odol-
ností proti poléhání. Odrůda špaldy ZOLLERNSPELZ je
v české praxi dokonale prověřena. O osivo této odrů-
dy v posledních letech dramaticky stoupl zájem. 
Rozhodli jsme se proto tuto odrůdu množit v ČR 
také jako BIO osivo.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Díky plasticitě, výtečnému zdraví a stres-toleranci je 
ZOLLERNSPELZ vhodnou odrůdou také do EKO-
LOGICKÉHO zemědělství. Je nenáročná na půdně-
-klimatické podmínky. Stejně tak pěstitelé ocení velmi 
dobrou odolnost proti poléhání a velmi dobrou tole-
ranci k pozdním termínům setí.

*Zdroj: šlechtitel SAATEN-UNION / Südwestdeutsche Saatzucht GmbH a 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 velmi rychlý na podzim, středně rychlý na jaře
Výška rostlin nižší
Metání / zrání polopozdní / polopozdní

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost dobrá

VÝNOS ZRNA vysoký
Hustota porostu nízká (ideální počet 550 – 600 klasů/m2); v EKO 700 klasů/m2

Počet zrn v klase vyšší 
HTZ vyšší (48 g)

PEKAŘSKÁ JAKOST PČ 325 s; NL 14,7 %; sediment. test 45 ml

TERMÍN SETÍ konvenční pěstování
od 1/2 září do 2/2 října

ekologické pěstování
od 1/2 září do 1/2 října

VÝSEVEK
konvenční pěstování
300 – 370 zrn/m2

(180 – 220 kg/ha)

ekologické pěstování
350 – 450 zrn/m2

(260 – 300 kg/ha)

HNOJENÍ DUSÍKEM konvenční pěstování
120 – 140 kg

ekologické pěstování
60 – 100 kg

regenerační EC 21 – 28 / 40 – 50 kg N (30 %) 20 – 40 kg N/ha (40 %)
(např. 5 – 10 q kejdy)

produkční EC 29 – 32 / 60 – 70 kg N (50 %) 40 – 60 kg N/ha (60 %)
(např. 10 – 15 q kejdy)

kvalitativní (dle očekáváného výnosu) EC 39 / 20 kg N (20 %)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ velmi dobrá
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ konvenční pěstování EC 32 – 0,2 l/ha trinexapac. ethyl
ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí listu 5,0 (+)
Braničnatky listu 5,0 (+)
Rez pšeničná / plevová 5,0 (+) / 8,0 (+++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ konvenční pěstování ekologické pěstování
Dle infekčního tlaku EC 32 – 49 širokospektrální fungicid vhodné moření osiva POLYVERSUM
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav

 (zejména fuzaria klasu) EC 51 – 65

VHODNOST PO OBILNINĚ konvenční pěstování ano (++) ekologické
pěstování ne 
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ŽITO OZIMÉ Z NOVÉ GENERACE TURBOHYBRIDŮ

SU PERFORMERH

Nejvýnosnější hybridní žito u nás.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Špičkový výnos
 Vynikající potravinářské parametry 
 Výtečné zdraví

POPIS HYBRIDU
SU PERFORMER je polopozdní středně vzrůstný hybrid 
s odolností proti poléhání na úrovni ostatních hybridů. 
Hybrid je velmi dobře vybaven odolností proti všem 
významným chorobám žita. Jeho jedinečnost lze spat-
řovat ve špičkových výnosech zrna a to jak v ošetřené, tak
i v neošetřené variantě pěstování. SU PERFORMER patří 
k nové generaci hybridů s odlišnou architekturou kla-
su, umožňující dokonalejší opylení a minimální výskyt 
námele.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
SU PERFORMER je mimořádně plastický hybrid bez 
vyhraněných nároků na půdně-klimatické podmínky. 
Výborně reaguje na intenzivní pěstování. Špičkových vý-
sledků ale dosahuje také v extenzivních technologiích. 
Hybrid SU PERFORMER Vám jako jeden z mála výrazně 
zvyšuje jistotu špičkové sklizně v potravinářské kvalitě.

*Zdroj: ÚKZÚZ, Šlechtitel: SAATEN-UNION / Hybro Saatzucht 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 rychlý podzimní vývoj, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin střední (137 cm)
Metání / zrání polopozdní / polopozdní

PŘEZIMOVÁNÍ velmi dobré
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM dobrá
VÝNOS ZRNA špičkový (neošetřeno 116,1 % / ošetřeno 117,8 %)
Hustota porostu vysoká (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
Počet zrn v klase / HTZ střední / střední (35 g)

POTRAVINÁŘSKÁ KVALITA
Objemová hmotnost středně vysoká (755 g/l)
Obsah NL středně vysoký (9,5 %)
Pádové číslo vysoké (286 s)
Podíl předního zrna vysoký (94,8 %)
Amylografické maximum velmi vysoké
Teplota zmazovatění velmi vysoká

TERMÍN SETÍ od 1/2 září do 2/2 října
VÝSEVEK
Rané setí 170 – 190 zrn/m2 
Optimální podmínky 190 – 200 zrn/m2

Pozdní setí 210 – 230 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz. pěstování) Podzimní přihnojení 10 – 15 kg N významně podporuje výborné odnožování 
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 80 – 90 kg N/ha (40 %)
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 31 – 32 (počátek sloupkování) 30 – 40 kg N/ha (40 %)
Pozdní dávka (dle oček. výnosu) EC 39 – 45 (praporcový list) 20 – 40 kg N/ha (20 %)

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ 4,3 (-)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)

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

EC 31 – 32 (počátek sloupkování) mepiquat chlorid + prohexadion 
Ca - 0,5 l/ha

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí listu 7,6 (+++)
Skvrnitosti listu 6,0 (0)
Rez žitná 6,2 (+)
Rez travní 6,1 (+)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ EC 37 – 49 širokospektrální fungicid
VHODNOST PO OBILNINĚ ano (++)

SU PERFORMER – nejvýnosnější hybridní žito u nás
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SU SANTINIH

Mimořádné výnosy
v suchých podmínkách.

SU STAKKATOH

Nejvýnosnější obchodované 
hybridní žito.

*Zdroj: ÚKZÚZ 2014, 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.

VÝVOJ  
Počáteční vývoj velmi rychlý, vysoká odnožovací schopnost velmi rychlý, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin střední (129 cm) střední (132 cm)
Metání / zrání středně rané / středně rané středně rané / středně rané

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

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM dobrá výborná
VÝNOS ZRNA velmi vysoký velmi vysoký
Hustota porostu vysoká (600 – 650 klasů/m2) středně vysoká (600 klasů/m2)
Počet zrn v klase / HTZ střední až vyšší / vyšší (39 g) střední až vyšší / vyšší (39 g)

KVALITA  PČ 286 s; NL 9,5%; PPZ 94,8 %; OH 755 g/l PČ 265 s; NL 9,0 %; PPZ 93,4 %; OH 754 g/l
TERMÍN SETÍ dle výrobní oblasti od 10. září do 15. října dle výrobní oblasti od 10. září do 15. října 
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 170 – 200 zrn/m2 170 – 220 zrn/m2

Optimální podmínky 200 – 220 zrn/m2 220 – 250 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 220 – 250 zrn/m2 250 – 300 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz. pěstování) Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 90 – 100 kg N/ha (60 %) 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 %) 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 %) EC 39 – 45 (praporcový list) 20 – 40 kg N/ha (20 %) 

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ dobrá 5,4 (++) střední 4,7 (0)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)

EC 25 – 29 (odnožování) CCC 750 g 3,0 l/ha EC 25 – 29 (odnožování) CCC 750 g 3,0 l/ha

EC 32 – 36 (sloupkování)
Trinexapac ethyl 0,4 l/ha nebo
Ethephone 480 g 0,5 l/ha
(Ethephon v případě přehuštěných porostů) 

EC 32 – 36 (sloupkování) Trinexapac ethyl 0,4 l nebo 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 (+++) 6,6 (++)
Padlí travní 8,1 (+++) 8,1 (+++)
Rez žitná / travní 5,5 (+) / 7,3 (+++) 5,8 (+) / 7,6 (+++)
Fuzaria v klase 6,3 (+) 5,8 (+)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ při normálním napadení EC 37 – 39 kombinovaný přípravek při normálním napadení EC 37 – 39 kombinovaný přípravek
VHODNOST PO OBILNINĚ ano (++) ano (++)

*Zdroj: ÚKZÚZ 2014, 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.

ŽITO OZIMÉ Z NOVÉ GENERACE TURBOHYBRIDŮ

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 630 ha
Nadmořská výška: 420 – 500 m n. m.
Průměrné srážky: 600 mm
Půdy: písčitohlinité a hlinitopísčité
Struktura RV: pšenice 180 ha, žito 30 ha, jarní ječmen 60 ha, 
ozimý ječmen 40 ha, oves 25 ha, řepka 160 ha, kukuřice
60 ha, inkarnát 30 ha, lupina 25 ha 

Agronom Ing. Pištěk: Dle našich prvních zkušeností mohu říct, že 
INSPECTOR velmi dobře odnožuje, bude však třeba v příštím roce sít
v ranějším termínu. INSPECTOR tvoří velmi pěkný porost. V našich 
podmínkách bude třeba mírně zvýšit dávku regulátorů růstu. 

AGROTECHNIKA:
Předplodina řepka, setí 30. 9. 15, výsevek 110 kg/ha, lehká půda, 
přísušky. Podzim zaorávka řepkové slámy, herbicid Trinity 2 l/ha,
jaro 17. 3. 2 q LAV, 8. 4. 150 l Dam, 13. 5. síran hořečnatý 3 kg,
Fixator 0,3 l/ha regulace, Menara 0,5 l/ha fungicid. Sklizeň 25. 7. 16, 
13 ha množení 6,5 t/ha, parametry potravinářské

S INSPECTOREM I PŘI NÍZKÝCH VSTUPECH SOLIDNÍ VÝNOS V „POTRAVINĚ“

Farma Prčice spol. s r.o., okr. PB
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INSPECTOR Špička v Německu
i v České republice.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vysoký výnos zrna v rámci populace
 Výtečné zdraví
 Dobrá odolnost proti poléhání
 Využití na zrno i na senáž

POPIS ODRŮDY
INSPECTOR je vysoce výnosné populační žito se 
střední HTZ. Rostliny vyššího vzrůstu se střední odol-
ností proti poléhání (jedna z nejvíce odolných odrůd sor-
timentu). Využití odrůdy INSPECTOR je pro pekařské 
účely a díky vysokému vzrůstu i vysokému výno-
su hmoty také jako senážní žito.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Využití odrůdy je na zrno, ale také na senáž (skot, 
bioplyn). Díky velmi dobré toleranci k různým půdně-
-klimatickým podmínkám je INSPECTOR vhodný na 
méně kvalitní půdy. Velmi dobře zvládá i klima-
tické podmínky ve vyšší nadmořské výšce.

*Zdroj: ÚKZÚZ 2014 – 2016, BSA Německo.
Šlechtitel: SAATEN-UNION/Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG  

Registrováno: v Německu BSA 2013.
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 podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin vysoká (164 cm)
Metání / zrání středně rané / středně rané

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost dobrá

VÝNOS ZRNA Vysoký až velmi vysoký / v porovnání s ostatními populačními odrůdami
Hustota porostu střední (ideální počet 650 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední (40 zrn v klase)
HTZ střední (33,5 g)

TERMÍN SETÍ
Sušší oblast 10. 9. – 30. 9.
Vlhčí oblast 20. 9. – 15. 10.

VÝSEVEK
Rané setí 2,0 – 2,5 zrn/m2 
Optimální podmínky 2,5 – 3,0 zrn/m2

Pozdní setí 3,0 – 3,5 zrn/m2 
HNOJENÍ DUSÍKEM
pěstování NA ZRNO
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (odnožování) 60 – 80 kg N/ha
Produkční hnojení EC 31 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha
Kvalitativní dávka EC 39 – 43 (praporec až naduření pochvy) 20 – 40 kg N/ha

HNOJENÍ DUSÍKEM
pěstování na SENÁŽ
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 60 – 80 kg N/ha
Tvorba stébla EC 31 – 36 (sloupkování) 40 kg N/ha

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední (+)
Potřeba růstových regulátorů
(vysoká intenzita, pěstování na zrno)

EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 l/ha
EC 32 (sloupkování, 2. kolénko) 0,3 l CCC+ 0,2 Trinexapac ethyl

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)

EC 25 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 3,0 l/ha
EC 32 – 36 (konec sloupkování) Trinexapac ethyl nebo

EC 32 – 36 (sloupkování) Ethephone 480 g 0,5 l/ha
(Ethephon v případě přehuštěných porostů) 

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí listu  7,7 (+++)
Rez žitná  7,3 (+++)
Rez travní  7,8 (+++)
Fuzaria klasu  7,4 (+++)
Námel  9,0 (+++)
Listové skvrnitosti  6,3 (+)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ S ohledem na velmi dobré zdraví je vhodné se zaměřit pouze
na ochranu praporcového listu a klasu.

Potřeba růstových regulátorů
(vysoká intenzita, pěstování na zrno)

EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
EC 51 – 65

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)
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SU PHÖNIX – ZKUŠENOSTI Z PRAXE

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 2600 ha
Struktura RV: BPS 1 MW, 500 krav, sady 70 ha, pšenice 650 ha, 
řepka 300 ha, ječmen 230 ha, cukrovka 120 ha, kukuřice 
400 ha, ostatní GPS, TTP, luskovino-obilné směsky

Kromě silné živočišné výroby musíme vyprodukovat také dostatek kr-
miva i pro naši velkou 1MW „betonovou krávu“. Pro tyto účely se 
nám výborně osvědčil hybrid žita SU PHÖNIX. Nejen, že nám poskytuje 
výborný výnos hmoty, ale také časnou sklizeň. Navíc vyžadujeme bez-
problémovou sklizeň, což nám SU PHÖNIX zajistil. Nepolehl.

AGROTECHNIKA:
Předplodina: pšenice, příprava 2x Horsch Joker, 1x kompaktor Swifter, 21. 9. setí Horsch Pronto 95 kg /ha; hnojení: 100 kg močovina, 200 kg 
DAM + stabilan; Sklizeň 20. 6. mléčná zralost
Výnos 25 t při sušině 31 %

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1400 ha
Nadmořská výška: 350 – 400 m n. m.
Průměrné srážky: 420 – 450 mm
Půdy: hnědozem, Hostokryje – lehké, písčité; Senomaty – 
středně těžké; Rakovník – těžké
Struktura RV: pšenice 450 ha, řepka 320 ha, kukuřice 400 ha, 
hybrid. žito 120 ha, hrách 70 ha (SALAMANCA), jarní ječmen 
40 ha

Od roku 2011 provozujeme bioplynovou stanici o výkonu 1 MWh. 
Máme velmi dobré zkušenosti s mícháním kukuřičné siláže s žitnou 
senáží. Hledali jsme proto nejvhodnější žito pro tyto účely. Na základě 
katalogu fi rmy SAATEN-UNION jsme zvolili hybrid SU PHÖNIX. Mohu 
říci, že volba byla správná. Již v roce 2015 jsme sklidili na 59 ha 30,0 
tun/ha silážní hmoty SU PHÖNIXu o sušině 34 %. V suchém roce 2016 
pak 27 tun, což je velmi dobrý výsledek.

SU PHÖNIX:
výnos 2014/2015 59 ha – 30,0 t/ha zel. hmoty 34 % sušina
výnos 2015/2016 40 ha – 27,0 t/ha (suchý ročník)

POZNATKY:
• nenáročný na půdně-klimatické podmínky
• specialista pro BPS, vysoký vzrůstný typ
• tři roky dobré zkušenosti míchání siláž kukuřice a senáž žita
• bioplynová stanice (1MWh) v provozu od roku 2011

AGROTECHNIKA:
PODZIM: předplodina: pšenice; příprava půdy: orba 25 cm + přípra-
va kompaktor; setí: 25. 8.; výsevek: 90 kg (dle doporučení: 240 zrn/
m2), Plevele: 25. 10. 0,5 l CHOCKER JARO: Hnojení: 25. 3. 18 m3/ha 
digestát; 25. 4. 50 kg LAD; 30. 6. napřímo (mléčně-vosková zralost); 
disková lišta, řezanka 8–10 mm

SU PHÖNIX JE PRO NAŠI BETONOVOU KRÁVU VHODNÉ ŘEŠENÍ

SU PHÖNIX DÁVÁ OKOLO 30 t/ha PRO NAŠI BIOPLYNKU

VOS zemědělců, a.s., Velké Opatovice, okr. Blansko

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO Senomaty, okr. RA

František Partyš, DiS., agronom

Jiří Fišer, 
agronom
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ŽITO OZIMÉ HYBRIDNÍ SPECIÁLNĚ NA GPS

SU PHÖNIXH Specialista pro GPS.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Mimořádný výnos GPS  
 Špičkové výsledky v extenzivním

 pěstování
 Hybrid se supervýkonem

 i v „nejdrsnějších“ podmínkách
 s minimem vstupů 

POPIS HYBRIDU
Středně vzrůstný až vyšší hybrid se špičkovým výnosem 
hmoty, časným metáním a rychlejším ukládáním zásob-
ních látek do zrna. SU PHÖNIX byl vyšlechtěn pro 
zajištění maxima GPS hmoty pro skot i pro bio-
plynové stanice.

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

*Zdroj: BSA Německo, 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 OBILNINĚ ano (+++)

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 3300 ha
Nadmořská výška: 370 – 470 m n. m.
Průměrné srážky: 550 mm
Půdy: jílovito-hlinité, hlinité
Struktura RV: pšenice 1000 ha, ječmen oz. 300 ha, řepka
570 ha, kukuřice 700 ha, jařiny 150 ha, žito SU PHÖNIX
120 ha, vojtěška, ostatní plodiny

Vedle bioplynové stanice máme také vysoké počty dojných krav, takže 
je pro nás dostatečný krmný fond velmi důležitý. Prozatím jsme stavěli 
zejména na kukuřicích, ale zpřísňující se podmínky pro její pěstování 
nás nakonec přesvědčily o vyzkoušení žita na GPS. Na základě zku-
šeností sousedů jsme zvolili hybridní žito SU PHÖNIX. Nejsme 
velcí experimentátoři, takže při odhadu sklizně jsme se drželi hodně 
při zemi. Výnos přes 35 t hotové siláže nás příjemně překvapil. 
Další výhodou pro nás byla možnost aplikace digestátu po 
sklizni na strniště a časová rezerva pro přípravu pozemku pro 
zasetí následné plodiny.

VÝNOS PŘES 35 t HOTOVÉ SILÁŽE NÁS PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPIL

ZEAS Puclice a.s., okres DO
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JEČMEN OZIMÝ
TITUS
TRAVIRA
JOHANNA
SU ELLEN
HENRIETTE

Zdroj: ÚKZÚZ 2016, přehled přihlášených množitelských ploch Zdroj: ÚKZÚZ 2016, přehled přihlášených množitelských ploch

JEDNA TŘETINA PLOCH
OZIMÉHO JEČMENE V ČR

S ODRŮDAMI SAATEN-UNION

PODÍL ODRŮD OZIMÉHO JEČMENE
NA CELKOVÉM OSEVU
PLOCH ODRŮD SU CZ

SU CZ
OSTATNÍ

TITUS
TRAVIRA
HENRIETTE
SYLVA
JOHANNA
WENDY

32,99 %
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TITUS To je výnos a zase výnos.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Špičkový výnos zrna
 Vysoký výnos slámy (nejvzrůstnější

 odrůda – 100 cm)
 Vysoká odolnost proti poléhání (7,8)
 Zdravý list i klas

POPIS ODRŮDY
Mimořádný výnos zrna s vysokou HTZ, vysoký vzrůst, 
ale velmi vysoká odolnost proti poléhání a dobrý až vel-
mi dobrý zdravotní stav.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
TITUS je velmi plastická odrůda s vynikajícími výsledky
v Rakousku, Německu, Polsku a v České republice. 
TITUS je určen pro středně intenzivní až intenzivní 
technologie. Ocení ho zejména fi rmy vyžadující kromě 
špičkového výnosu zrna i vysoký výnos slámy. I při své 
úctyhodné výšce 100 cm je TITUS vyzbrojen velmi 
vysokou odolností proti poléhání (7,8 – průměr za 
3 roky zkoušení).

*Zdroj: ÚKZÚZ, registrace odrůdy
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.

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 registrace)
Hustota porostu střední (ideální počet 650 - 700 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 37 – 39
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 (+++)
Fuzaria 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 OBILNINĚ ano (++)

„Ozimáky jsou pro nás stěžejní plodinou, pěstujeme 
je téměř na 300 ha. Máme velkou živočišnou výrobu,
a proto vedle zrna potřebujeme také slámu. TITUS spl-
ňuje oba dva naše požadavky. Oproti ostatním odrůdám 
je o 8-10 cm vyšší a přitom nepoléhá. Na podzim sluš-
ně odnožuje a přezimuje také bez problémů. Výnosem
8,5 t/ha ze 63 ha v roce 2015 a výnosem 9,16 t/ha z 91 
ha v roce 2016 je u nás TITUS č. 1 mezi ozimáky.  
Pro letošní sklizeň máme připraveno 110 ha TITUSU“, 
říká Bc. Josef Nedbal, agronom VOD Zdislavice.

U TITUSU SI CENÍM:
+ slušné odnožování již na podzim
+ vynikající přezimování a zdravotní stav
+ výnos a nepoléhavost

AGROTECHNIKA:
Předplodina: pšenice; Zpracování půdy: orba; Termín setí: 24. - 25. 9., výsevek
3,5 mil./ha; Hnojení podzim: 30 t kejda; Hnojení jaro: 140kg N; Regulace: Optimus 
+ Ethephone 0,6l + 0,2l (druhá pol. sloupkování); Fungicid: 2x (Artea poč.
sloupkování, Ornament do klasu); sklizeň: 4. - 10. 7.

TITUS PODRUHÉ ZA SEBOU
BEZ CHYBY

VOD Zdislavice, okr. Benešov



JEČMEN OZIMÝ VÍCEŘADÝ

36

TRAVIRA 100% rezist. vůči BAYDV.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 100% rezistence vůči virové
 zakrslosti ječmene (BAYDV)
 100% rezistence k žluté virové

 mozaice ječmene
 Mrazuvzdornost

POPIS ODRŮDY
Středně raná víceřadá odrůda ječmene ozimého dosa-
hující stabilních výnosů a středně velkého zdravého zrna 
díky vyváženému dobrému zdravotnímu stavu, velmi 
dobré toleranci k negativním půdně-klimatickým pod-
mínkám.

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

*Zdroj: ÚKZÚZ, registrace odrůdy, 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 střední (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 37 – 39 
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 (+++)
Fuzaria 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 OBILNINĚ ano (+)

RS Dobřínsko, okr. Znojmo
Od odrůdy ozimého ječmene očekávám především so-
lidní výnos s minimálními vstupy, bez zdravotní slabiny. 
Dle mých zkušeností tomuto nejlépe odpovídá TRAVIRA. 
Tato odrůda se o slovo přihlásila ve sklizňovém roce 
2015, kdy byla zaseta vedle odrůdy, která neměla rezis-
tenci vůči virózám ječmene. Zatímco rezistentní TRAVIRA 
virózou nebyla postižena a měla krásný výnos přes 7,0 
t/ha, u druhé odrůdy byl markantní propad ve výnosu.
Od ječmene chci jistotu, v následujícím roce 2016 
jsem proto zasel TRAVIRU na celou výměru ozi-
mého ječmene. Odrůda se mi opět velkoryse odměnila. 

V průměru jsme sklízeli 8,0 t/ha, což překonalo historicky rekordní výnos ozimé-
ho ječmene na našich polích. Takového výsledku jsme navíc dosáhli i s minimálními 
náklady. Pro srovnání, průměr ozimých pšenic byl 7,2 t/ha.

AGROTECHNIKA:
setí 10. 9. 380 zrn/m2, pod patu 150 kg Amofos, podzim: Bizon 1l + Nurelle 0,6 l; 
Bumper super 1l + Stabilan 1,2 l, jaro: 5.3. - 200 kg ledek; 8.4. - 150 l DAM 390; 
28.4. - Osiris 1,5 l + 0,2 l Vaztak, celkový dusík: 131 kg, sklizeň 2.7.

TRAVIRA BYLA BEZ VIRÓZY,
PROTO JI SEJEME NA CELOU
VÝMĚRU, CHCEME JISTOTU
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VÝVOJ  
Počáteční vývoj rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin střední (94 cm) 
Metání / zrání polopozdní / polopozdní 

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost střední

Mrazuvzdornost střední až nižší (5,3 – ÚKZÚZ zima 2011/12)
při ošetření 0,6 l CCC v EC 14 – střední až vyšší

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM dobrá
VÝNOS ZRNA špičkový
Hustota porostu nízká až střední (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední až vysoký (32 – 38 zrn/klas)
HTZ vysoká (nad 52 g)
Objemová hmotnost vysoká (662 g/l)
Podíl předního zrna velmi vysoký (95 %)

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 2,8 – 3,2 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 3,2 – 3,5 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC ve fází EC 14
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 50 kg N/ha 

Tvorba stébla EC 30 (počátek sloupkování)
EC 32 (druhé kolénko)

40 – 50 kg N/ha 
30 kg N/ha

Pozdní dávka (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 (navýšení HTZ) 20 – 30 kg N/ha 
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ velmi vysoká 7,9 (+++)
LÁMAVOST STÉBLA POD KLASEM odolná 7,6 (+++)
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 37 – 39 ethephone 0,5 l/ha

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní na listu 7,0 (+++)
Rhynchospor. skvrnitost 7,9 (+++)
Rez ječná 7,6 (+++)
Fuzaria klasu 5,9 (+)
Hnědá skvrnitost 5,5 (+)

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 OBILNINĚ ano (+)

JEČMEN OZIMÝ VÍCEŘADÝ

JOHANNA S mimořádnou HTZ.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Špičkový výnos zrna  
 Mimořádná HTZ nad 52 g 
 Výborná reakce na intenzitu 
 Vysoká odolnost proti poléhání (7,9) 

POPIS ODRŮDY
Polopozdní "ozimák" se špičkovým výnosem, 
mimořádnou HTZ a nejvyšším podílem předního 
zrna nad 95 %. Díky velmi dobré odolnosti proti 
poléhání lze porost JOHANNY "našlapat".

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY
JOHANNA je plastická odrůda, výborně reaguje na 
intenzivní vstupy. Pro špičkové výsledky postačuje 
600–650 klasů, proto výsevek 2,8–3,2 MKS je dostaču-
jící. Velmi vhodné je podzimní ošetření 0,6 l CCC s 10 kg
močoviny ve fázi 4 listů. Na jaře JOHANNA výrazně rea-
guje na rozdělení produkční dávky N v EC 30 a pak EC 
32 navýšením počtu zrn v klase.

*Zdroj: ÚKZÚZ 2014, podklad k registraci odrůdy
JOHANNA, výsledky šlechtitele, výsledky praxe.

Šlechtitel: SAATEN-UNION/Deutsche Saatveredelung AG

"Patříme mezi množitele osiv vyšších stupňů pro fi rmu 
SAATEN-UNION. Dostávají se k nám tedy ty nejlepší 
odrůdy ze šlechtění fi rmy. Ječmen JOHANNA rozhodně 
mezi nejlepší odrůdy patří.
Na této odrůdě oceňuji výborný výnos a vysokou 
hmotnost zrna. Je dosti odolná proti poléhání,
a tak můžeme porost JOHANNY více nahnojit. Na 
podzim 2015 jsme měli pouze 1,5 tuny vstupního osiva. 

Založili jsme 9,5 ha a v roce 2016 (pozn. SU CZ: při HTZ 52 g výsevek pod 3,0 MKS) 
sklidili přes 80 tun osiva, což je výborný výsledek", říká Ing. Vít Havel.

DÍKY ODOLNOSTI POLÉHÁNÍ MŮŽEME JOHANNU NAHNOJIT
AGRO Dolní Kralovice s.r.o., okr. Benešov
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HENRIETTE Specialista na těžké,
mokré a studené půdy.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vysoký stabilní výnos zrna
 Vysoká HTZ
 Velmi vysoký podíl předního zrna
 Špičková zimovzdornost

POPIS ODRŮDY
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.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY
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.

*Zdroj: ÚKZÚZ, 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.

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 (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 – 1,0 l) nebo EC 37 – 39 ethephone 0,5 l/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 OBILNINĚ ano (+)
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SU ELLEN Machr nejen
do aridních oblastí.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vynikající výnos zrna 
 Mimořádná ranost
 Výborná tolerance k suchu

POPIS ODRŮDY
Díky jedinečným vlastnostem uvádíme v předstihu novinku 
SU ELLEN. Nejranější ozimý ječmen v sortimentu, 
který plně nahradí významné zavedené odrůdy LAVERDA
a WENDY. SU ELLEN je středně vzrůstná odrůda se 
střední odnožovací schopností, s dobrou odolností proti 
poléhání a mimořádně rychlým naléváním zrna. HTZ je 
vyšší: přes 48 g. 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY
Odrůda SU ELLEN dosahuje špičkových výsledků i v arid-
ních podmínkách jižního Maďarska. Obdobné výsledky 
prokazuje v ČR. Velmi vhodná je do lehčích písčitých až 
kamenitých půd. Dobře si poradí i s bonitně špatnými
a méně živinově zásobenými pozemky.

*Zdroj: ÚKZÚZ 2015 – 2016, dvouleté výsledky registr. řízení, výsledky šlechtitele, výsledky praxe Maďarsko.

VÝVOJ  
Počáteční vývoj rychlý start,  střední odnožovací schopnost
Výška rostlin střední (95 cm) 
Metání / zrání velmi rané až rané / rané 

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost střední  
Mrazuvzdornost střední (při ošetření 0,5 l CCC v EC 14 – střední až vyšší)

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM vynikající
VÝNOS ZRNA vysoký
Hustota porostu nízká až střední (ideální počet 550 – 600 klasů/m2)
Počet zrn v klase vysoký (38 zrn/klas)
HTZ vyšší (nad 48 g)
Objemová hmotnost vyšší (640 g/l)
Podíl předního zrna velmi vysoký (95 %)

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 2,8 – 3,2 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 3,2 – 3,5 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC ve fází EC 14 (5 kg N/ha )
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 50 kg N/ha 
Tvorba stébla EC 30 (počátek sloupkování) 40 – 50 kg N/ha 
Tvorba stébla EC 32 (druhé kolénko) 30 kg N/ha
Pozdní dávka (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 (navýšení HTZ) 20 – 30 kg N/ha 

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ* dobrá 6,9 (++)

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 0,4 l/ha trinexapac
ethyl nebo v EC 39 ethephone 0,5 l/ha

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní na listu  7,9 (+++)
Rhynchospor. skvrnitost  7,6 (+++)
Rez ječná  6,6 (++)
Fusaria klasu  7,5 (+++)
Hnědá skvrnitost  6,2 (++)

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 OBILNINĚ ano (+)

SU ELLEN – absolutně nejranější, 
přesto překonává průměr kontrol
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SU ELLEN Kontroly*

100 % = 8,71 t/ha

Zdroj: ÚKZÚZ 2016.
*Kontroly: KWS Meridian, Titus, Sylva

 Nejlepší kontroly na ÚKZÚZ

od dob zkoušení ozimého ječmene:

 KWS Meridian, TITUS, SYLVA
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TRITIKALE OZIMÉ
CLAUDIUS
TULUS

Zdroj: ÚKZÚZ 2016, přehled přihlášených množitelských ploch

I V TRITIKÁLE OZIMÉM JE 1/3 PLOCH POKRYTA
ODRŮDAMI SAATEN-UNION. STAČÍ NA TO POUZE DVĚ,

ZATO EXCELENTNÍ ODRŮDY TULUS A CLAUDIUS. 

TULUS
CLAUDIUS
OSTATNÍ

20,32 %

12,04 %
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TRITIKALE OZIMÉ – PŠENIČNÝ TYP

CLAUDIUS Nejranější odrůda
sortimentu.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Špičkový výnos zrna
 Ranost / nejranější odrůda
 Možnost raného setí
 Skvěle reaguje na druhé přihnojení

POPIS ODRŮDY
CLAUDIUS je rané až středně rané tritikale pšenič-
ného typu zrna se špičkovým výnosem. Rostliny 
jsou středního vzrůstu s dobrou odolností proti polé-
hání. HTZ je vyšší 48 g, vysoký podíl předního zrna 97 % 
s vysokým obsahem škrobu 69,9 %. Zdravotní stav je 
stabilně dobrý.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY
CLAUDIUS je vhodný pro ranější termíny setí. Není 
náročný na půdně-klimatické podmínky. Hodí se i do 
vyšších poloh. CLAUDIUS mimořádně dobře reaguje 
na zvýšenou produkční dávku dusíku vyšším po-
čtem zrna v klase a tedy i vyšším výnosem zrna.

*Zdroj: ÚKZÚZ  Brno 2012 – 2014
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 rychlý až středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední 
odnožovací schopnost

Výška rostlin* střední (118 cm)
Metání / zrání* rané / středně rané

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá

VÝNOS ZRNA vysoký (104,7 %)
Obsah škrobu vysoký (69,9 %)
Hustota porostu střední (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední (40 zrn v klase)
HTZ / podíl předního zrna vyšší (48 g) / vysoký (97 %)

TERMÍN SETÍ dle výrobní oblasti od 5. září do 5. října
VÝSEVEK
Rané setí 300 zrn/m2 

Optimální podmínky 300 – 350 zrn/m2

Pozdní setí 350 – 400 zrn/m2 (pozní termín je méně vhodný)
HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (poč. hlavní odnož.) 50 – 80 kg N/ha
1. produkční hnojení EC 30 40 kg N/ha
2. produkční hnojení EC 31 – 32 (plné sloupkování) 30 kg N/ha

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední 6,3 (+)
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování) EC 31 (počátek sloupkování) 0,6 l mepiquat + prohexadione Ca

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí listu  7,3 (+++)
Padlí klas  7,6 (+++)
Listové skvrnitosti  5,4 (0)
Braničnatky klasu  6,6 (+)
Rez žitná  6,1 (+)
Rez plevová  6,9 (+)
Fuzaria klasu  6,4 (+)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Dle infekčního tlaku
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav

EC 30 – 49 širokospektrální fungicid

EC 51 – 65 azol

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+)

Šlechtění ozimého tritikale je jako sázet sportku. Potřebujete trefi t 
správnou genetiku a v průběhu zkoušení a selektování „vytáh-
nout šťastné číslo“, které vyhrává. A to se nám u odrůdy 
CLAUDIUS povedlo. CLAUDIUS kombinuje vysoký výnosový po-
tenciál se skvělou odolností k chorobám. Tato odrůda je výsledkem 
obrovského úsilí, ale také štěstí, které při šlechtiteli nestojí každý 
rok.

Juliane Braune
triticale & hybrid triticale breeding Nordsaat Saatzucht

Šlechtitelská stanice
Nordsaat Saatzucht,
kolébka mimořádné odrůdy CLAUDIUS.
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TULUS Stabilně vysoký výnos zrna.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Špičkový výnos zrna
 Výborný zdravotní stav
 Specialista na extenzivní technologie

 a "mizerné" půdy

POPIS ODRŮDY
Středně raná odrůda pšeničného typu dosahují-
cí špičkových výnosů zrna i na opravdu „mizer-
ných“ 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.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Díky plastičnosti, nenáročnosti na půdní a klimatic-
ké podmínky a díky výbornému zdravotnímu stavu za 
běžných podmínek nevyžaduje ošetření regulátory ani 
fungicidy. Navíc je velmi tolerantní k pozdním 
termínům setí. Ekonomicky je nepřekonatelnou 
odrůdou tritikale ozimého.

*Zdroj: ÚKZÚZ, 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.

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 20. září do 15. 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 (počátek sloupkování) 0,4 l mepiquat + prohexadione Ca

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 (+++)
Fuzarium klasu 7,4 (+++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Nutno zohlednit infekční tlak

EC 39 - 49 kombinovaný přípravek



Významné polní dny v roce 2017, na kterých pěstitelé
mohou shlédnout odrůdy SAATEN-UNION

Termín Název akce Pořadatel Místo konání Okres

11. 5.
Polní den s řepkou RAPOOL a hybridní pšenicí 

SAATEN-UNION
SAATEN-UNION CZ s.r.o. a RAPOOL CZ s.r.o. Bylany Chrudim

12. 5.
Polní den s řepkou RAPOOL a hybridní pšenicí 

SAATEN-UNION
SAATEN-UNION CZ s.r.o. a RAPOOL CZ s.r.o. letiště u Panenského Týnce Louny

6. 6. Zemská výstava SAATEN-UNION a RAPOOL SAATEN-UNION CZ s.r.o. a RAPOOL CZ s.r.o. školní statek Tábor Tábor

7. 6. Polní den Agrofertu AgroZZN Rakovník + ZEPOS Radovesice + AGROFERT letiště u Radovesic Litoměřice

8. 6. Polní den Vnorovy Oseva Bzenec, a.s. Vnorovy Hodonín

8. 6. MendelAgro 2017 Mendelova univerzita v Brně Žabčice Brno-venkov

13. 6. Polní dny BASF 2017, Rokytnice u Přerova BASF spol s.r.o. Rokytnice u Přerova Přerov

13. 6. 5. reprezentační polní den ELITA semenářská, a.s. Ořechov Brno-venkov

13. – 14. 6. Naše pole 2017 Profi Press s.r.o. Nabočany Chrudim

14. – 15. 6. Polní dny BAYER 2017 Bayer s.r.o. Senice na Hané Olomouc

15. 6. Polní den Liběšice ZD Liběšice + AGROSPOL CZECH Chocenice letiště u Liběšic Litoměřice

15. 6. Polní den OSEV jih s.r.o. Osev Jih s.r.o. Dolní Bukovsko České Budějovice

16. 6. Polní den pšenice SAATEN-UNION SAATEN-UNION CZ s.r.o. Jaroměřice nad Rokytnou Třebíč

16. 6. Polní den Nezvěstice – AGROFERT, a.s. Primagra a.s., Alimex Nezvěstice a.s. Nezvěstice, Žákava Plzeň-jih

20. 6. Polní den Kroměříž ZVÚ Kroměříž Kroměříž Kroměříž

20. 6. Polní dny BASF 2017, Kněževes u Prahy BASF spol s.r.o. Kněževes u Prahy Praha západ

21. 6. XIII. Velký polní den SOUFFLET AGRO a.s. Všestary Hradec Králové

21. 6. Polní den OSEV jih s.r.o. Osev Jih s.r.o. AGRA ŘISUTY s.r.o. Kladno

22. 6. POLNÍ KÁZÁNÍ Holecová Plzeň – Ing. Olšan bývalý ÚKZÚZ Žatec-Radíčeves Louny

22. 6. Polní den Ditana Velká Bystřice Ditana Velká Bystřice Velká Bystřice Olomouc

23. 6. Polní den v Bezně Rolnické družstvo Bezno Bezno Mladá Boleslav

23. 6. Polní den ozimých pšenic – Lysice OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o. Lysice Blansko

23. 6. Tradiční polní den BOR, s.r.o., AGRO Staňkov a.s. Staňkov, u letiště  Domažlice

26. 6.
VIII. POLNÍ DEN SPOJENÝ S DNEM OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ
SOUFFLET AGRO a.s. ČSO Litovice-Hostivice Praha-západ

29. 6. KRALOVICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ VÝSTAVA na Hadačce Kralovická zemědělská Kralovice Kralovice-Hadačka Plzeň-sever

29. 6.
3. ročník Polního dne hybridní pšenice

SAATEN-UNION
SAATEN-UNION CZ s.r.o. a RAPOOL CZ s.r.o. Dzbel Prostějov

červen Polní den Chrášťany VÚRV PRAHA-Ruzyně + LUPOFYT Chrášťany Chrášťany Rakovník

červen Polní den Kačice AgroZZN Rakovník + AGRODRUŽSTVO Kačice Kačice Kladno

červen Polní den Hrušovany AgroZZN Rakovník + AGROCOM Hrušovany-Lažany letiště u Března Chomutov

červen Polní den hybridní + liniové pšenice SAATEN-UNION ZS Slatina pod Hazmburkem Slatina pod Hazmburkem Litoměřice

červen Polní den Březovská zem.a.s. Březovská zem.a.s. Březová Opava

červen Polní den EMPRESA EMPRESA Kobeřice Opava

červen Polní den REGO-GAMA REGO-GAMA Slezské Pavlovice Brutnál



Více informací naleznete na novém webu:

www.saaten-union.cz

Žďár n. 
Sázavou

Znojmo

Vyškov
Vsetín

Ústí n. 
Orlicí

Třebíč

Trutnov

Tábor

Tachov

Svitavy

Sokolov
Rychnov 

n. Kněžnou

Rokycany

Rakovník

Příbram

Prachatice

Praha

Plzeň

Písek Pelhřimov

Pardubice

Ostrava

Opava

Nymburk

Nový 
Jičín

NáchodMladá 
Boleslav

Kutná 
Hora

Kolín

Klatovy

Jindřichův 
Hradec

Jihlava

Jičín

Jeseník

Chrudim

Chomutov

Cheb

Hradec 
Králové

Havlíčkův 
Brod

Frýdek 
- Místek

Domažlice

Děčín

Český Krumlov

České 
Budějovice

Česká 
Lípa

Břeclav

Bruntál

Blansko

Beroun

Benešov

Louny
Kladno

Jablonec 
n. Nisou

Strakonice

LitoměřiceMost

Karlovy 
Vary

Mělník

Liberec
Semily

Prostějov

Brno

Karviná

Ústí
nad Labem

okr. 
Brno venkov

Teplice

44

77

55 33

66

Šumperk

88

22

Olomouc

Přerov

Zlín
Kroměříž

Uherské 
HradištěHodonín
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Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup
v jednotlivých případech nelze převzít, nebo� 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 2017.

SAATEN-UNION CZ s.r.o.
Chaloupky 354, Šaratice 683 52
tel.: 541 22 11 75

Odborná poradenská služba:

8 Ing. Adam Čáslava
 727 970 552
 adam.caslava@saaten-union.cz

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

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

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

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

2 Ing. Otto Holoubek
 606 097 619
 otto.holoubek@saaten-union.cz

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

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


