
Katalog odrůd: podzim 2019

www.saaten-union.cz

Krása vysokých výnosů.



ÚVODNÍ SLOVO

2

Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vám předložit katalog odrůd SAATEN-UNION pro zásev 2019, v kterém naleznete jak zavedené
a Vám dobře známé odrůdy, tak i portfolio absolutních novinek v čele s odrůdami pšenice ozimé EXPO, CHIRON
a PIRUETA.
Portfolio SAATEN-UNION tvoří výhradně odrůdy, u nichž byl jasně prokázán přínos pro pěstitelskou praxi v České 
republice.

Naše odrůdy jsou důkladně prověřeny nejen na ÚKZÚZ, ale také v rámci sítě poloprovozních, technologických
a provozních zkoušek. Prověřené odrůdy jsou zárukou vysokého výnosu a stability. Testujeme je jak v pěstitelsky 
příznivých, tak i v extrémních letech zatížených nedostatkem srážek a vysokými teplotami. 

V posledních letech jsme všichni na vlastní kůži pocítili, jak nám naši práci mohou kom-
plikovat nové evropské regulace, jako je například zákaz insekticidních mořidel, či omezení 
některých fungicidních látek.
SAATEN-UNION pružně reaguje i na tuto situaci s mimořádnou nabídkou odrůd s vynikajícím 
hodnocením zdravotního stavu, zejména klasových chorob. Tyto odrůdy pšenice ozimé
naleznete v katalogu označené logem „AZOL FREE“. Podrobněji také na straně 14.

Říká se, že odrůda je pravou rukou agronoma. 
Zvolte proto odrůdy, které Vám pomohou se s nástrahami počasí i evropské legislativy vyrovnat: zvolte odrůdy 
SAATEN-UNION.

Ing. Marian Špunar
jednatel

Ing. Luděk Novotný
product manager
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PŠENICE OZIMÁ
RIVEROA/B

EXPOE NOVINKA

GENIUSE

ATHLONE

PIRUETAA NOVINKA

CHIRONA NOVINKA

PATRASA

CENTURIONA NOVINKA

ATUANB NOVINKA

TOBAKB

BONANZAKrm.

ELIXERC, K

JOHNSONKrm. NOVINKA

PŠENICE OZIMÁ
ŠPALDA
ZOLLERNSPELZ

HYBRIDNÍ
PŠENICE 
HYBERYH (A)  
HYFIH (A/B)  
HYKINGH (B/C)  
HYLANDH (B/C)  
HYVENTOH (A)

HYBIZA(C) 

Zkušební stanice Šaratice, STRIP Trial Pšenice ozimá 2017, 22. 6. 2017
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Odrůda Regenerační
EC 21 – 25

1. Produkční
EC 29 – 31

2. Produkční
EC 32 – 35

Kvalitativní
EC 45 – 51

EXPOE 25 % 30 % 20 % 25 %

GENIUSE 30 % 40 % 30 %

ATHLONE 30 % 30 % 20 % 20 %

CHIRONA 25 % 25 % 25 % 25 %

PATRASA 30 % 30 % 20 % 20 %

PIRUETAA 30 % 30 % 20 % 20 %

CENTURIONA 50 % 40 % 10 %

RIVEROA/B 25 % 25 % 25 % 25 %

ATUANB 30 % 30 % 20 % 20 %

TOBAKB 30 % 20 % 20 % 30 %

ELIXERC, K 40 % 40 % 20 %

BONANZAKrm. 40 % 40 % 20 %

JOHNSONKrm. 40 % 40 % 20 %

ZOLLERNSPELZ 30 % 50 % 20 %

HYBERYH (A) 30 % 20 % 20 % 30 %

HYFIH (A/B) 30 % 20 % 20 % 30 %

HYKINGH (B/C) 20 % 30 % 30 % 20 %

HYLANDH (B/C) 40 % 30 % 30 %

HYVENTOH (A) 30 % 20 % 20 % 30 %

HYBIZA (C) 40 % 30 % 30 %

K
O

N
V

EN
Č
N

Í
H

Y
B
R
ID

N
Í

DOPORUČENÉ ROZDĚLENÍ DÁVEK DUSÍKU

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ PŠENICE OZIMÉ A VÝSEVEK V MKS

raný termín pozdní termín

GENIUS3,2 5,0

RIVERO2,8 4,5

CHIRON2,8 3,8

PATRAS2,8 3,8

ATUAN2,5 3,8

CENTURION2,5 3,8

ATHLON3,5 4,5

TOBAK3,0 4,2

BONANZA2,8 3,8

EXPO3,0 4,0

JOHNSON2,5 3,8

ELIXER2,5 3,8

PIRUETA3,0 4,0

HYBRIDNÍ PŠENICE1,1 2,0
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STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 4 830 ha
Nadmořská výška: 259 – 400 m n. m.
Průměrné srážky: 500 mm
Půdy: větší část hnědozemě
Struktura RV: pšenice ozimá, řepka olejná, kukuřice, ječmen 
jarní, mák, len olejný, hrách, cukrovka, vojtěška, jetel,
ostropestřec

„RIVERO u nás začínalo jako množení pro osivářskou společnost. Vý-
sledek 9,5 t/ha byl impulsem se této odrůdě věnovat dále. Následujícího 
roku 2017 jsme oseli 110 ha a průměrem 8 t/ha si obhájilo místo
v osevním postupu. Pšenicím se intenzivně věnujeme, snažíme se ne-
šidit výživu i fungicidní ochranu. U RIVERA také využíváme reakci na 
CCC a podporujeme odnožování a růst kořenů. Díky živočišné výrobě 
dostaneme do půdy organickou hmotu, a i kvůli tomu naše pšenice po-
skytují potravinářskou kvalitu a dobrý výnos. Družstvo obhospodařuje 
výměru na třech střediscích a náš osevní postup je velmi široký, pre-
ferujeme tak odrůdy nezáludné a stabilní. V loňském roce byla znát
i předplodinová hodnota máku, hrachu a řepky. Výsledek ze 170 ha

RIVERA je 7,74 t/ha. Na celkový prů-
měr pšenic RIVERO přidalo 6 metráků. 
Letos máme zaseto 260 ha RIVERA,
a i když sněhu a srážek nepřichází 
dle představ, nové sezóny se s touto
odrůdou nebojíme.“

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka, hrách, mák, kukuřice, ječmen jarní, Zpracování 
půdy: podmítka po sklizni + likvidace výdrolu, příprava na setí - Köc-
kerling Allrounder, Termín setí, výsevek: 20.9.; 4 MKS/ha, Ochrana: 
CPOST-Agility 1,5 l/ha, 0,5 l/ha Befl ex nebo Cougar forte 0,5 l/ha dle 
honu, po řepce přidáváme 5 g Glean, Jaro: první dekáda dubna: CCC 
1 l/ha + mikrokomplex, 17.4. Archer Turbo 0,8 l/ha + ForteStim 27.4 
Moddus 0,3 l/ha + 1 l mikrokomplex + 1 l/ha AKTIFOL Mag, případné 
herbicidní opravy Huricane 200 g/ha, 10.5. Fenris 0,8 l/ha + Sinstar 
0,4 l + Cyperkill 25EC 0,1 l/ha + Aktifol Sulf, 25.5. Osiris 1,5 l/ha + 
Lambo 50 EC 0,1 l/ha + Sylwet 0,1 l/ha, Hnojení: před setím 200 kg 
NPK, regenerační dávka - dusičnan amonný 200 kg, produkční a kva-
litativní dávka: 180 l DAM390+stabiluren, Sklizeň datum, výnos: 
16.7. 7,74 t/ha, Průměrný výnos podniku: 7,14 t/ha

RIVERO: SPOLEHLIVÝ VÝNOS JIŽ ČTVRTÝM ROKEM

Agrodružstvo Morkovice, okr. Kroměříž

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 320 ha
Nadmořská výška: 340 m n. m.
Průměrné srážky: 610 mm (2018 – 450 mm)
Půdy: střední až těžké
Struktura RV: pšenice oz. 52 %, pšenice j. 6 %, řepka 32 %, 
hrách 10 %

„Pšenici i řepku pěstujeme při vyšších intenzitách, s důrazem na vyrovna-
né základní hnojení. V posledních sušších letech se zdá být neméně důle-
žitá i podpora přes list. Dříve jsme pěstovali hlavně éčkové pšenice kvůli 
jistotě potravinářské kvality. S RIVEREM ji dosahujeme také (OH nad 780, 
N-látky v roce 2017 nad 13 %, v roce 2018 dokonce nad 14 %), přičemž 
výnos je znatelně vyšší. Loni byl průměrný výnos z 50 ha pole 9,2 t/ha. 
Předchozí rok s odlišným rozložením srážek se nám podařilo 11 t/ha.“

AGROTECHNIKA:
Předplodina: ozimá řepka, Zpracování půdy: podmítka disk 8 cm 

po vápnění, radličkový kypřič 20 cm ko-
nec srpna, Příprava: 3.10. kompaktor, 
Termín setí, výsevek, hloubka setí: 
3. 10., 3 mil./ha, do 3 cm Pöttinger 
Terrasem, Ochrana insekticidní:
v praporci na kohoutky, v klasu na mši-
ce, Herbicidní: Cougar Forte 0,5 l/ha, 
Fungicidní: BBCH 31 Limit 0,6 l/ha, praporec Boogie Xpro 1 l/ha + 
Gramitrel 1 l/ha + 3 kg HS + 0,2 Borosan, do klasu Zamir 1,25 l/ha + 
2,5 kg HS, Hnojení: podzim: dolomitický vápenec 3 t/ha, jednoduchý 
superfosfát 500 kg/ha + draselná sůl 70 kg/ha (před radličkový kypřič),  
5 kg HS+ 5 kg MO + Borosan Humine 0,5 l/ha, jaro: BBCH 25 DASA 
150 kq/ha, roztok MO 10 kg + melasa 10 l + Kombiphos 3 l + Borosan 
Humine 0,5 l 30/31 Sulfan 200 kg/ha, 33 LAD 200 kg/ha, 39 granulo-
vaná močovina 80 kg/ha, roztok MO na podpraporcový list 20 kg/ha + 
Energen 3D 0,2 l/ha + 3 kg HS + Borosan 0,2, roztok MO na praporcový 
list 8 kg/ha + Energen 3D 0,2 l/ha + 3 kg HS + Borosan  0,1, Regulace: 
BBCH 29 Retacel 1 l/ha + Gramitrel 2 l/ha + Borosan 0,2 l/ha + 5 kg 
MO + 5 kg HS BBCH 31 Moddus 0,3 l/ha + Energen Apikál 0,3 l/ha
+ 0,3 l Borosan + 3 kg HS

INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE RIVERU SVĚDČÍ

SHR Jaroslav Ložek, Úmonín, okr. Kutná Hora

Jaroslav Ložek, SHR

Antonín Zouhar, DiS.,
agronom
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Zdroj: UKZUZ 2013–2015. K-Elan, Vanessa, Seladon

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1 200 ha
Nadmořská výška: 550 – 600 m n. m.
Průměrné srážky: 510 mm
Půdy: lehké až střední
Struktura RV: 250 ha řepka, 200 ha pšenice, 40 ha oz. ječmen, 
60 ha žito, 180 ha ječmen jarní, 25 ha oves, 150 ha brambory, 
295 ha krmné plodiny

„RIVERO pěstujeme opakovaně. Poprvé jsme RIVERO zaseli na srov-
nání s konkurenční odrůdou, o které se v médiích hovoří jako o nej-
lepší. RIVERO však bylo jasně lepší. Významně jsme proto rozšířili jeho 
pěstební plochu. Na podzim 2017 jsme zaseli 10 ha množení a 65 ha 
běžné plochy. Od počátku rostliny dobře vzcházely a do zimy vytvořily 
pěkné odnože. U nás nemíváme s vodou problém, loňský rok však byl 
jiný. Pocítili jsme významný nedostatek srážek. Po celou vegetaci byly 

porosty RIVERA mimořádně zdravé a stále zelené. V teplém a suchém 
jaru zvládly i aplikaci SAMU. Rostliny nebyly popálené, přičítám to sil-
nější voskové vrstvičce na listech. RIVERO odolalo nedostatku srážek 
nejlépe ze všech pěstovaných odrůd. I v suchu narostlo do své stan-
dartní výšky, takže z něj máme i dostatek slámy pro dobytek. Ke špič-
kovému výnosu zrna je potřeba zdůraznit i velký podíl předního zrna.
Z množitelské plochy jsme měli u RIVERA 6 % odpadu, u ostatních
odrůd v množení tvořil odpad 14–18 %. Z běžné plochy jsme všechno 
prodali v potravině, kdy N byly nad 14 % a OH 825 kg", říká agronom 
Ing. Václav Páral.

RIVERO V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH OPĚT NEZKLAMALO

RIVERO – EXCELENTNÍ ZDRAVOTNÍ STAV

Agrospol Útěchovice spol. s r.o., okr. Pelhřimov

0

Padlí listu

Padlí klasu

Braničnatka listu

RIVERO

Braničnatka klasu

Rez pšeničnáRez plevová listu

Rez plevová klasu

Běloklasost

Fuzarium klasu
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9
Průměr kontrol
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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 hodnotami
pekařské kvality A či E u výkupních parametrů 
(pádové číslo, obsah NL, objemová hmotnost, 
Zelenyho test). Disponuje jedinečnou kombinací špič-
kového výnosu zrna, výborného zdraví, jistotou v přezi-
mování a plastičností. Zejména díky toleranci k sušším 
podmínkám si udržuje výborné výnosové výsledky
i v aridnějších oblastech pěstování.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Pro úspěšné pěstování odrůdy RIVERO je vhodné 
zakládat porost ve středních až pozdnějších ter-
mínech setí a udržet jej s počtem 250 – 300 jedinců/m2

při 1 – 2 plnohodnotných odnoží. V raných termínech setí 
je třeba výsevek snížit i pod 2,8 MKS. RIVERO patří k od-
růdám 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 poléhání lze RIVERO pěstovat 
i v extenzivnějším režimu. Na druhé straně RIVERO velmi 
dobře reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování. Ovšem
i při vysoké úrovni hnojení N může pěstitel u odrů-
dy 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 – mrazové boxy)

VÝNOS ZRNA* špičkový výnos zrna
Hustota porostu střední (ideální počet 600 – 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 250 – 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 (počátek 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 (počátek metání) 30 – 40 kg N/ha (30 %)

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

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)

EC 14 – 15 (podpora odnožení
u řídce setých porostů) CCC 750 g 0,4 – 0,5 l/ha

EC 28 – 29 (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 tebuconazole 250 g

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

RIVERO je jedna
z nejzdravějších odrůd
na českém trhu
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EXPO – ve všech směrech
vylepšený AKTEUR.

Počet odrůd, jako výsledek šlechtitelské práce, 
se v minulých letech zvyšoval, i když tvorba 
nové odrůdy trvá 10–12 let. Jednou z nových 
moderních odrůd je ozimá pšenice EXPO. 
„Jsem velmi šťastný za výsledky, které EXPO 
dosahuje, říká šlechtitel ozimé pšenice ve fi rmě 
DSV Dr. Jost Dörnte.“ Odrůda EXPO v šlech-
titelském selekčním období přežila bez pro-
blémů i drsnou zimu 2012 a dosáhla vyššího 
výnosu než srovnatelné registrované odrůdy.“
EXPO vzniklo křížením odrůd ARKTIS a TA-
NAGA. Jeden z rodičů odrůdy ARKTIS je všem 
velmi dobře známá, a ve své době jedna z nej-
pěstovanějších odrůd, AKTEUR. Tedy EXPO je 
vlastně vnouče AKTEURA.
“Křížením rodičů odrůdy EXPO jsme chtě-
li zlepšit nedostatečnou odolnost odrůdy
AKTEUR ke rzi plevové, padlí a braničnat-
kám, které působily velké ztráty na výnosech.

V podstatě jsme chtěli vyšlechtit AKTEUR
s vyšším výnosem a lepším komplexem rezis-
tencí k chorobám. Což se jednoznačně po-
vedlo. Ke zlepšení zimovzdornosti jsme použili 
odrůdu ARKTIS“. EXPO je vlastně ve všech 
směrech vylepšený AKTEUR.

EXPO kombinuje vysoký výnos zdravého zrna, 
lepší rezistenci k Fusariím a vysokou E kvalitu 
(E9) s dobrými agronomickými znaky. Kromě 
toho je EXPO velmi zimovzdorná a mrazu-
vzdorná odrůda. Unikátní je také v tom, že 
jako jediná E odrůda toleruje setí po kukuřici 
na zrno, a to jak z hlediska termínu setí, tak
i z hlediska zdraví. ”EXPO nevyžaduje in-
tenzivní pěstování, což je velmi důležité 
v době omezení a problémů v ochraně 
rostlin“, říká Dr. Jost Dörnte. EXPO lze za-
řadit do skupiny s označením AZOL FREE, tedy 
bez potřeby azolových fungicidů i do klasu.

Šlechtitelská stanice obilnin Deutsche Saatveredelung AG (DSV) sídlí ve ves-
nici Leutewitz, kde téměř před 30 lety, po pádu Berlínské zdi, začalo šlechtění.
V posledních letech se zde velmi intenzivně investovalo do všech šlechtitelských 
programů. Pokusná síť se rozšířila do celé Evropy a byla vytvořena šlechtitelská 
centra i v Anglii, Francii a na Ukrajině. Každé centrum se soustředí na selekci
v daných půdně-klimatických podmínkách.

Dr. Jost Dörnte

Zdroj: DSV – vlastní pokusy na hodnocení tolerance zimě v bedýnkovém testu 2016

EXPO – EXCELENTNÍ MRAZUVZDORNOST
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EXPOE Nové TOP "Éčko"
od Německa po Maďarsko.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 TOP výnos zrna v E sortimentu odrůd
 Mimořádná odolnost k Fusariím

 v klase
 Velmi dobrá mrazuvzdornost
 Specialista na pozdní setí

POPIS ODRŮDY
Velmi plastická pšenice, která byla vyšlechtěna 
pro podmínky střední Evropy s adaptací na přímořské 
i kontinentální podmínky. EXPO dosahuje vysokého 
výnosu zdravého zrna jak v intenzivní, tak i v extenzivní 
technologii pěstování, ovšem v pekařské kvalitě E,
a to ve všech parametrech. V kvalitě vyniká zejména 
vyšším obsahem bílkovin. Odrůda EXPO je středního až 
vyššího vzrůstu, střední hustoty porostu. Klas tvoří střední 
počet zrn s HTZ 48 g. 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
EXPO je nová "Éčková" pšenice, která je díky své plas-
tičnosti doporučena pro podmínky Německa, České 
republiky, Slovenska a Maďarska. Z toho plyne 
její absolutní univerzálnost a tolerance k různým 
podmínkám i technologiím pěstování. Svojí plastičností 
se velmi podobá odrůdě PATRAS. Velmi dobře reaguje 
na intenzifi kační vstupy. Na druhé straně lze tuto odrů-
du pěstovat i se 120 kg dusíku a jedním standardním 
fungicidem na praporcovém listu. Díky mimořádně 
dobré odolnosti k fusariím v klase lze odrůdu 
EXPO pěstovat po kukuřici a po pšenici. EXPO
vyniká vysokou tolerancí k pozdním termínům 
setí.

*Zdroj: BSA Německo 2014 – 2017, Šlechtitel
Šlechtitel: SAATEN-UNION / DSV

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 a jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin střední až vyšší vzrůst (105 – 107cm)
Metání / zrání středně rané až polopozdní / polopozdní

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá

VÝNOS ZRNA vysoký výnos
Hustota porostu střední (ideální počet 600 klasů/m2)
Počet zrn v klase středně vysoký (38 – 40 zrn v klase)
HTZ vysoká (48 – 49 g)

PEKAŘSKÁ JAKOST * E
Pádové číslo E (352 s)
Obsah NL E (13,4 %)
Sedimentační test  / Zelenyho test E (50,3 ml)
Vaznost mouky E (58,7 %)
Objemová hmotnost E (nad 800 g/l)
Objem pečiva E (683 ml)

TERMÍN SETÍ od 1/2 září do 2/2 října
VÝSEVEK
Rané setí 300 zrn/m2 

Optimální podmínky 320 – 350 zrn/m2 

Pozdní setí 350 – 400 zrn/m2 

HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz. pěstování) 160 – 200 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 –50 kg N/ha (25 %)
Sloupkování – počátek EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 50 – 60 kg N/ha (30 %)
Sloupkování – průběh EC 33 – 35 (plné sloupkování) 30 – 40 kg N/ha (20 %)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 40 kg N/ha (25 %)

HNOJENÍ DUSÍKEM (extenz. pěstování) 100 – 120 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 50 kg N/ha (40 %)
Sloupkování – počátek EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 50 kg N/ha (40 %)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 20 – 25 kg N/ha (20 %)

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)

EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g do 1,5 l/ha
+ EC 31 CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephon
EC 31 (počátek sloupkování),
nebo pouze při vysoké intenzitě

0,5 l/ha mepiguat + prohexadione 
nebo 0,4 kg trinex.Ethyl + prohexadione

ODOLNOST K CHOROBÁM ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Běloklasost ++
DTR ++
Padlí listu ++++
Padlí klasu ++++
Braničnatky listu +++
Braničnatky klasu +++
Rez pšeničná +++
Rez plevová-list +++
Fusaria klasu ++++

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek 
a infekčního stavu daného roku

širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda – bez potřeby ošetření klasu

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

NOVINKA
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STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1 150 ha
Nadmořská výška: 540 – 700 m n. m.
Průměrné srážky: 600 mm
Půdy: převážně střední
Struktura RV: 235 ha řepka, 360 ha pšenice, 120 ha mák,
435 ha pícniny

„GENIUS jsme si vybrali, protože pšenici sejeme po kukuřicích v pozd-
ním termínu setí. GENIUS byl zasetý jako poslední. I přesto celá jeho 
výměra byla v pohodě. Zdravotně byl porost vyvážený a navíc nepolehl. 
V průběhu roku byl GENIUS řidší než ostatní odrůdy. I přesto dopadl 
velmi dobře. Nejvíce nás překvapila potravinářská kvalita. I bez kvali-
tativního přihnojení měl GENIUS 14 % NL, 29,8 % lepku a objemovka 
byla 786 g. Je to prostě odrůda, co má geneticky skvěle zakódované 
parametry potraviny“, říká jednatel František Kmoch.

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 2 500 ha
Nadmořská výška: 500 – 660 m n. m.
Průměrné srážky: 306 mm za vegetaci
Půdy: hlinitopísčité až kamenité
Struktura RV: pšenice ozimá, řepka olejka, kukuřice, ječmen 
jarní sladovnický, žito na GPS a zrno, jeteloviny, lusko-obilné 
směsky

„GENIUS pěstujeme již 5 let na běžných plochách i v množení. Podni-
ková výměra se vyznačuje velkou variabilitou kvality pozemků. Hospo-
daříme převážně v kopcovitém terénu. Spektrum půd obsahuje hlinito-
písčité až kamenité pozemky. Na půdu je aplikován před setím digestát 
Xerionem se zapravením. Loni jsme museli díky mokrému podzimu set 
pšenice nadvakrát. Už to vypadalo, že snad nezasejeme. U GENIUSU 
se naštěstí můžeme spolehnout na možnost pozdních výsevků i na 
jeho plastičnost. Opakem mokrého podzimu bylo suché jaro, odnože 
se téměř neuchovaly. GENIUS byl před sklizní řídký a na kratším stéble.
Z nejhoršího nás vytáhly dvě přepršky, kdy pšenice nalily zrno. Klasy 
byly plné a zrno velké a na lomu sklovité. Posuďte kvalitativní parame-
try sklizně GENIUSU: objemovka 810 kg, dusíkaté látky 14,3 %, lepek 
kolem 29 a průměrný výnos ze 157 ha byl 7,02 t. Na lepším pozemku, 

AGROTECHNIKA:
Předplodina: kukuřice, Zpracování půdy a příprava: orba, rotační 
brány, Termín setí: 1. – 5. 10. 2017, výsevek 3,2 MKS, hloubka setí 
do 3 cm, Hnojení podzim: nic, Ochrana podzim: 16.10. Chocker 
+ Glean, Hnojení jaro: 21. 3. Urea Stabil 0,15 t/ha, 25. 4. močovina 
0,15 t/ha, 20 kg zbytek z bilančního organického hnojení, Ochrana 
jaro: 6.4. Cycocel + Medax + Bor, 7.5. Tango + bor, 23.5. na klas 
Mandarin + Nexide, Sklizeň: 27. – 30. 7. 2018, Výměra GENIUS 
130 ha, výnos 7,5 t/ha, pšenice celkem 360 ha, výnos podniku
7,6 t/ha

kde GENIUS množíme, dosahoval 7,8 t/ha. V letošním roce máme na 
množení nové EXPO a těšíme se na porovnání výsledku sklizně.“

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka, Zpracování půdy: podmítka Lemken 1 – 2x, 
zapravení digestátu Xerion, Termín setí, výsevek, hloubka setí: 
29.9. 190 kg/ha Horsch Pronto 6 m, Ochrana: 19.10 Sumimax 60 g/ha
+ Glean 5 g/ha, 5.5. Fujara 1 l/ha + Barclay 0,5 l/ha, phTron 0,2 l, 
MGS Sol 3 l/ha, 28.5. Ecail Ultra 0,3 l/ha + Timpani 2 l/ha + Fertical
1 l/ha, krácení CCC a Moddus, Výživa a hnojení: podzim: 14. 9.
digestát 22 t/ha, jaro: 17.3. Sulfan 30 140 kg/ha, 4.4. LAV 150 kg/ha,
19.4. DAM390 100 l/ha, 15.5. LAV 100 kg/ha, Sklizeň datum,
výnos: 30. 7. – 7,02 t/ha, celkem 407 ha pšenic, výnos v prů-
měru 7,23 t/ha

POTRAVINA I BEZ HNOJENÍ

GENIUS JE U NÁS DOMA

ZEMOS Zubčice, spol. s r.o., okr. Český Krumlov

VSP Group a.s., okr. Blansko

GENIUS má geneticky zakódované parametry potraviny.

Ing. Jiří Havránek, agronom
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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
• Pro zajištění TOP kvality E9 nesít 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 vyka-
zuje k předplodinám, jako je např. pšenice či kukuřice, 
i když je třeba dodržet určitá agrotechnická pravidla.

POZICE ODRŮDY GENIUS
NA ČESKOSLOVENSKÉM TRHU

Zdroj: Přehled množitelských ploch, sklizeň 2018, E pšenice *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 středně 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
Ethephon nebo pouze 0,2 l trinexapac. 
ethyl nebo pouze 0,5 l mepiquat + 
prohexadione

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 (++)
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ATHLONE

PIRUETA – nejvýnosnější raná

Jedinečnost v kvalitě,
výnosu i zdraví.

potravinářská pšenice.

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 mrazuvzdorností.

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

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
ATHLON velmi dobře zvládá lehké půdy a sušší lokality, dosahuje hod-
noty E pekařské kvality, avšak výrazně vyšších výnosů zrna než ostatní E pšenice. 
Jistotu bohatého výnosu poskytuje ATHLON zejména na lokalitách a v ročnících 
s vyšším tlakem chorob díky skvělému zdravotnímu stavu kořene, listu i klasu.
Odrůda je velmi tolerantní k raným i pozdním termínům setí.
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V sezóně 2018 jsme sklízeli první množitelskou plochu 
rané novinky PIRUETA. Zaseli jsme ji v lehce pozdním 
termínu setí – přesto stačila do jara významně odno-
žit. Správné stanovení výsevku vzhledem k termínu setí
a typu půdy vidíme pro PIRUETU jako důležité. Zbytečně 
nepřehuštěný porost významně posiluje odolnost proti 
poléhání a celkovou stabilitu vysokého výnosu. Stan-
dardně děláme dva fungicidy, ale septorie a rzi zvládala 
viditelně lépe. Množení jsme sklidili s průměrným výno-
sem 8,2 t v potravinářské kvalitě. Náš průměr vycházel 
okolo 7,7 t/ha. Chceme PIRUETU dále směřovat hlavně 
na lehčí půdy a písky.

UDĚLALA NA NÁS DOBRÝ DOJEM

Rolnické družstvo Bezno

PIRUETAA Kulatá odrůda
ve všech směrech.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Velmi vysoký výnos v raném
 sortimentu
 Ranost
 Pevné zdraví celé rostliny

POPIS ODRŮDY
PIRUETA je raná, mimořádně výnosná odrůda středního 
vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Disponu-
je pevným zdravým kořenem a zdravou listovou plochou. 
Stejně tak je PIRUETA velmi odolná ke všem významným 
klasovým chorobám. Typické je pro ní velmi rychlé nalévání 
zrna. Potravinářská kvalita je na úrovni E/A. 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
PIRUETA je potravinářská pšenice, která se hodí všude tam, 
kde je vyžadováno rané setí a raná sklizeň. Všude tam, 
kde se od pšenice žádá vysoký výkon i při nižších 
vstupech hnojiv a fungicidní ochrany. Všude tam, 
kde se žádá dobrá zimovzdornost i mrazuvzdornost.
V PIRUETĚ každý pěstitel nalezne tu svou ideální odrůdu.

VÝVOJ
Počáteční vývoj středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin střední vzrůst (87 – 94 cm)
Metání / zrání rané / rané (2 dny na Bohemii)

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost dobrá (69 % přežitých rostlin)

VÝNOS ZRNA velmi vysoký výnos ve všech oblastech i variantách
Hustota porostu vyšší (ideální počet 750 – 800 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední
HTZ střední (43 g)

PEKAŘSKÁ JAKOST A
Pádové číslo E
Obsah NL A
Sedimentační test A
Vaznost mouky E
Objemová hmotnost E
Objem pečiva A

TERMÍN SETÍ od 1/2 září do 1/2 října
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 280 – 300 zrn/m2

Optimální podmínky 300 – 350 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 350 – 380 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz. pěst.) 180 – 200 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 55 – 60 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 55 – 60 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (průběh) EC 33 – 35 (plné sloupkování) 35 – 40 kg N/ha (20 %)
Pozdní dávky (dle očekávaného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 35 – 40 kg N/ha (20 %)

HNOJENÍ DUSÍKEM (extenz. pěst.) 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 očekávaného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 30 – 40 kg N/ha (30 %)

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ velmi dobrá (7,5)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)

EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g do1,0 l/ha

EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

CCC 750g 0,3 l/ha + Ethephon
0,3 l/ha nebo v EC 33 pouze
0,2 l trinexapac. Ethyl nebo
v EC 33 pouze 0,4 - 0,5l mepiguat 
prohexadione

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Běloklasost 7,4 +++
Padlí listu 6,8 ++
Padlí klasu 7,2 +++
Braničnatky listu 5,8 + (+)
Braničnatky klasu 7,3 +++
Rez pšeničná 5,9 + (+)
Rez plevová-list 8,3 +++ (+)
Fusaria klasu 7,8 +++
Virózy 8,9 +++(+)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek
a infekčního stavu daného roku

širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda – bez potřeby ošetření klasu

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

Zdroj: Šlechtitel, ÚKZÚZ reg. řízení. Zástupce / Šlechtitel: Saaten-Union/ Selgen
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

NOVINKA
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PŠENICE OZIMÁ

Připravte se na budoucnost bez AZOLŮ:
AZOL FREE ODRŮDY.

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1 950 ha
Nadmořská výška: 380 m n. m.
Průměrné srážky: 610 mm (2018 – 427 mm)
Půdy: střední
Struktura RV: pšenice 29 %, j. pšenice 6 %, oz. ječmen 10 %,  
j. ječmen 9 %, oves 3 %, kukuřice 9 %, řepka 24 %, hrách
a peluška 2 %, jetel 8 %

„Loni jsme množili na 50 hektarovém pozemku pět odrůd ozimé 
pšenice a přes silnici ještě jednu. Vše pěkně pohromadě a naštěstí
v místě, kde bylo o jednu přeháňku víc, než jinde. To ale stejně nesta-
čilo. Raná odrůda skončila na 4,4 t/ha, další tři mezi 6,2 až 6,8 t/ha.
S „osmičkou“ byly jen dvě odrůdy. Jedna z nich právě novinka CHIRON. 
Žádnou výhodu oproti ostatním neměl, jenom to sucho lépe snášel. 
Některé odrůdy byly krásné na pohled, ale výnos už nedotáhly. Při čiš-
tění osiva měl CHIRON nízký propad s 96,9 % podílem zrn nad sítem 
2,2 mm. Tím ukázal, co dělá jinak. HMKS byla při 97% klíčivosti 50,7 kg! 
CHIRON je podle mě odrůda s budoucností.“

AGROTECHNIKA:
Předplodina: ozimá řepka, Zpracování půdy: orba, Příprava: 
smyk, kompaktor, Termín setí, výsevek, hloubka setí: 14.10., 3,8 
mil./ha, 2–3 cm, Ochrana insekticidní: 28.4. Decis 0,13 l/ha, Her-
bicidní: 23,4. Mustang forte 0,8 l/ha + Monitor 26 g/ha, Fungicidní: 
28.4. Topsin 0,7 l/ha, 24.5. Osiris 3 l/ha, Hnojení: 1.4. DA 1 q/ha,
15.4. LAV 2,5 q/ha, 28.4. LAV 2,5 q/ha, Regulace: 4.5. Moddus
0,2 l/ha + Plant aktiv 1 kg/ha, Sklizeň CHIRON: 19.7. – 8,03 t/ha, 
Průměrný výnos pšenice v podniku: 5,81 t/ha

PRŮBĚH POČASÍ ZVLÁDL LÉPE

ZOD Onomyšl, okr. Kutná Hora

Ivana Kmochová, vedoucí

S nastupujícím omezením používání někte-
rých přípravků na ochranu rostlin vyvstává 
otázka, jak bude farmář v blízkém budoucnu 
řešit ochranu pěstovaných rostlin. Zejména 
používání azolových fungicidů v pšenici ozi-
mé je dnes standardním opatřením, které je 
však novou legislativou ohroženo. 
SAATEN-UNION Vám proto již nyní nabízí 
exkluzivně odrůdy pšenice ozimé, které jsou 
vyzbrojeny horizontální odolností ke všem 
významným chorobám a zejména k Fuzáriím 
klasu. Tyto vybrané odrůdy jsou pěstovatelné 
bez azolových fungicidů. Více jak dvě tře-
tiny ploch potravinářské pšenice, jsou 

každoročně ošetřovány azolem do kla-
su. Toto již u odrůd s označením AZOL 
FREE neplatí. Ušetřete za postřik do klasu
a připravte se na budoucnost bez azolů.

Odrůdy AZOL FREE:
EXPO
CHIRON
PIRUETA
CENTURION
ATUAN
JOHNSON
BONANZA
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PŠENICE OZIMÁ

CHIRONA Středně rané
a velmi výnosné "Áčko".

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Velmi vysoké stabilní výnosy zrna
 Výborné pekařské parametry
 Vysoká stres-odolnost
 Výtečné zdraví

POPIS ODRŮDY
CHIRON je středně raná unikátní odrůda s ty-
pickým projevem univerzálnosti a mimořádnou 
plastičností. Je to nadčasová odrůda. Díky dobrému 
zdraví listu i klasu je CHIRON připraven na brzký nástup 
restrikcí a omezení pesticidů nařízených EU. CHIRON 
je navíc připraven na probíhající klimatické změny. Je 
odrůdou velmi dobře tolerující přísušky, lehčí až 
písčité půdy, velmi dobře však toleruje i těžké 
a jílovité pozemky. Zimovzdornost i mrazuvzdor-
nost jsou na výborné úrovni. Odolnost proti poléhání 
je střední až vyšší. Všechny významné potravinářské 
parametry, které se zohledňují při výkupu potravinářské 
pšenice, odpovídají u odrůdy CHIRON stabilně kategorii 
A či E. Předností je zejména vysoké a stabilní pádové 
číslo, dobrá objemová hmotnost a vyšší obsah bílkovin.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
CHIRON je velmi plastickou odrůdou, která nemá vy-
hraněné nároky na půdně-klimatické podmínky. Díky 
výtečnému zdraví a stres-odolnosti, mohou tuto odrůdu 
pěstovat i farmáři v horších půdních podmínkách.
Jedinečnou výhodou odrůdy CHIRON je zdra-
vá listová plocha a vysoká odolnost k fuzariím
v klase, což jistě ocení každý pěstitel, který má za cíl 
omezení fungicidních vstupů při pěstování potravinář-
ské pšenice. Velkou předností je u odrůdy CHIRON také 
vysoká mrazuvzdornost. CHIRON je mezinárodní 
odrůdou, od které se očekává výrazný nárůst na 
trhu také v České republice a na Slovensku.

*Zdroj: BSA Německo 2014 – 2017, Šlechtitel
Šlechtitel: SAATEN-UNION/Nordsaat
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 a jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin střední až nižší vzrůst (85 – 90cm)
Metání / zrání středně rané/ rané až středně rané

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá až výborná

VÝNOS ZRNA* vysoký v ošetřené, velmi vysoký výnos v neošetřené variantě
Hustota porostu střední (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
Počet zrn v klase vysoký (43 zrn v klase)
HTZ střední (45 g)

PEKAŘSKÁ JAKOST * A
Pádové číslo E
Obsah NL E/A
Sedimentační test E/A
Vaznost mouky E
Objemová hmotnost A
Objem pečiva A

TERMÍN SETÍ od 2/2 září do 2/2 října
VÝSEVEK
Rané setí 280 zrn/m2 

Optimální podmínky 280 – 320 zrn/m2 

Pozdní setí 320 – 380 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 (počátek 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 (počátek metání) 30 – 40 kg N/ha (30 %)

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ* střední

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)

EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g do 1,2 – 1,5 l/ha
+ EC 31 CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephon 0,3 l/ha
nebo EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

pouze 0,4 l trinexapac. Ethyl nebo 
pouze 0,5 l mepiquat + prohexadione

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Běloklasost ++
Padlí listu +++
Padlí klasu ++++
Braničnatky listu +++
Braničnatky klasu +++
Rez pšeničná +++
Rez plevová-list ++++
Fusaria klasu +++

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek
a infekčního stavu daného roku

širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda – bez potřeby ošetření klasu

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

NOVINKA
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PŠENICE OZIMÁ

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1 670 ha ZP, 1 320 OP
Nadmořská výška: 430 – 595 m n. m.
Průměrné srážky: 680 mm
Půdy: lehčí až střední
Struktura RV: pšenice 30 %, oz. ječmen 10 %, j. ječmen 9 %, 
řepka 18 %, kukuřice 12 %, mák 6 %, luskoviny
a jeteloviny 15 %

„PATRAS dobře zapadá do naší technologie klasových pšenic. Snaží-
me se je zasít vždy do 20.9., a s nižším výsevkem (2,9 – 3,0 mil./ha) 
do 2 cm, aby dobře odnožily. Na jaře je pak většinou není třeba dále 
zahušťovat. Proto stačí menší první dávka N-hnojení a regulace až na 
zakrácení. Na kvalitu cíleně nehnojíme, přesto PATRAS vyšel pokaždé
v potravině. Ve sklizni 2017 se u nás stal PATRAS vítězem s 9,47 t/ha 
ze 60 ha. Průměr všech pšenic byl 8,25 t/ha. Loni dal PATRAS 9,14 t/ha
z 80 ha, průměr podniku byl 8,1 t/ha. Tedy PATRAS byl podruhé vítě-
zem a pokaždé o tunu navíc.“

Na PATRASU si ceníme:
+ plastická odrůda s vynikajícími výnosy napříč pozemky
+ odnožovací schopnost na podzim
+ dobré kvalitativní parametry

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 180 ha
Nadmořská výška: 560 – 620 m n. m.
Průměrné srážky: 510 mm
Půdy: střední
Struktura RV: řepka 40 ha, pšenice 53 ha, ječmen jarní 38 ha, 
brambory 37 ha 

„PATRAS seji od začátku, co se objevil jako novinka. Za ta léta pěs-
tování mě nikdy nezklamal. Na podzim 2017 byl včas v zemi a do 
zimy šly silné rostliny. Při jarní inventarizaci byl porost hustější. Sucho 
na jaře zredukovalo některé odnože. Jarní přihnojení jsem se snažil 
dělat vždy před deštěm, aby se N dostal do půdy. Navíc jsem pracoval 
se stabilizátorem dusíku. Do sklizně šly porosty o něco hustější než 
tak, jak jsem zvyklý z minulých let. Důležité je při pěstování PATRASU

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka ozimá, část po máku; Zpracování půdy: 1/3 
výměry orba, 2/3 hloubkové kypření- Horsch. Příprava po orbě Köc-
kerling Vario. Termín setí, výsevek, hloubka setí: vždy do 25.9., 
2,9–3,0 mil. zrn/ha, do 2 cm, sečka Väderstad Rapid. Ochrana in-
sekticidní: Nurelle D 0,6 l/ha na podzim; Herbicidní: Trinity 2 l/ha;
Fungicidní: po zimě Prochloraz 0,6 l/ha + Archer Turbo 0,6 l/ha, 
Hutton 1,0 l/ha, Magnello 0,6 l/ha do klasu; Hnojení: podzim: NPK 
Mg -12 kgN 40 kg P2O5 14 kg K2O12 Mgo/ha jaro: LAD 1,5 q/ha
- regenerační, LAD 3,0 q/ha produkční a LAD 2,2 q/ha-produkční. Re-
gulace: 18.4. Moddus 0,2 l/ha + CCC 0,3 l/ha, 7.5. Cerone 0,7 l/ha, 
Sklizeň PATRAS 2017: 9,47 t/ha z 59 ha, průměr podniku 8,25 t/ha
z 360 ha, Sklizeň PATRAS 2018: 9,14 t/ha z 80 ha, průměr pod-
niku 8,1 t/ha z 390 ha

porost nepřehustit. Dobrou výživou 
jsem i v nepříznivých podmínkách do-
sáhl na velmi dobrý výnos i kvalitu.
U nás je důležité, že jsme připraveni
dělat jednotlivé zásahy vždy včas.“

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka, Zpracování půdy
a příprava: orba, kompaktor, secí 
kombinace, Termín setí: 13. 9. 2017
a 19. 9. 2017, výsevek 3,3 MKS, hloubka setí 2 cm, Hnojení pod-
zim: 13.9. NPK 0,1 t/ha, MgSO4 0,14 t/ha, Ochrana podzim: 15.10.
Sumimax + Glean, Hnojení jaro: 21.3. Sulfan 0,2 t/ha, 22.4. Lovo-
dam 120 l/ha + stabiluren, 30.4. Fortestim alfa + N-fenol mix, 2.5.
Lovodam 120 l/ha + stabiluren, 8.5. Urea stabil 0,1 t/ha, Ochrana 
jaro: 29.4. Rombus Trio, 30.4. Moddus, 23.5. Mandarin + Rapid, Skli-
zeň: 20. - 24. 7. 2018, Výměra PATRAS: 53 ha, výnos 8,9 t/ha 
(sklizeň 16 – 7,6 t/ha, sklizeň 17 – 8,6 t/ha), Kvalitativní parametry: 
vlhkost 12,8 %, N 13,3 %, lepek 31,35 %, OH 820, P. č. 377

PODRUHÉ VÍTĚZEM

PATRAS K NÁM PASUJE

VRCHA a.s., okr. Havlíčkův Brod

Farma Pelhřimov, okr. Pelhřimov

Ing. Jiří Havelka, agronom

Vratislav Sobek, SHR
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PŠENICE OZIMÁ

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 vý-
robních oblastech ČR. Jedná se o velmi specifi ckou 
odrůdu odlišnou svým habitem od většiny nabízených 
odrůd na českém trhu. Především je to nezvykle řídký 
nižší porost s rostlinami středně až méně odnožujícími, 
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 velmi
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 ter-
mínu 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 středně 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 1/2 září do 2/2 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 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 1,2 – 1,5 l/ha

EC 31 (počátek sloupkování)

CCC 750 g 0,2 l/ha + Ethephon
0,3 l/ha nebo pouze 0,4 l/ha
trinexapac. ethyl nebo pouze 
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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CENTURIONA

VÝVOJ
Počáteční vývoj rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin střední vzrůst (85 – 90 cm)
Metání / zrání rané / rané (1 den před BAGOU)

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost dobrá

VÝNOS ZRNA vysoký výnos ve všech oblastech, v sušších oblastech velmi vysoký
Hustota porostu nízká (ideální počet 550 – 600 klasů/m2)
Počet zrn v klase vysoký   
HTZ vysoká (48 – 50g)

PEKAŘSKÁ JAKOST A
Pádové číslo E
Obsah NL, bílkovin E/A
Sedimentační test A
Vaznost mouky A
Objemová hmotnost A
Objem pečiva A

TERMÍN SETÍ od 1/2 září do 1/2 října
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 250 zrn/m2

Optimální podmínky 280 – 320 zrn/m2

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

HNOJENÍ DUSÍKEM
(střední intenzita až extenzita) 120 – 150 kg N/ha

Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 60 – 75 kg N/ha (50 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 50 – 60 kg N/ha (40 %)
Pozdní dávky (dle očekávaného výnosu) EC 49 – 51 (počátk metání) 15 kg N/ha (10 %)

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(střední intenzita)

EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750g do1,5l/ha

EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

CCC 750 g 0,2 l/ha + Ethephon 
0,3 l/ha nebo v EC 33 pouze 0,4 
l trinexapac. Ethyl nebo v EC 33 
pouze 0,6 l mepiguat prohexadione

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí listu  +++
Padlí klasu  +++
Braničnatky listu  ++ 
Braničnatky klasu  ++
Rez pšeničná  +++
Rez plevová-list  +++
Fuzarium  ++

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek
a infekčního stavu daného roku

širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda – bez potřeby ošetření klasu

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

Zdroj: Šlechtitel. Zástupce / Šlechtitel: SAATEN-UNION / ASUR PLANT BREEDING s.a.s
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

Vousatá, raná
pšenice speciálně do stresu.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vysoký výnos v raném sortimentu
 Ranost
 Vysoká stres tolerance
 Vousatá odrůda

POPIS ODRŮDY
Vousatá, raná pšenice v kvetení i zrání, s mimořádnou 
odolností ke stresovým podmínkám. Zejména v aridních 
oblastech a na lehkých málo vododržných půdách netr-
pí tak, jako jiné odrůdy. CENTURION je nižšího vzrůstu
s dobrou odolností proti poléhání a střední odnoživostí. 
Disponuje velmi dobrým zdravotním stavem a dobrou 
odolností k vyzimování. Potravinářské parametry od-
růdy jsou na úrovni A. V zahraničí je díky plastičnosti
a pevnému zdraví využívána zejména v extenzivnějších 
technologiích a v BIO farmách.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
CENTURION ocení zejména pěstitelé, kteří vyžadují od 
potravinářské pšenice stabilně vysoké výnosy i v suchých 
oblastech a v lokalitách s častým výskytem divokých 
prasat. Stejně tak najde CENTURION uplatnění u farmá-
řů, kteří se orientují na střední intenzitu hnojení. Díky 
mimořádné stres-odolnosti a velmi dobrému zdraví je 
CENTURION využíván i v EKO zemědělství.

NOVINKA
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ATUANB

VÝVOJ
Počáteční vývoj rychlý podzimní vývoj, středně rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin nižší vzrůst (85 – 88 cm)
Metání / zrání polopozdní / polopozdní

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

VÝNOS ZRNA ATUAN velmi výrazně reaguje na vyšší intenzitu hnojení 
rekordními výnosy

Hustota porostu střední až nižší (ideální počet 550 – 600 klasů/m2)
Počet zrn v klase vysoký (43 – 45 zrn v klase)

HTZ střední až nižší (41 g), nutno zohlednit registrační řízení v extrémních letech 
2017 a 2018

PEKAŘSKÁ JAKOST* B
Pádové číslo 379 s
Obsah NL 12,9 %
Sedimentační test 52 ml
Vaznost mouky 59,6 %
Objemová hmotnost 790 g/l
Objem pečiva 520 ml

TERMÍN SETÍ od 2/2 září do 2/2 října
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 250 zrn/m2

Optimální podmínky 250 – 300 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 300 – 380 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz. pěst.) 180 – 220 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 55 – 65 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 55 – 65 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (průběh) EC 33 – 35 (plné sloupkování) 30 – 45 kg N/ha (20 %)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 40 kg N/ha (20 %)

HNOJENÍ DUSÍKEM (střed. intenz.) 140 – 160 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 50 kg N/ha (30 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 60 kg N/ha (40 %)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 40 – 50 kg N/ha (30 %)

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ vysoká (7,6)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(střední intenzita)

EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g do1,2 l/ha

EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

CCC 750 g 0,2 l/ha + Ethephon 
0,3 l/ha nebo v EC 32 – 35 pouze 
0,4 l trinexapac. Ethyl nebo
v EC 32 – 35 pouze 0,5 l mepiguat 
prohexadione

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Běloklasost  ++
Padlí listu  7,9 +++
Padlí klasu  7,8 +++
Braničnatky, DTR  6,0 ++
Rez pšeničná  6,1 ++
Rez plevová  5,8 ++
Fusaria klasu  7,3 +++

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek
a infekčního stavu daného roku

širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda – bez potřeby ošetření klasu

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

Zdroj: BSA Německo 2014–2017. Šlechtitel: Saaten-Union/ DSV
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

Zdroj: ÚKZÚZ 2018, rozhodnutí o registraci odrůdy, ošetřená varianta, průměr všech
výrobních oblastí, Výnos zrna v %, základní sortiment 2015–2017

Pekařská pšenice
pro rekordní výnosy.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Odrůda pro intenzivní technologie
 Klasová odrůda
 Vysoká stres-odolnost
 Vysoká odolnost proti poléhání

POPIS ODRŮDY
ATUAN je polopozdní pekařská pšenice nižšího vzrůstu
s velmi dobrou odolností proti poléhání. Disponuje velmi 
dobrým zdravotním stavem a delším klasem s vysokým po-
čtem klasů na m2. ATUAN má střední odnožovací schop-
nost. Vyžaduje spíše řidší porost i na lehčích pozemcích.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
ATUAN je odrůda s podobnými růstovými vlastnostmi 
jako TOBAK. Velmi dobře reaguje na vyšší dávky dusí-
ku jak v produkčním, tak i v kvalitativním hnojení. Při 
rozdělení produkčního hnojení na dvě aplikace tvoří
ATUAN v klase vyšší počet zrn. Díky velmi dobré odol-
nosti proti poléhání se netřeba obávat rizika polehnutí
i na vlhčích a živinově bohatších lokalitách. ATUAN lze 
sít po obilovinách i kukuřici.

NOVINKA

ATUAN – rekordní výnosy v intenzitě
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STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 3 200 ha
Nadmořská výška: 380 m n. m.
Průměrné srážky: 640 mm (2018 = 437 mm, duben 11 mm, 
květen 35 mm, červen 100 mm, z toho 1. 6. – 52,5 mm)
Půdy: střední, hlinitá hnědozem
Struktura RV: pšenice 37 %, j. ječmen 8 %, řepka 15 %,
cukrovka 11 %, kukuřice 8 %, vojtěška 8 %, hrách 1,5 %

„Tady se už řadu let TOBAK využívá jako výborná pšenice po jarním 
ječmeni. Stejně tomu bylo i loni. Kromě minoritní plochy po hrachu 
a po řepce ozimé, byly všechny TOBAKY po ječmeni. To teprve odrůda 
ukáže svůj genetický materiál. Neskutečný vliv na porosty měla stra-
tegie vedení porostu a zde musím dát za pravdu našemu vedoucímu, 
který správně odhadl situaci s vláhou a rozhodl jít dříve s hnojením
i s regulací. TOBAK se zato pochlubil hustým porostem, jenž je možno 
popsat jedině slovy: „klas na klasu“. Výnos činil v průměru za odrůdu 
8,45 t/ha ze 197 ha! Pokud TOBAK srovnáme s průměrem pše-
nic v podniku, tak v jeho 6 sklizních přinesl o 1,25 t/ha více.
S TOBAKEM pořád naplno počítáme i do budoucna.“

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 480 ha
Nadmořská výška: 440 m n. m.
Průměrné srážky: 600 mm (2018 – 510 mm)
Půdy: střední až lehké
Struktura RV: 33 % řepka, 33 % pšenice, 15 % ozimý ječmen, 
14 % oves, 5 % jetel

„TOBAK pěstuji již 4 roky. Za tu dobu již vím, jak ho pěstovat. Je to 
plastická odrůda, která umí udělat výnos jak s řídkým, tak i hustým 
porostem. V roce 2018 jsem měl ½ plochy TOBAKU řídkou a ½ opti-
mální. Na jaře jsem čekal na déšť a tak jsem zaváhal s prvním přihno-
jením. TOBAK však opět ukázal, jak umí kompenzovat hustotu porostu.
V průběhu roku jsem neřešil regulaci, bylo sucho. Až 24. – 25. 5. spadlo 
40 mm srážek a 10. 6. v přívalovém dešti dalších 40 mm. Reagoval 
jsem na vzniklou situaci pozdním hnojením do klasu, což se ukázalo 
jako správná volba. Počet fungicidních ošetření vypadá jako vysoký, ale 
dávka účinné látky byla vždy snížena. Máme lehce předimenzovanou 

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

AGROTECHNIKA:
Předplodina: jarní ječmen, Zpracování půdy: orba, Příprava: 
kompaktor, rotační brány, Termín setí, výsevek, hloubka setí: vždy 
do 25.9., 3,9 mil.zrn/ha, 2–3 cm, Ochrana, Herbicidní: 16.10. Trinity
2 l/ha, Fungicidní: 12.5. – 21.5. Priaxor 1 l/ha, nebo Boogie Xpro 1 l/ha,
nebo Opera Top 1,5 l/ha, Insekticidní: 23.5. Nexide 0,08 l/ha, Regu-
lace: 5.-11.4. Moddus 0,3 l/ha + 1,0 l/ha Retacel R68, Hnojení: 2.3. 
LAV 1,5 q/ha, 8.4. DAM 170 l/ha, 20.4. DAM 230 l/ha, Sklizeň: 14.7. 
- 16.7., Výnos (Ø) TOBAK: 8,45 t/ha ze 197 ha, průměrný výnos 
pšenice ozimé v podniku: 7,2 t/ha

kapacitu v mechanizaci a naší výho-
dou jsou i včasně provedené zásahy. 
U sklizeného zrna potřebuji splnit
parametry pro OH a obsah dusíkatých 
látek. Ve sklizni 2018 jsme je splnili, 
řídké porosty měly OH 820 – 830 g, 
hustší porosty 780 g; p.č. přes 300 s 
a 13 % N. TOBAK – opět spokoje-
nost jak s výnosem, tak s kvali-
tou. Není důvod ke změně.“

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka, Zpracování půdy a příprava: diskování 2x, 
Termín setí: 15. – 22. 9. 2017, výsevek 3,0 MKS, hloubka setí 2 cm, 
Ochrana podzim: Glean + Pyrethroid, Hnojení podzim: vápnění, 
Hnojení jaro: regenerační DAM 100 l/ha 12.4., produkční DAM 200 
l/ha 17.4.(pršelo), kvalitativní DAM 100–150 l/ha podle hustoty po-
rostu, Ochrana jaro:  Foxtrot 0,8 l/ha, Mustang Forte 0,8 l/ha, Limitar 
0,25 l/ha + Fujara, praporcový list Rubric 0,7 l/ha, do klasu Tebucona-
zol 0,6 l/ha, pozdní do klasu Limit 0,5,l/ha, Sklizeň: 25. – 30. 7.2018,
Výměra TOBAK: 140 ha, výnos 7,2 t/ha, pšenice oz.celkem, 160 ha,
výnos podniku 7,2 t/ha

NA TOBAK PO JEČMENI NIC NEMÁ

JISTOTA V KAŽDÉM ROCE

PIAS Suchdol, a.s., okr. Kutná Hora

Noragros s.r.o., okr. Strakonice

Jiří Otradovský, agronom

Václav Nosek, 
jednatel
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TOBAKB Dosáhněte i Vy rekordního
výnosu zrna na Vaší farmě!

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Bezkonkurenční výnos zrna
 Mrazuvzdornost a zimovzdornost
 Mimořádná plasticita
 Vysoká reakce na intenzitu

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

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
TOBAK je vysoce intenzivní odrůda, proto je třeba pro 
dosažení pekařských parametrů „A“ neopomenout 
vhodné hnojení sírou a ostatními makro i mikroprvky 
a zejména vhodně zvolený termín a dávku kvalitativního 
hnojení dusíkem. TOBAK fantasticky reaguje na 2. 
produkční hnojení N v EC 32.

*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 středně 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 1/2 září do 2/2 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 (30 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 30 – 40 kg N/ha (20 %)
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 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 1,5 l/ha

EC 31 (začátek sloupkování)

CCC 750 g 0,3 l + Ethephon 0,4 
l nebo pouze 0,3 l trinexapac-
ethyl nebo pouze 0,6 l mepiquat 
+ prohexadione

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 tlak

 (zejména fuzarie klasu) EC 51 – 65 tebuconazole 150 – 200 g

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+)
VHODNOST PO KUKUŘICI ne
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STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 720 ha
Nadmořská výška: 480 – 520 m n. m.
Průměrné srážky: 500 mm
Půdy: od písčitých až po těžké půdy
Struktura RV: 100 ha řepka, 200 ha pšenice, 100 ha tritikále, 
30 ha ozimý ječmen, 290 ha pícniny na orné půdě

„BONANZA se u nás stala nejpěstovanější odrůdou na základě zku-
šeností a výsledků roku 2017. Zaseli jsme ji po kukuřicích. Porost byl 
již na podzim významně poškozen černou zvěří, ale na jaře pěkně zre-
generoval. U nás celé jaro chyběly srážky. Nějaká voda spadla pouze 
z bouřkové činnosti. Ostatní námi pěstované odrůdy začaly viditelně 
žloutnout a zasychat. U BONANZY nedošlo ani k výrazné redukci počtu 
odnoží, byla stále zelená. Všiml jsem si, že se brání výdeji vody svinutím 
listů. Zkušenost, kterou jsme získali z pěstování BONANZY je jasná, 
jeví se nám jako ideální odrůda do srážkově slabých ročníků a lokalit.“

Již druhou desítku let běží v ČR privátní po-
kusy na odrůdách pšenice ozimé. Zúčastněné 
4 šlechtitelské fi rmy včetně SAATEN-UNION 
a ZZN Pelhřimov, MTD Ústrašice a Jihočeská 
Universita, si daly za cíl nalézt kvalitativní 
laboratorně zjistitelné parametry, které by 
byly ukazateli pro výběr vhodných krmných 
odrůd. V prvním roce zkoušení na kuřa-
tech se BONANZA umístila z celkového 
počtu 9 zařazených odrůd na 1. místě 
se shodným výsledkem společně s DROMO-
SEM a jednou konkurenční odrůdou. V dru-
hém roce se opět umístila na stupních vítězů, 
a to na druhém místě, z celkového počtu 13 
testovaných odrůd.

AGROTECHNIKA:
Předplodina: kukuřice, Zpracování půdy a příprava: orba,
secí kombinace, Termín setí: 11. – 12. 10. 2017, výsevek 4,5 MKS, 
hloubka setí do 3 cm, Hnojení podzim: nic, Ochrana podzim: nic, 
Hnojení jaro: 20. 3. DASA 0,2 t/ha, 12. 4. DAM 0,2 t/ha, 2. 5. LAV 
0,13 t/ha, Ochrana jaro: 14.4. Lentipur + Arrat + Dicopur, 19.4. Re-
tacel + Magnitra, 18.5. Opera Top + Nexide, do klasu 7.6. Osiris + 
Nexide, Sklizeň: 25. – 26. 7. 2018, Výměra BONANZA, 72 ha, 
výnos 8,02 t/ha, pšenice celkem 200 ha, výnos podniku 6,82 t/ha

BONANZA PODRŽÍ I V SUCHU

Rolnické družstvo Plevis, okr. Jindřichův Hradec

Ing. David Průša, agronom

Kdo krmní, krmí BONANZU.
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BONANZAKrm. Nejvýznamnější
krmná pšenice v ČR.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vynikající výnos zrna v praxi
 Špičkové krmné parametry
 Vysoká mrazuvzdornost (8,3)
 Pevné zdraví

POPIS ODRŮDY
BONANZA je středního vzrůstu, s dobrou až velmi dob-
rou odolností proti poléhání, velmi dobrým zdravotním 
stavem a jednou z nejvyšších mrazuvzdorností ze 
sortimentu krmných pšenic (8,3 ÚKZÚZ). Před-
ností je dobrá odolnost k fuzariu v klase po kukuřici
a k běloklasosti, což umožňuje setí po obilnině i kuku-
řici.

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)

VÝNOS ZRNA vysoký (104,7 %)
Hustota porostu střední až vyšší (ideální počet 600 – 700 klasů/m2)
Počet zrn v klase středně vysoký (38 zrn v klase)
HTZ střední (45 g)

KRMNÁ KVALITA dle výkrmových testů MTD Ústrašice: špičková krmná kvalita
TERMÍN SETÍ od první 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 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 l/ha

EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

CCC 750g 0,2l + Ethephon 0,3 l
nebo pouze 0,2 l trinex.ethyl 
nebo pouze 0,5 l mepiquat + 
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
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek
a infekčního stavu daného roku

širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda – bez potřeby ošetření klasu

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)

VHODNOST PO KUKUŘICI ano (+++)

BONANZA je pravidelně zařazena v krmných testech
na kuřatech, které pořádáme ve spolupráci s Jihočeskou
univerzitou, ZZN Pelhřimov a MTD Ústrašice.
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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.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Využití odrůdy ELIXER je zejména pro krmné a pečivá-
renské účely a specialitou jsou i jeho vynikající sladov-
nické parametry. ELIXER je velmi tolerantní k různým 
termínům setí a vynikajících výsledků dosahuje 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 středně rané / středně rané až polopozdní

PŘEZIMOVÁNÍ

Zimovzdornost dobrá

Mrazuvzdornost dobrá

VÝNOS ZRNA* velmi vysoký (jedna z nejvýnosnějších pšenic v Německu)

Hustota porostu střední až nižší (ideální počet 600 – 700 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 250 – 280 zrn/m2

Optimální podmínky 280 – 350 zrn/m2

Pozdní setí 350 – 380 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 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 1 l/ha

EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

CCC 750 g 0,2 l + Ethephon 0,3 l nebo 
pouze 0,2 l trinex.ethyl nebo pouze 
0,5 l mepiquat + prohexadione

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 (+++)
Využiti odrůdy ELIXER je zejména pro krmné
a pečivárenské účely a specialitou jsou i jeho
vynikající sladovnické parametry.
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JOHNSONKrm.

VÝVOJ

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

Výška rostlin nižší vzrůst (85 cm)
Metání / zrání polopozdní / polopozdní

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost střední odolnost
Mrazuvzdornost střední odolnost

VÝNOS ZRNA velmi vysoký v ošetřené i neošetřené variantě
Hustota porostu střední (ideální počet 600 – 700 klasů/m2)
Počet zrn v klase velmi vysoký (nad 45 zrn v klase)
HTZ střední (42 g)

KRMNÁ KVALITA Nyní v ověřování na kuřatech (MTO Ústrašice)
TERMÍN SETÍ od 2/2 září do 2/2 října
VÝSEVEK
Rané setí 300 zrn/m2

Optimální podmínky 320 – 350 zrn/m2

Pozdní setí 350 – 400 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz. pěst.) 150 – 180 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 60 – 70 kg N/ha (40 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 60 – 70 kg N/ha (40 %)
Sloupkování (průběh) EC 33 – 35 (plné sloupkování) 30 – 40 kg N/ha (20 %)

HNOJENÍ DUSÍKEM (extenz. pěst.) 100 – 150 kg N/ha
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ velmi dobrá 7,5

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)

EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 l/ha

EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

CCC 750 g 0,2 l/ha + Ethephon 
0,3 l/ha nebo v EC 32 – 35 pouze 
0,4 l trinexapac. Ethyl nebo
v EC 32 – 35 pouze 0,5 l mepiguat 
prohexadione

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí listu  8,4 ++++
Padlí klasu  8,0 ++++
Braničnatky, DTR  6,1 ++
Rez pšeničná  6,9 +++
Rez plevová-list  6,6 ++
Fusaria klasu  7,4 +++

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek
a infekčního stavu daného roku

širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda – bez potřeby ošetření klasu

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

Zdroj: Šlechtitel. Šlechtitel: Saaten-Union/ Saaten-Union FR
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

Stvořen pro špičkové
výnosy a nejvyšší přírůstky.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Špičkové výnosy v krmné kvalitě
 Mimořádně zdravý list i klas
 Vysoká stres-odolnost
 Vysoká odolnost proti poléhání

POPIS ODRŮDY
Polopozdní vyloženě krmná odrůda nízkého vzrůstu 
s velmi dobrou odolností proti poléhání. JOHNSON je 
typický širšími listy s velmi zdravou listovou plochou. 
JOHNSON tvoří středně dlouhý až dlouhý klas s velmi 
vysokým počtem zrn. To při průměrné hustotě 2,3 – 2,5 
klasů na rostlinu a střední HTZ dává předpoklady dosáh-
nout špičkových výnosů zrna i v horších půdně-klimatic-
kých podmínkách.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
JOHNSON nemá vyhraněné nároky na podmínky pěstování. Je tolerantní k raným
i pozdnějším termínů setí. Je vhodný do lehčích půd a sušších lokalit. JOHNSON lze 
pěstovat v extenzivní technologii, ale stejně tak dobře dosahuje špičkových výnosů 
při vyšší úrovni hnojení. Díky mimořádné odolnosti k významným chorobám pšenice
a díky velmi dobré odolnosti proti poléhání farmář ušetří za nižší vstupy v POR.
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Zdroj: ÚKZÚZ 2018, rozhodnutí o registraci odrůdy, průměr všech výrobních oblastí,
základní sortiment 2015–2017

JOHNSON – nejvýnosnější krmná
pšenice současnosti



26

PŠENICE OZIMÁ – ŠPALDA

ZOLLERNSPELZ Nejlepší
špalda v ČR.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vysoký výnos zdravého zrna
 Velmi dobré pekařské parametry
 Velmi dobrá odolnost proti poléhání
 Specialista i pro ekofarmy v ČR

POPIS ODRŮDY
ZOLLERNSPELZ je polopozdní vysoce výnosná ozimá pše-
nice špalda nízkého vzrůstu s velmi dobrou odolností proti 
poléhání. Odrůda špaldy ZOLLERNSPELZ je v české praxi 
dokonale prověřena. O osivo této odrůdy v posled-
ních 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  vhodnou odrůdou také 
do EKOLOGICKÉHO zemědělství. Je nenáročná na půdně-klimatické podmínky. 
Stejně tak pěstitelé ocení velmi dobrou odolnost proti poléhání a velmi dobrou toleranci 
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 (80 – 90 g vč. zbytků klasu)

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 – 350 zrn/m2

(250 – 300 kg/ha)

ekologické pěstování
350 – 400 zrn/m2

(300 – 350 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 možná aplikace 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

Nejvýkonnější hybridní žito u nás.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Špičkový výnos
 Vynikající potravinářské parametry 
 Výtečné zdraví
 Mimořádná plastičnost

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 klasu, 
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.

Z HYBRIDNÍHO ŽITA JEŠTĚ VÍCE ZRNA
Hybridní žito se dnes pěstuje na více než 2/3 plochy
z celkové výměry žita. Důvody jsou hned dva. Mimo-
řádný výnos ve srovnání s populačním žitem a mno-
hem větší stres-odolnost hybridů. Hybridy společnosti
SAATEN-UNION tvoří téměř 50 % výměry v České re-
publice. Netřeba jich mnoho. Stačí na to 3. Prvním je 
v praxi velmi dobře zavedený hybrid SU SANTINI, který 
je většinou upřednostňován na lokalitách s extenzivní 
technologií. Druhým je v Německu nyní nejpěstovaněj-
ší hybrid SU PERFORMER. A třetím je novinka, senážní 
hybrid SU NASRI.

*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 130 – 160 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 kg N/ha (60 %)
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 31 – 32 (počátek sloupkování) 30 – 40 kg N/ha (25 %)
Pozdní dávka (dle oček. výnosu) EC 39 – 45 (praporcový list) 20 – 30 kg N/ha (15 %)

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ 4,3

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)

EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 2,0 l/ha

EC 31 – 32 (počátek sloupkování) mepiquat chlorid + prohexadion 
0,6 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 (++)
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ŽITO OZIMÉ Z NOVÉ GENERACE TURBOHYBRIDŮ

Mimořádné výnosy
v suchých podmínkách.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Excelentní výnos
 Dobré pekařské parametry
 Nejlepší výsledky v suchu

POPIS ODRŮDY
Nová generace hybridních žit „TURBOHYBRIDŮ“ vychází
z geniální myšlenky odlišné anatomie a stavby klasu, 
kde je cílem více otevřený hranatý klas. Tento zajišťuje
dokonalé opylení a ještě menší náchylnost k výskytu 
námele. SU SANTINI je středního vzrůstu, se střední 
odnožovací schopností a střední odolností proti poléhání. 
Vyniká velmi dobrým zdravotním stavem. Hybrid SU 
SANTINI je určen pro pekařské účely.

OMEZENÍ HYBRIDU
•  Nesnáší těžké zamokřené půdy

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
Je určen zejména pro střední až vysoko-intenzivní tech-
nologie pěstování. Je specialistou do lehkých, písčitých
a kamenitých půd a lokalit silně trpících suchem.

SU SANTINIH

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

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

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

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

Optimální podmínky 220 – 250 zrn/m2

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

HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz. 
pěstování) Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí

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

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední 4,7
POTŘEBA RŮST. 
REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)

EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 2,0 l/ha

EC 31 – 32 (počátek sloupkování) mepiquat chlorid + prohexadion 0,6 l/ha

ODOLNOST K CHOROBÁM*
Plíseň sněžná 6,6 (++)
Padlí travní 8,1 (+++)
Rez žitná / travní 5,8 (+) / 7,6 (+++)
Fuzaria v klase 5,8 (+)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ při normálním napadení EC 37 – 39 kombinovaný přípravek
VHODNOST PO OBILNINĚ 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.
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ŽITO OZIMÉ Z NOVÉ GENERACE TURBOHYBRIDŮ

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 850 ha
Nadmořská výška: 480 m n. m.
Půdy: písčité až kamenité
Struktura RV: 368 ha pšenice ozimá, 149 ha sója, 150 ha
zrnové žito, 140 ha senážní žito, 43 ha jetel nachový

„Hybridní žito SU PERFORMER jsme zaseli na naše nejhorší pozemky. 
Historicky nejlepší výsledky liniových pšenic z těchto polí jsme měli na 
úrovni 43 q/ha. Pěstování pšenice zde pro nás nemělo ekonomický 
efekt. Proto jsme dali prostor hybridnímu ozimému žitu. Žito půdní 
podmínky zvládlo mnohem lépe, a i přes sucho měl SU PERFORMER 
vynikající výnos, v průměru 59 q/ha z celkové výměry 155 ha. SU
PERFORMER se osvědčil. Zvládl mizerná pole daleko lépe než pšenice“, 
říká agronom Oldřich Bureš.

AGROTECHNIKA:
Předplodina: svazenka, úhor, Hnojení před setím: 200 kg NPK 
8-24-24, Zpracování půdy: podmítka, zpracování půdy radličkovým 
hloubkovým kypřičem Tiger, setí Focus, Termín setí, výsevek, hloub-

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 2 100 ha
Nadmořská výška: 430 – 660 m n. m.
Průměrné srážky: 390 mm (leden – srpen)
Půdy: střední a těžké
Struktura RV: 325 ha řepka, 367 ha pšenice, 112 ha ječmen 
ozimý, 140 ha žito, 177 ha ječmen jarní, 40 ha nahý oves, 
krmné plodiny na orné půdě

„V Rynárci na bonitně slabých půdách pěstujeme žito. Na polních 
dnech nás zaujala odrůda SU PERFORMER. Potřebujeme žita, která 
umí dát stabilně vysoký výnos společně se stabilní potravinářskou 
kvalitou. Máme dobrou zkušenost s odrůdami SAATEN-UNION, proto 
jsme zaseli SU PERFORMER na 50 % ploch. Od počátku vegetace byly 
porosty pěkné a zdravé. Krásně vyvinuté rostliny měl i porost na našem 
nejvýše položeném pozemku v 645 m n m. Jaro bylo mimořádně suché. 
V dubnu a květnu spadlo 20 % srážek dlouhodobého průměru. Po 

ka setí: 22.9.–29.9., 2,2 MKS/ha + 5 kg Inspector/ha, Podzim: 9.10. 
50 kg močovina 19.10. Cougar Forte 0,5 l + Glean 5 g 25.10. Retacel 
0,5 l + Ekolist mono Mangan 0,2 l, Jaro: 15.3. LAV 150 kg, 7.4. DAM 
200 l, 7.4. CCC 2l + Mantrac 0,2 l, 18.4. Skeleton 0,8 l + Zintrac 0,2 l,
26.4. Plinker 0,6 l + Ekolist mono Bor 0,4 l + močovina 10 kg, 8.6. 
Limit 0,6 l + Fury 0,1 l

vymetání se objevil veliký klas. S ohledem na mimořádné sucho jsme 
vzhlíželi k žitům jako k plodině, která by měla dát výnos. Opravdu nás 
žito podrželo, jak ve výnosu, tak v potravinářské kvalitě. Veškeré žito 
bylo prodáno jako potravina. Navíc, jako bonus pro živočišnou zde byl
i nadstandartní výnos slámy.“

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka, Zpracování půdy a příprava: diskování, 
radličkový podmítač do 15 cm, Termín setí: 10. a 14. 9.2017, Vý-
sevek: 2,0 VJ do hloubky 2 cm, písčité půdy, Hnojení podzim: nic, 
Ochrana podzim: herbicid Cougar Forte + Nuance, Proteus, Hno-
jení jaro: 10. 3. LAV 0,2 t/ha, 31. 3. DASA 0,1 t/ha, 7. 4. močovina 
0,15 t/ha, Ochrana jaro: Retacel (vyrovnání odnoží), Kantik na list, 
Lomis (2. kolénko), do klasu Osiris, Sklizeň: 6. – 12. 8. 2018, Výmě-
ra SU PERFORMER: 70 ha, výnos 7,85 t/ha (nejvýše položený 
pozemek 8,7 t/ha), oz. žito celkem 140 ha, výnos podniku 7,0 t/ha

SU PERFORMER NASYPAL I NA PÍSKU

MIMOŘÁDNÝ VÝNOS POTVRZEN

ADW FARM, a.s. Ivančice, okr. Brno - venkov

Rynagro a.s., středisko Ratibořské Hory, okr. Tábor



31

ŽITO OZIMÉ Z NOVÉ GENERACE TURBOHYBRIDŮ

SU NASRIH Nejlepší hybrid na senáž.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Mimořádný výnos senáže
 Vysoká stres-odolnost
 Ranost

POPIS HYBRIDU
Raný, vzrůstný hybrid senážního žita, který zajišťuje vel-
mi vysoký výnos suché i zelené hmoty pro výrobu kva-
litní senáže. SU NASRI disponuje velmi dobrou tolerancí
k suchým a bonitně špatným pozemkům. Stejně tak 
umí výtečně využít vláhy na vlhkých pozemcích. Výborný 
zdravotní stav a dobrá odolnost k poléhání umožňuje 
pěstování bez jakéhokoliv fungicidu či regulace. Mimo-
řádně kvalitní senáž z SU NASRI najde uplatnění jako 
krmivo pro skot i pro bioplynové stanice.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
SU NASRI je určen každé farmě, která potřebuje vypro-
dukovat maximum kvalitní senážní hmoty za co nejnižší 
náklady i v nevhodných půdně-klimatických podmínkách. 
SU NASRI díky své ranosti umožňuje sklízet dvě produkce 
v roce. Po sklizni SU NASRI ve fázi metání nebo až v době 
voskově-mléčné zralosti má pěstitel obvykle možnost na 
stejném pozemku ještě zasít velmi ranou kukuřici nebo 
raný čirok GARDAVAN. SU NASRI je velmi tolerantní
k velmi pozdním termínům setí.

Senážní hybrid SU PHÖNIX se v ČR těší mimořádné oblibě. Přednos-
tí tohoto hybridu je jeho mimořádná ranost. Mnoho pěstitelů tak SU 
PHÖNIX využívá jako první sklizenou plodinu již v květnu a po něm 
ještě stihne zasít raný čirok nebo kukuřici. SU PHÖNIX se pro zásev 
2018 dočkal svého nástupce, který ho svým výkonem překonává.

SU NASRI DISPONUJE VŠEMI AGROTECHNICKÝMI
PARAMETRY JAKO SU PHÖNIX
1) Ranost – SU NASRI lze pěstovat jako senážní hybrid pro květnové 
termíny sklizně s možností zasetí raného čiroku či kukuřice jako ná-
sledné plodiny v témže roce. SU NASRI lze pěstovat jako jedinou plo-

OD SU PHÖNIX K SU NASRI, ANEB LEGENDA MÁ SVÉHO NÁSTUPCE

dinu ke sklizni ve voskově mléčné zralosti, ovšem v raných termínech. 
2) Stres-tolerance – SU NASRI velmi dobře toleruje špatné půdně-
-klimatické podmínky. Lze jej pěstovat nejen v intenzivní technologii, 
ale velmi dobře se vypořádá s nízko-bonitními pozemky, s písčitými
a kamenitými půdami. Dokáže obstát v režimu nízkých vstupů.
3) Pro skot i bioplyn – SU NASRI nachází uplatnění jako krmivo pro 
živou i „betonovou“ krávu.
4) Kde nestačí kukuřice, obstojí SU NASRI – vlivem různých nega-
tivních faktorů mnohdy pěstitelé nedosahují kýženého výnosu a kvality 
silážní kukuřice. V těchto podmínkách však téměř vždy obstojí mnohem 
lépe senážní hybrid SU NASRI.

Zdroj: BSA Německo, 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 start, vyšší odnožovací schopnost

Výška rostlin vyšší (150 cm) 

Metání / zrání rané až středně rané/ středně rané 

PŘEZIMOVÁNÍ

Zimovzdornost velmi dobrá

Mrazuvzdornost velmi dobrá

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM vysoká  

ODOLNOST K ZAMOKŘENÍ dobrá až velmi dobrá

VÝNOS GPS velmi vysoký

Hustota porostu střední až vysoká (ideální počet nad 650 – 700 klasů/m2)

Počet zrn v klase vyšší

HTZ střední (39 g)

TERMÍN SETÍ od 10. září do konce října

VÝSEVEK

Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 180 – 220 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 250 – 280 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC ve fází EC 14 10 – 15 kg N/ha 

Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování jaro) do 50 – 60 kg N/ha 

Tvorba stébla EC 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha 

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ dobrá (++)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ NE

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná

Plíseň sněžná 7,0 (+++)

Padlí travní 6,0 (++)

Rez žitná 5,0 (0)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ NE

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)
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ŽITO OZIMÉ POPULAČNÍ

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.

INSPECTOR JAKO OPYLOVAČ
Žito je cizosprašnou plodinou, a jako takové je o to víc 
náročné na průběh počasí v době kvetení (prášení pylu). 
Počasí zatím ovlivnit nedokážeme, ale můžeme napo-
moci ke zvýšení množství pylu. SAATEN-UNION dopo-
ručuje již mnoho let osvědčenou metodu přimíchávání 
5–10 % osiva vysoce prášivého a vzrůstem vyššího 
populačního žita do hybridního osiva. Dříve se pro tyto 
podmínky používala odrůda MATADOR. Kvůli vyššímu 
výnosovému potenciálu dnes nabízíme novou v ČR re-
gistrovanou odrůdu: INSPECTOR. Nejen že INSPECTOR 
tvoří více pylu, ale je také mnohem vzrůstnější než SU 
SANTINI či SU PERFORMER, díky čemuž se pyl dostává 
na větší vzdálenost do porostu. Touto metodou můžete 
redukovat množství námele a zároveň zvýšit objem sklí-
zené produkce.

*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 1/2 září – 2/2 září
Vlhčí oblast 2/2 září – 1/2 října

VÝSEVEK
Rané setí 200 – 250 zrn/m2 
Optimální podmínky 250 – 300 zrn/m2

Pozdní setí 300 – 350 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
Potřeba růstových regulátorů
(vysoká intenzita, pěstování na zrno)

střední (+)
EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,5 l/ha
EC 31 (sloupkování, 1. kolénko) CCC 750 g 0,3 l + Trinexapac ethyl 

0,3 l nebo pouze 0,3 l CCC +
0,2 l Trinexapac ethyl nebo
pouze 0,5 l Ethephon

EC 32 – 36 (sloupkování)

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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JEČMEN OZIMÝ
SU ELLEN
BELISSANOVINKA

NOVIRANOVINKA

TITUS
JOHANNA

Ječmeny SAATEN-UNION na třetině
ploch v ČR

Podíl odrůd ozimého ječmene na celkovém
osevu ploch odrůd SU CZ 2019

Ječmeny SU

34,6 %

ostatní SU ELLEN NOVIRA TITUS BELISSA JOHANNA

32
%

38
%

9
%

10
%

11
%

Zdroj: Odhadovaná množitelská plocha ječmene ozimého 2019 dle zasetého osiva SE a E Zdroj: SAATEN-UNION, prodej certifi kovaného osiva 2018
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POPIS ODRŮDY
Středně raná až polopozdní šestiřadá odrůda ječmene 
ozimého dosahující vysokých a zejména stabilních vý-
nosů zrna v ošetřené i neošetřené variantě. BELISSA je 
nižšího až středního vzrůstu s velmi dobrou odolností 
proti poléhání. Disponuje špičkovým zdravotním stavem. 
Předností je dobrá odolnost k vymrzání a zejména mi-
mořádná zimovzdornost v kombinaci s dobrou odolností 
k plísni sněžné, palušce travní, zamokření a tolerance 
ke studeným půdám. BELISSA má vysokou odnožovací 
schopnost a rychlý jarní start.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
BELISSA je moderním nástupcem odrůdy HENRI-
ETTE. Je to tedy specialista na těžké, mokré, studené 
půdy. V porovnání s jinými odrůdami zvládá nejlépe se-
verní expozice, je tolerantní k plísni sněžné a palušce 
travní. BELISSA nachází uplatnění i v lokalitách s vyšším 
infekčním tlakem díky špičkovému zdravotnímu stavu 
listového aparátu. Erektivně postavený praporcový list 
zase zajišťuje vyšší odolnost odrůdy k přímému sluneč-
nímu úžehu. 

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vynikající výnos zrna 
 Špičkové zdraví
 Výborná tolerance k mokru

 a těžkým půdám

BELISSA Specialista nejen

Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2015–17, registr. řízení, výsledky šlechtitele
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, vysoká odnožovací schopnost

Výška rostlin nižší (91 cm) 

Metání / zrání středně rané až polopozdní / polopozdní 

PŘEZIMOVÁNÍ

Zimovzdornost / Mrazuvzdornost velmi dobrá / střední

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM střední  

ODOLNOST K ZAMOKŘENÍ vysoká

VÝNOS ZRNA velmi vysoký

Hustota porostu střední až vysoká (ideální počet nad 700 klasů/m2)

Počet zrn v klase / HTZ vysoký (38 zrn/klas) / střední (45 g)

TERMÍN SETÍ

KVO 15. 9. – 5. 10.

ŘVO a OVO 10. 9. – 25. 9.

BVO 10. 9. – 20. 9.

VÝSEVEK

Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 280 – 320 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 320 – 350 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC ve fází EC 14

Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování jaro) 5 kg N/ha do 30 kg N/ha 

Tvorba stébla EC 30 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha 

Tvorba stébla EC 32 (druhé kolénko) 40 kg N/ha

Pozdní dávka (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 (navýšení HTZ) 30 kg N/ha 

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ velmi dobrá 7,0 (+++)

Lámavost stébla pod klasem střední 5,8 (+)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)

EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky na bázi 
ethephonu 160 g + chlormequatu 400 g (0,7 – 1,0 l) nebo trinexapac ethyl
250 g – 0,5 l nebo v EC 39 – 43 ethephone 0,5 l/ha

ODOLNOST K CHOROBÁM*

Padlí travní na listu DC 37  8,6 (+++)

Rhynchospor. skvrnitost  7,9 (+++)

Rez ječná  7,2 (+++)

Fusaria klasu  7,4 (+++)

Hnědá skvrnitost  7,2 (+++)

Neparazitické skvrny  7,6 (+++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(pouze pro intenzívní pěstování)

Fungicidní ošetření odrůdy je s ohledem na její špičkové zdraví rentabilní
pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob a při
vysoké intenzitě hnojení dusíkem. I tak většinou postačí
základní ošetření v EC 37 např. epoxiconazolem.

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (++)

na Vysočinu.

NOVINKA
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SU ELLEN Machr nejen do aridních
oblastí.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vynikající výnos zrna 
 Mimořádná ranost
 Nejvyšší tolerance k suchu

POPIS ODRŮDY
Nejranější ozimý ječmen v sortimentu, který plně 
nahrazuje významné odrůdy LAVERDA a WENDY. SU 
ELLEN je středně vzrůstná odrůda se střední odno-
žovací 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 výsled-
ků i v aridních podmínkách jižního Maďarska. 
Obdobné výsledky prokazuje v ČR. Velmi vhodná 
je do lehčích písčitých až kamenitých půd. Dobře si po-
radí i s bonitně špatnými a méně živinově zásobenými 
pozemky.

*Zdroj: ÚKZÚZ 2015 – 2016, dvouleté výsledky registr. řízení, výsledky šlechtitele, výsledky praxe Maďarsko.
Šlechtitel: SAATEN-UNION / Nordsaat Saatzucht GmbH

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 280 – 320 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 320 – 350 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 30 – 32 (počátek sloupkování) CCC 750 g 0,7 l + Ethephon 480 g 0,5 l

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

99,0

99,5

100,0

100,5
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102 %

SU ELLEN Kontroly*

100 % = 8,71 t/ha

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

  Nejlepší kontroly na ÚKZÚZ

od dob zkoušení ozimého ječmene:

    TITUS, SYLVA, KWS Meridian
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Šlechtění odrůd rezistentních BYDV

Na pozadí klimatické změny, při stoupajících 
průměrných teplotách a častějších teplých
a vlhkých podzimních obdobích, lze bohužel 
očekávat zhoršení infekční situace. Bohužel
i v oblastech, kde se nyní napadení vyskytu-
je zřídka, lze v budoucnu očekávat zhoršení 
situace.
Napadené rostliny mají vedle viditelné zakrs-
losti také špatně vytvořený kořenový systém, 
menší hustotu porostu a dosahují nižšího 
výnosu a nižší HTZ. Poškozené rostliny čas-
to ani nevymetají. V důsledku toho dochází 
při podzimních infekcích k následným jarním 
zaorávkám. Při jarních infekcích může 
docházet ke snížení výnosů až o 25 %. 
Při podzimních infekcích však i o 100 %.
Po zákazu používání neonikotinoidových mo-
řidel zůstává jen možnost agrotechnických 
opatření jako pozdní setí a ošetření insekti-
cidy, což jsou bohužel vždy jen kompromis-
ní řešení. Jediným skutečným řešením proto 
jsou odrůdy tolerantní nebo rezistentní BYDV. 
Ty mají již dnes velký význam zejména v lo-
kalitách, kde se farmáři potýkají každoročně 
s vysokým infekčním tlakem, na jižních expo-
zicích i v teplejších oblastech.

Šlechtění BYDV rezistentních ozimých ječ-
menů začalo u fi rmy Ackermann Saatzuch již
v roce 2000. Kombinované nasazení DNA mar-
kerů k identifi kaci rezistentních genů a tkáňo-
vých kultur umožnilo registraci první odrůdy: 
TRAVIRA. V roce 2018 byla registrována další 
rezistentní odrůda, která dosahuje výnosové 
úrovně současných nejvýnosnějších odrůd
a představuje velký pokrok, pokud jde o odol-
nost poléhání, zdravotní stav a kvalitu zrna. 
Touto odrůdou je špičková novinka NOVIRA. 
V současné době umíme implementovat re-
zistenci BYDV napříč naším šlechtitelským 
materiálem, to znamená, že vytváříme odrů-
dy jak krmného, tak sladovnického ječmene
s adaptací na různé agroekologické podmínky. 

Důvodem je, že se virus  BYDV vedle klasic-
kých regionů jako Česká republika, Francie 
nebo Belgie rozmnožil v minulém roce také
ve Velké Británii, Německu a Dánsku. 
Kromě toho dochází v důsledku klimatických 
změn ke zvýšenému výskytu cikád, které pře-
nášejí WDV (Wheat Dwarf Virus, virová zakrs-
lost pšenice) a mají rády teplé počasí. V rámci 
výzkumných projektů se účastníme hledání 
zdrojů rezistence virové zakrslosti pšenice
a výsledky jsou velmi slibné. Bez insekticid-
ního moření tak budoucnost bude patřit ze-
jména rezistentním odrůdám k BYDV a WDV.

Dr. Claus Einfeldt 
šlechtitel ječmene

Žlutá zakrslost ječmene (BYDV) představuje trvalé nebezpečí pro pěstování ozimého ječmene. Riziko infekce se zvyšuje pře-
devším při ranějším setí, teplejším podzimu a mírné zimě, úzkých osevních sledech a výskytu výdrolu obilnin jako infekčního 
mostu.

Rezistence BYDV je evidentní na první pohled.
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NOVIRA 100% rezistent vůči BYDV.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vysoký výnos zrna i při 100%
 rezistenci k BYDV
 Ranost
 Dobrá odolnost k vymrzání

POPIS ODRŮDY
NOVIRA je nově registrovaná odrůda se 100% rezis-
tencí k virové zakrslosti ječmene. Dosahuje vysokého 
výnosu zrna i v sušších oblastech pěstování. Společně
s SU ELLEN je to nejranější odrůda sortimentu 
šestiřadého ozimého ječmene. Předností je také 
velmi dobré zdraví listu i klasu. Rostliny jsou vyšší-
ho vzrůstu ovšem s dobrou odolností proti poléhání.
NOVIRA patří k odrůdám s dobrou odolností k vymrzá-
ní. Kombinací těchto vlastností se stává nyní NOVIRA 
největší jistotou dobrého výnosu ozimého ječmene pro 
každého pěstitele.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
NOVIRA najde uplatnění všude tam, kde pěstitel žádá 
jistotu dobré sklizně ozimého ječmene. V lokalitách
s výskytem virové zakrslosti ječmene má farmář dvě 
možnosti: přestat pěstovat ozimý ječmen nebo zvolit 
unikátní rezistentní odrůdu NOVIRA. NOVIRA navíc dis-
ponuje raností a dobrou odolností k suchu.

Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2015–17, registr. řízení, výsledky šlechtitele
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 středně rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin vyšší (99 cm) 
Metání / zrání rané / rané 

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost / Mrazuvzdornost dobrá až velmi dobrá / střední

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM vysoká  
ODOLNOST K ZAMOKŘENÍ střední
VÝNOS ZRNA vysoký
Hustota porostu nízká až střední (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
Počet zrn v klase / HTZ vysoký (38 zrn/klas) / střední (44 g)

TERMÍN SETÍ
KVO 15. 9. – 5. 10.
ŘVO a OVO 10. 9. – 25. 9.
BVO 10. 9. – 20. 9.

VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 300 – 320 zrn/m2

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

HNOJENÍ DUSÍKEM Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC 600 – 750 g + 250 l vody ve fází EC 14
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování jaro) 5 kg N/ha do 30 kg N/ha 
Tvorba stébla EC 30 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha 
Tvorba stébla EC 32 (druhé kolénko) 40 kg N/ha
Pozdní dávka (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 (navýšení HTZ) 30 kg N/ha 

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ dobrá až velmi dobrá 6,9 (++)
Lámavost stébla pod klasem střední 5,7 (+)

POTŘEBA RŮST. 
REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)

EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky na bázi 
ethephonu 160 g + chlormequatu 400 g (0,7 – 1,0 l) nebo trinexapac ethyl
250 g – 0,5 l nebo v EC 39 – 43 ethephone 0,5 l/ha

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní na listu DC 37  7,3 (+++)
Rhynchospor. skvrnitost  7,0 (+++)
Rez ječná  7,1 (+++)
Fusaria klasu  7,6 (+++)
Hnědá skvrnitost  6,2 (++)
Neparazitické skvrny  6,9 (++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(pouze pro intenzívní pěstování)

Fungicidní ošetření odrůdy je s ohledem na dobré zdraví rentabilní
pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob a při vysoké
intenzitě hnojení dusíkem. I tak většinou postačí základní
ošetření v EC 37 např. epoxiconazolem.

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+)

INSEKTICID NEBO NOVIRA
Omezení Evropské unie na užívání insekticidních moři-
del je pouhý začátek. V blízké budoucnosti zřejmě dojde 
k dalšímu omezení či úplným zákazům dalších postři-
kových insekticidů (např. připravovaný zákaz organo-
fosfátů).
Jaké má, či bude mít možnosti pěstitel, který chce
zamezit riziku viróz v ječmeni ozimém?
Ano, je jistě mnoho doprovodných agrotechnických 
opatření. Například omezení výdrolu. Redukce zeleného 
pásu, méně přenašečů – snad. Často mnohdy doporu-

čované posunutí termínu setí může snížit riziko podzimní infekce. To s sebou ale nese 
jiné nevýhody. Navíc v teplejším podzimu posunutí termínu setí nic neřeší. Přenašeči 
viróz jsou často aktivní i v průběhu listopadu, někdy i později. 
Jaká jsou tedy reálná řešení? Prakticky dvě. První, defacto nesmyslná va-
rianta, přestat pěstovat ozimý ječmen. Druhou variantou jsou geneticky 
silné a lépe vybavené odrůdy. 
NOVIRA je nově registrovaná odrůda, která jako jediná s TRAVIROU nese gen
zodpovědný za 100% rezistenci k virové zakrslosti ječmene. Jako jediná tak dává 
jistotu výnosu. NOVIRA navíc dosahuje výnosu zrna úrovně nejvýnosnějších odrůd
a navíc je zárukou dobrého přezimování a dobrého zdraví v průběhu celé vegetace.

NOVINKA
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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 280 – 320 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 320 – 350 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 30 – 32 (počátek sloupkování) CCC 750 g 0,7 l + Ethephon 480 g 0,5 l

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 (+)

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 nejplastičtější odrůda, výborně reaguje
na intenzivní vstupy. Pro špičkové výsledky postačuje 
600–650 klasů, proto je dostačující výsevek 2,8–3,2 
MKS. Velmi vhodné je podzimní ošetření 0,6 l CCC s 10 kg
močoviny ve fázi 4 listů. Na jaře JOHANNA výrazně
reaguje 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
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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
velmi 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).

*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 30 – 32 (počátek sloupkování) CCC 750 g 0,7 l + Ethephon 480 g 0,5 l

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 (++)

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 550 ha
Nadmořská výška: 450 m n. m.
Průměrné srážky: 539 mm (2018)
Půdy: hlinito-písčité pole
Struktura RV: 200 ha pšenice, 110 ha řepka, 70 ha kukuřice, 
60 ha ječmen, 50 ha jarní obilniny, 30 ha vojtěška

„S TITUSEM jsem spokojený. Pěstujeme jej prakticky na celé výměře 
ozimého ječmene (60 ha). Loni jsme TITUS sklízeli už počtvrté a za-

tím s nejlepším výnosem, v průměru 
7,93 t/ha. Kromě výnosu vidím jeho 
výhodu i v dobré odolnosti vůči cho-
robám. Pokud chci porostu přilepšit, 
ošetřím jej navíc proti chorobám pat 
stébel, ale lze jej pěstovat i na jed-
nom fungicidním ošetření. TITUS už 
na podzim dobře odnožuje a při čas-
ném setí vytváří hustší porost. Ještě 
se nám nicméně nestalo, že by TITUS 
polehl. Samozřejmě to chce na jaře citlivě pracovat s dusíkem a hustší 
porost časně zjara nepřehnojovat. Přezimuje spolehlivě, zvládá i silnější 
holomrazy a po zimě nemívá problémy s chorobami."

U NÁS PĚSTUJEME VÝHRADNĚ TITUS

ZOD Šebkovice

Ing. Aleš Kotačka, agronom
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TRITIKALE OZIMÉ
CLAUDIUS
TULUS

Termín setí

Termín setí

Vedení porostu

Vedení porostu

Kvalita pozemku

Kvalita pozemku

rané setí

rané setí

intenzita

intenzita

kvalitní půdy

kvalitní půdy

pozdní setí

pozdní setí

extenzita

extenzita

mizerné půdy

mizerné půdy

CLAUDIUS

TULUS
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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. 

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. Díky 
ranosti, vysokému vzrůstu a dobré odolnosti proti polé-
hání lze CLAUDIUS využít i pro produkci kvalitní senáže.

*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

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí listu  7,3 (+++)
Padlí klasu  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 (+)

Tritikále SAATEN-UNION
na třetině ploch v ČR

TULUS CLAUDIUS ostatní

18,42 %

13,11 %

Zdroj: ÚKZÚZ množ. plochy 2018
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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

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 klasu 7,0 (+++)
Fuzarium klasu 7,4 (+++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Nutno zohlednit infekční tlak

EC 39 - 49 kombinovaný přípravek



HYBRIDNÍ PŠENICE SAATEN-UNION SMĚSI MEZIPLODIN PRO GREENING

HYKINGH (B/C) viterra® PS
Směs pohanky a svazenky. Jedinečné řešení do OP s řepkou.
Ideální volba také pro obilniny nebo kukuřici.

viterra® HS
Směs hořčice a svazenky. Oblíbená směs do OP s žádným nebo 
nízkým zastoupením řepky. Vhodná pro následné setí do mulče.

viterra® RH
Směs ředkve olejné a hořčice. Nedoporučujeme do OP s řepkou. 
Vhodná i pro pozdější termíny setí.

viterra® RS plus
Směs ředkve olejné, svazenky a pohanky s maximálně příznivým 
efektem na půdu a intenzivním prokořeněním půdního profilu.

viterra® TOP
Směs svazenky, jetele alexandrijského, jetele perského, vikve seté, 
lupiny úzkolisté a slunečnice. Směs pro profíky.

HYVENTOH (A)

HYBERYH (A)

HYFIH (A/B)

HYLANDH (B/C)

HYBIZAH (C)

• NOVÝ MIMOŘÁDNĚ VÝNOSNÝ A RANÝ HYBRID

• ZDRAVÁ LISTOVÁ PLOCHA

• NIŽŠÍ VÝŠKA POROSTU, VYSOKÁ ODOLNOST POLÉHÁNÍ

• VÝBORNÝ VÝNOS 

• VYSOKÁ STABILITA KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ

• VELMI DOBRÉ ZDRAVÍ

• NEJOBLÍBENĚJŠÍ HYBRID V ČR

• VÝBORNÝ ZDRAVOTNÍ STAV A VYSOKÁ ODOLNOST POLÉHÁNÍ

• VÝNOSNÝ NA VŠECH TYPECH PŮD

• RANÝ HYBRID

• VÝBORNÝ VÝNOS I KVALITA

• PRVNÍ REGISTROVANÁ HYBRIDNÍ PŠENICE NA ÚKZÚZ V ČR

• VELMI OBLÍBENÝ STŘEDNĚ RANÝ HYBRID

• VYNIKÁ SVÝMI VÝSLEDKY I NA NEJHORŠÍCH POLÍCH

• EFEKTIVNĚ VYUŽÍVÁ ŽIVINY A MAXIMALIZUJE VÝNOS

• NEJRANĚJŠÍ HYBRID

• VYNIKÁ V TEPLÝCH A SUCHÝCH OBLASTECH

• GEN PCH1 UMOŽŇUJE SETÍ PO OBILNINĚ
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AZOL FREE odrůdy

www.saaten-union.cz

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 2019.

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

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

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

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

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

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

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

3 Ing. Zdenka Piroltová
 724 338 004
 zdenka.piroltova@saaten-union.cz

1 Ing. Vojtěch Škrabal
 724 371 902
 vojtech.skrabal@saaten-union.cz

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

Nové TOP "Éčko" od Německa po Maďarsko.

Kulatá odrůda ve všech směrech.

Vousatá, raná pšenice speciálně do stresu.

Pekařská pšenice pro rekordní výnosy.

Špičkové výnosy a nejvyšší přírůstky.

Nejvýznamnější krmná pšenice v ČR.

Středně rané a velmi výnosné "Áčko".

EXPOE

PIRUETAA

CENTURIONA

ATUANB

JOHNSONKrm.

BONANZAKrm.

CHIRONA


