Katalog odrůd SAATEN-UNION 2018

Hybridní pšenice
www.saaten-union.cz/hybridy

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení pěstitelé,
na následujících stránkách Vám představujeme šestici atraktivních hybridů pšenice ozimé vhodných pro podmínky
České republiky. Tyto hybridy jsou výsledkem dlouhodobé a úspěšné práce našich šlechtitelů a důkazem toho, že
šlechtění hybridních obilovin je správná cesta, která přináší pěstitelům výkonné materiály s oceňovanými agronomickými vlastnostmi. Našimi novinkami v sortimentu jsou hybridy HYKING a HYVENTO, které nastavily vysokou laťku
ostatním pšenicím, HYKING ve státních zkouškách na ÚKZÚZ v České republice, HYVENTO v registračním řízení na
BSA v Německu.
Hybrid HYKING (SURH.4379-380) jsme Vám představili již v loňském roce, kdy měl za sebou dva roky státních
zkoušek a po oba roky byl s velkou rezervou nejvýnosnější testovanou pšenicí. Ani ve třetím roce HYKING nezaváhal a představuje se jako
nejvýnosnější pšenice českého registračního řízení 2015–2017.
Hybrid HYVENTO svůj přinos pro zemědělskou praxi prokázal na BSA v Německu, kde se stal prvním registrovaným hybridem s potravinářskou
kvalitou „A“ a zároveň nejvýnosnějším materiálem mezi pšenicemi s potravinářskou kvalitou „A“ nebo „E“.*
Již nyní je zřejmé, že se jedná o dva mimořádné materiály, které mají potenciál oslovit široký okruh pěstitelů a že úspěchy ve státních zkouškách
jsou jen začátkem jejich úspěšného příběhu, který napíše praxe.
Děkuji pěstitelům, kteří se s námi podělili o své praktické zkušenosti s hybridní pšenicí na stránkách tohoto katalogu, a přeji všem pěstitelům
hybridní pšenice podobné úspěchy.
*BSA 2017

Ing. Adam Čáslava
product manager hybridní pšenice SAATEN-UNION CZ s.r.o.

POLNÍ DNY HYBRIDNÍ PŠENICE SAATEN-UNION 2018:
ZDV KRCHLEBY, a.s. (okr. Kutná Hora) – úterý 26. 6.
ZOD DEJAS DZBEL (okr. Prostějov) – čtvrtek 28. 6.
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H (B/C)

H (A)

Vysoká

Nízká
Odolnost chorobám

HYKING

Vysoká

Nízká

Ranost
Raný

Pozdní
Potravinářská kvalita

• VÝBORNÝ VÝNOS
• VYSOKÁ STABILITA KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ
• VELMI DOBRÉ ZDRAVÍ

H (A)

Vysoká

Nízká

HYVENTO

HYVENTO

Odolnost chorobám
Vysoká

Nízká

Ranost
Raný

Pozdní
Potravinářská kvalita

H (A/B)

Vysoká

Nízká

HYBERY

• NEJOBLÍBENĚJŠÍ HYBRID V ČR
• VÝBORNÝ ZDRAVOTNÍ STAV A VYSOKÁ ODOLNOST POLÉHÁNÍ
• VÝNOSNÝ NA VŠECH TYPECH PŮD

Odolnost chorobám
Vysoká

Nízká

Ranost
Raný

Pozdní
Potravinářská kvalita

H (B/C)

HYLAND

HYFI

Vysoká

Nízká
Odolnost chorobám

Vysoká

Nízká

Ranost
Raný

Pozdní

HYLAND

• RANÝ HYBRID
• VÝBORNÝ VÝNOS I KVALITA
• PRVNÍ REGISTROVANÁ HYBRIDNÍ PŠENICE NA ÚKZÚZ V ČR

Potravinářská kvalita

• VELMI OBLÍBENÝ STŘEDNĚ RANÝ HYBRID
• VYNIKÁ SVÝMI VÝSLEDKY I NA NEJHORŠÍCH POLÍCH
• EFEKTIVNĚ VYUŽÍVÁ ŽIVINY A MAXIMALIZUJE VÝNOS

H (A)

HYGUARDO

• VHODNÝ PRO NÍZKONÁKLADOVÉ TECHNOLOGIE
• VYSOKÁ PRODUKTIVITA KLASU
• VÝBORNÉ ZDRAVÍ A ODOLNOST POLÉHÁNÍ

Vysoká

Nízká
Odolnost chorobám

Vysoká

Nízká

HYGUARDO / Technologie

HYFI

Pozdní
Potravinářská kvalita

• NOVÝ MIMOŘÁDNĚ VÝNOSNÝ A RANÝ HYBRID
• ZDRAVÁ LISTOVÁ PLOCHA
• NIŽŠÍ VÝŠKA POROSTU, VYSOKÁ ODOLNOST POLÉHÁNÍ

HYBERY

Ranost
Raný

Ranost
Raný

Pozdní
Potravinářská kvalita
Vysoká

Nízká
Odolnost chorobám
Nízká

Vysoká
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Výběr hybridu

HYKING

Sortiment

HYBRIDNÍ PŠENICE SAATEN-UNION

HYBRIDNÍ PŠENICE SAATEN-UNION

HYKING – Král českých polí.

NEJVÝNOSNĚJŠÍ

Ozimá pšenice na ÚKZÚZ 2015–17
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ÚKZÚZ 2015–17

2015–17 KVO

111 %

110,8 %

Ø výnos na kontroly

ÚKZÚZ 2015–17

2015–17 ŘVO

10,88 t/ha 109,6 %
Ø výnos HYKINGU za 3 roky ve 2 systémech ošetření
a 3 pěstební regionech, průměr z 96 výsledků

ÚKZÚZ 2015

2015–17 BVO

14,16 t/ha 112,9 %
ŘVO, ošetřeno, Ø 7 lokalit

Sortiment

HYBRIDNÍ PŠENICE SAATEN-UNION

Čísla hovoří pro HYKING.
HYKING

Čísla hovoří jednoznačně. HYKING je bez přehánění synonymem výnosu a naprostou špičkou mezi pšenicemi registrovanými na ÚKZÚZ
v České republice. Průměrný výnos hybridu HYKING za tři roky státních zkoušek (celkem zprůměrováno 96 výsledků) byl 10,88 t/ha,
resp. 111 % na kontroly. Byl jednoznačně nejvýnosnější odrůdou (registrační řízení ÚKZÚZ 2015-17). Hybrid HYKING nezaváhal
v žádném ročníku. V prvním roce zkoušení, ve sklizni 2015, se stal nejvýnosnější odrůdou ze všech přihlášených novinek. Průměr 11,8 t/ha
a 112,3 % byl pro všech ostatních 63 odrůd pšenice nedostižný. V následujícím roce HYKING potvrdil, že se v žádném případě nejednalo
o náhodu. Byl opět nejvýnosnější. Průměrným výnosem 12,1 t/ha, respektive 112,9 % na kontroly, dokonce překonal výsledky z předchozího
roku (registrační řízení ÚKZÚZ 2015–17). Ani v roce 2017 HYKING nezaváhal, dovršil registraci a potvrdil, že je korunovaným králem českých polí.

Chrastava

11,07 t/ha
109,4 %

Úhřetice*

Hrubčice

Žatec*

13,26 t/ha
108,2 %

Věrovany

11,96 t/ha
112,3 %

Stupice

12,21 t/ha
115,9 %

Hradec n.
Svitavou

11,36 t/ha
108,3 %
Lípa

12,08 t/ha
118,3 %
Vysoká

9,36 t/ha
113,1 %
Jaroměřice
nad Rok.

13,44 t/ha
110,8 %

9,06 t/ha
110,3 %

Čáslav

Uherský
Ostroh

10,46 t/ha
113,0 %
Znojmo
Oblekovice*

10,44 t/ha
112,8 %
11,53 t/ha
106,1 %

HYFI

Pusté
Jakartice*

Staňkov*

11,05 t/ha
110,5 %

HYLAND

10,68 t/ha
112,5 %

11,82 t/ha
108,8 %

Brno
Chrlice*

Lednice

HYGUARDO / Technologie

Branišovice*
Zdroj: Tříleté výsledky ÚKZÚZ 2015–17, registrační řízení, *výsledky za 2 roky

Pro svou neobyčejnou výkonnost, plasticitu a zároveň ranost má hybrid HYKING široké uplatnění v rámci ČR. Vyniká v suchých podmínkách
kukuřičné oblasti i ve velmi úrodné řepařské a bramborářské výrobní oblasti. HYKING byl úspěšný prakticky na všech pokusných
stanicích ÚKZÚZ na území České republiky, jen v roce 2016 hned na čtyřech z nich překonal výnos 15 t/ha (registrační řízení ÚKZÚZ 2016).
HYKING doporučujeme všem pěstitelům, kterým nestačí průměrné výnosy.
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Výběr hybridu

12,00 t/ha
110,8 %

12,87 t/ha
107,4 %

HYBERY

11,98 t/ha
115,4 %

HYVENTO

VÝNOS HYKINGU NA STANICÍCH ÚKZÚZ 2015–2017

HYBRIDNÍ PŠENICE SAATEN-UNION

HYKING – vlastnosti hybridu.
V tříletém registračním řízení uspěl HYKING na výbornou a prokázal
tak svoji výkonnost v podmínkách České republiky. Byl nejvýnosnější v ošetřené variantě pěstování, tedy v systému s fungicidní
ochranou, regulací proti poléhání a s vysokou dávkou dusíkatých hnojiv. Zároveň byl nejvýnosnější i při pěstování bez
těchto vstupů a pouze na základní dávce dusíkatého hnojení
(ÚKZÚZ 2015–17). HYKING proto můžeme doporučit pěstitelům hledajícím maximálně výnosnou odrůdu pšenice, která dokáže naplno využít kvalitní pole a intenzivní technologii, i pěstitelům, kteří potřebují navýšit výnos na méně úrodných polích nebo při nižší úrovni agrotechniky.

HYKING: AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Díky výšce porostu pouhých 85 cm a nadstandardní odolnosti poléhání
8,2 (ÚKZÚZ 2015–17) dokáže HYKING výborně ustát své obrovské
výnosy. Jednodušší práci budete mít i při ochraně porostů fungicidy,
zejména vůči listovým chorobám (rzi, komplex listových chorob, padlí).
Stejně jako jiným pšenicím, vyhovují hybridu HYKING zlepšující předplodiny. Pokud však přizpůsobíte ochranu, nemusíte se bát jej zařadit
i po obilnině. Naše pokusy ukazují, že i po nevyhovující předplodině lze
HYKING úspěšně pěstovat.

PŘÍNOS HYBRIDU HYKING NA KONTROLY
13
+ 1,2
t/ha

+ 1,4
t/ha

12

Průměr kontrol –
ošetřená varianta
Přínos HYKING
Průměr kontrol –
neošetřená varianta

11

Přínos HYKING

10
Výnos zrna (t/ha)

HYKING: INTENZITA NEBO EXTENZITA?

+ 0,7
t/ha

9

8

7

6

5

2015

2016

2017

Zdroj: ÚKZÚZ 2015–17, ošetřená, neošetřená varianta, kontroly: Annie, Elan, Frisky, Gordian

HYKING, pokusná lokalita ZOD Dejas Dzbel, 29. 6. 2017
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DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
HYKING je výnosný na bonitně lepších lokalitách, stejně
tak v horších podmínkách, kde je limitujícím faktorem
kvalita půdy nebo pravidelné přísušky.
U HYKINGu můžete využít široké okno pro setí. Nejlepšího podzimního vývoje docílíte v raných až středních termínech setí. Doporučený výsevek v optimálních podmínkách
je 110–130 zrn/m2, hloubka setí 2–3 cm. Při brzkém setí
je samozřejmostí ošetření proti přenašečům viróz.
HYKING má dobrý zdravotní stav, vyniká zejména odolností vůči listovým chorobám. Mimo standardní fungicidní aplikace doporučujeme po obilní předplodině
nebo při vysokém infekčním tlaku ošetřit proti chorobám pat stébel. Dle podmínek je vhodné zvážit ošetření
klasu. Odolnost vůči poléhání je nadstandardní (8,2 z 9
bodů). Regulace by měla být v souladu se stavem porostu a očekávanou výnosovou úrovní. HYKING je schopný
velmi dobře ustát i vysoké výnosy, při nižší intenzitě tedy
lze regulaci poléhání částečně omezit.
Vyšší důraz u dusíkatého hnojení je potřeba klást na
produkční dávku (nejlépe dělenou), případně na dostatečnou kvalitativní dávku. Hybridu HYKING vyhovuje řidší
až střední hustota porostu, cca 600–700 klasů na m2.

TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Optimální podmínky
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla (>60 kg děleně)
Pozdní dávka (dle oček. výnosu)

Sortiment
HYKING
HYVENTO

110 – 130 zrn/m2
130 – 160 zrn/m2
nad 160 zrn/m2
EC 21 – 25 (odnožování – jaro)
EC 31 (1. kolénko)
EC 31 – 32 (1. – 2. kolénko)
EC 39 – 49 (plný praporec)

HYBERY

PEKAŘSKÁ KVALITA

40 kg N/ha
60 – 120 kg N/ha
40 – 60 kg N/ha
30 kg N/ha
Důležité pro dosažení potravinářské kvality.

vysoká – 8,2
EC 28 (konec odnožování)
CCC 750 g 0,8 – 1,2l/ha
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
EC
31
(počátek
sloupkování)
CCC
750 g 0,3 l/ha + 0,3 l Ethephonu
(intenzivní pěstování)
nebo v EC 32
čistý trinexapac. ethyl 0,3 l/ha
ODOLNOST K CHOROBÁM
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí list
6,6 ++(+)
Padlí klas
7,6 +++
Braničnatky listu
++(+)
Rez pšeničná
7,4 +++
Rez žlutá (plevová) list
7,6 +++
Rez žlutá (plevová) klas
8,0 +++
Stéblolam
0
Běloklasost
7,8 +++
Fusaria klasu
6,9 +(+)
EC 29 – 32 V případě setí po obilnině podpořit odolnost k stéblolamu účinným
fungicidem
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
EC 30 – 59 Širokospektrální fungicid dle infekčního tlaku
EC 61 – 69 Zvážit ošetření přípravkem na bázi azolu
VHODNOST PO OBILNINĚ
ano (+)
VHODNOST PO KUKUŘICI
ne
ODOLNOST K CHLORTOLURONU ano
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ

HYFI

Raný hybrid pšenice ozimé, který dominuje především
vysokým výnosem zrna. Tvoří nižší porost s vynikající
odolností poléhání a velmi dobrým zdravím. HYKING je
plastický hybrid. Při testování na ÚKZÚZ dominoval ve
všech produkčních oblastech, na nejúrodnějších i nejméně úrodných lokalitách. Obrovský výnosový potenciál
hybridu HYKING využijete v podmínkách vysoké intenzity, v technologiích s nižšími vstupy navíc oceníte zdraví
a odolnost poléhání.

velmi dobrá
dobrá až velmi dobrá
vysoká
mimořádně výnosná hybridní pšenice
střední (ideální počet 600 – 700 klasů/m2)
velmi vysoký
střední až vyšší
HYKING má pádové číslo na úrovni E (359 s), objemovou hmotnost A/B (787 g/l),
Zelenyho test A/B, dusíkaté látky B, vaznost mouky A, objem pečiva C (ÚKZÚZ
2015–2016).
od 10. září do 10. října

HYLAND

POPIS HYBRIDU

rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
nižší (85 cm)
rané / rané

HYGUARDO / Technologie

Mimořádný výnos zrna
Ranost
Zdravá listová plocha
Vysoká odolnost poléhání

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

2 0 1 8

Zdroj: ÚKZÚZ 2017, údaje šlechtitele, Šlechtitel: SAATEN-UNION Recherche FR.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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Výběr hybridu

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

ROVÁ
IST

O
N

HYKINGH (B/C) Král českých polí.

RE
G

HYBRIDNÍ PŠENICE SAATEN-UNION

HYBRIDNÍ PŠENICE SAATEN-UNION

HYVENTO – výnos a kvalita na BSA.
HYVENTO – VÝNOSOVÁ ŠPIČKA NA BSA
112

108,3
Rel. výnos na kontroly (%)

Nový hybrid HYVENTO patří rozhodně mezi
aktuální výnosovou špičku. V hodnocení BSA
(Spolkový odrůdový úřad, Německo 2017)
dosáhl známky 8/8 (ošetřeno/neošetřeno).
Mimořádně stabilní je napříč ročníky nebo
lokalitami. Vysoká výnosová stabilita plyne
z příjemných agronomických vlastností tohoto hybridu. HYVENTO si velmi dobře poradí
s přísušky nebo jinými příčinami stresu, je
zdravé po všech stránkách. Vyniká v odolnosti
rzi plevové. Odolnost vůči pravému stéblolamu zajišťuje gen Pch1. Má dobrou odolnost
poléhání a mrazuvzdornost.

109,5

108,2

107,8

108
104
100
96
92

2012 – 2015

2012

2014
K1

2015
K2

K3

HYVENTO

Zdroj: BSA Německo 2012–15 , ošetřená varianta, 41 opakování, kontroly: GENIUS, JULIUS, COLONIA.

HYVENTO – VÝBORNÁ
KVALITA I PŘI VYSOKÝCH
VÝNOSECH
HYVENTO je výnosné a zároveň má výbornou
kvalitu. Že to nejde dohromady? V případě
HYVENTA ano! Hybrid HYVENTO (A) byl nejvýnosnější pšenicí s potravinářskou kvalitou
A nebo E na Německém BSA (BSA 2017).
HYVENTO se vymyká tradiční negativní závislosti mezi výnosem zrna a obsahem dusíkatých látek v zrně. I při vysokém výnosu má
tento hybrid výbornou kvalitu a zachová
vysoký obsah NL v zrně.
* BSA Německo 2012–2015

HYVENTO – SLOVENSKO SI ŽÁDÁ KVALITU
Slovenský trh se orientuje zejména na éčkové pšenice. Proto si
HYVENTO svou kvalitou E/A získalo na Slovensku mnoho příznivců.
HYVENTO se u nás řadí k nejžádanějším hybridům vůbec. Pěstitelé
oceňují i možnost zařadit tento hybrid díky genu Pch1 v osevním
postupu i po pšenici.
Ing. Zoltán Apacs
produktový manažer hybridních pšenic
SAATEN-UNION SK
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Sortiment

HYBRIDNÍ PŠENICE SAATEN-UNION

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
HYVENTO je spolehlivý hybrid. V intenzivních podmínkách
je jeho předností vysoký výnos v kombinaci s „áčkovou“
pekařskou kvalitou. Při nižší úrovni ošetření zaujme odolností vůči chorobám a efektivním využitím dusíku.
Hybridu HYVENTO vyhovují střední půdy. Díky výborné
odolnosti vůči chorobám, která je podpořena genem
Pch1 zvyšujícím odolnost HYVENTA proti stéblolamu, je
tento hybrid vhodný i po obilní předplodině. Nejlepších
výsledků dosáhnete po zlepšující předplodině.
Optimální termín setí je od 20. září do poloviny října
v závislosti na oblasti pěstování. Doporučujeme mírně
navýšit výsevek na cca 130–140 zrn/m2. Hloubku setí
doporučujeme 2–3 cm pro maximální podporu odnožování. Při raných termínech setí je samozřejmostí ošetření
proti přenašečům virových chorob.
HYVENTO má velmi dobrou kompenzační schopnost.
Vysoký výnos dokáže vytvořit díky vysoké produktivitě
klasu i při nižší hustotě porostu. HYVENTO je zdravý hybrid. Fungicidní ošetření provádějte standardně a s ohledem na infekční tlak, předplodinu a intenzitu pěstování.

TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí
Optimální podmínky
Pozdní setí
HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla

HYVENTO
HYBERY

PEKAŘSKÁ KVALITA

130 – 140 zrn/m2
140 – 160 zrn/m2
nad 160 zrn/m2

EC 31 – 35 (1. pol. sloupkování) 40 – 60 kg N/ha
EC 35 – 39 (2. pol. sloupkování) 40 – 60 kg N/ha
EC 45 – 49 (plný praporec až
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu)
40 – 50 kg N/ha
praskání pochvy)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
střední
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
ANO (střední)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí
"++"
Braničnatky listu
"++"
DTR
"+(+)
Rez pšeničná
"++(+)"
Rez plevová (žlutá)
" +++"
Stéblolam
"++", gen odolnosti Pch1
Fusaria klasu
"++"
EC 29 – 32 první aplikaci dle předplodiny a infekčního tlaku
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
EC 30 – 59 širokospektrální fungicid
EC 61 – 69 dle infekčního tlaku
VHODNOST PO OBILNINĚ
ano (++)
ODOLNOST K CHLORTOLURONU ano
VHODNOST PO KUKUŘICI
ano

HYFI

Středně raný hybrid HYVENTO je vhodnou volbou pro
pěstitele potravinářské pšenice, kteří očekávají vysoký
výnos, výbornou potravinářskou kvalitu a bezproblémový zdravotní stav. Hybrid HYVENTO popírá negativní
vztah mezi výnosem a kvalitou. V odrůdových zkouškách
na BSA 2017 v Německu bylo HYVENTO nejvýnosnější mezi odrůdami s kvalitou A nebo E. Jako jediné mělo
známku za výnos 8 v ošetřené i neošetřené variantě
a zároveň dosáhlo potravinářské kvality A.

dobrá
dobrá
vysoká
výborný výnos kvalitního zrna
nízká až střední (ideální počet 500 – 650 klasů/m2)
střední až vysoký
vyšší
Kvalita na úrovni A (BSA, 2015–2017). Vysoká hodnota pádového čísla s vysokou
stabilitou, střední obsah NL, střední hodnota objemové hmotnosti a Zelenyho testu.
od 20. září do 10. října

HYLAND

POPIS HYBRIDU

středně rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
střední
středně rané / středně rané

Zdroj: BSA 2012–15, údaje šlechtitele, Šlechtitel: Nordsaat Saatzucht GmbH, Německo.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

HYGUARDO / Technologie

Výborný výnos
Stabilní kvalita A
Velmi dobré zdraví
Vysoká odolnost rzi plevové

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

GEN Pch1 – ZVÝŠENÁ ODOLNOST STÉBLOLAMU
HYVENTO disponuje genem Pch1, který zvyšuje odolnost pravému
stéblolamu a umožňuje tak pěstování i po obilní předplodině.
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Výběr hybridu

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

HYKING

HYVENTOH (A) Jedinečná kombinace
výnosu a potravinářské kvality.

HYBRIDNÍ PŠENICE SAATEN-UNION

DOVEDU SI HYBERY PŘEDSTAVIT NA JEDNOM FUNGICIDU
ZOD Zálabí a.s., okres Kolín
STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 3160 ha
Nadmořská výška: 220 – 250 m n. m.
Průměrné srážky: 550 mm
Půdy: od lehčích písčitých až po středně těžké
Struktura RV: oz. pšenice 40 %, řepka oz. 25 %, kukuřice 10 %,
slunečnice 10 %, j. ječmen 10 %, úhor 5 %
Zkušenosti s hybridní pšenicí mám z Pískové Lhoty, kde o lehké půdy
není nouze. To samé řešíme tady v Zálabí. Co pěstovat na extrémně
výsušných půdách, které představují 30 % našich ploch? Možností
moc není. Při srovnání cen žita s pšenicí je volba jasná. Začátek se
díky teplému září moc nepovedl, seli jsme až 7. října. Celý říjen bylo
chladno a růst trochu začala až v listopadu. Hybery má vynikající přezimování, takže k žádnému úbytku rostlin během zimy nedošlo. Nebýt
padlí, dovedu si ji představit i na jednom fungicidu. Další plus je nízká
náchylnost k poléhání, pěstujeme ji bez razantní regulace, jen včasný dusík a 1 litr Retacelu. Výnosově splnila to, co jsme od ní čekali:
+ 1 t na liniovku ve stejné lokalitě. Na jednom pozemku byl
průměr dokonce 7,5 t/ha! V hybridech vidím řešení, jak zlepšit výnosy
pšenic i na těchto půdách.

Jan Hampl, ZOD Zálabí a.s.

AGROTECHNIKA:
Předplodina: oz. řepka; Zpracování půdy: radličkový kypřič, kompaktor; Termín setí: 7.10., 1,3 mil./ha = 70 kg; Herbicid: Trinity 2l/ha
+ Logran 30g/ha; Hnojení podzim: 2q/ha NPK; Hnojení jaro: 3x LAV
2q/ha, 1x DAM 100 l/ha; Regulace: Retacel 1l/ha, Moddus 0,3l/ha
+ Ethephone 0,2 l/ha; Ochrana: Cyperkill 0,1 l/ha - podzim, Nexide
0,08 l/ha – kohoutky; Fungicid: Kantik 1,5 l/ha na list, Magnello 0,8
l/ha do klasu sklizeň: 25.7., 6,7 t/ha z 30 ha; průměrný výnos liniové
odrůdy v dané lokalitě 5,7 t/ha

HYBERY JE U NÁS NOSNOU PŠENICÍ
ZOD Dejas Dzbel, okr. Prostějov
STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 700 ha
Nadmořská výška: 680 m n. m.
Průměrné srážky: 446 mm
Půdy: druhově rozmanité s nižší bonitou
Struktura RV: pšenice, řepka, ječmen, kukuřice, triticale, TTP
Pavel Vyroubal, dlouholetý pěstitel hybridní pšenice s úsměvem říká:
"Letos nás Hybery vyloženě zklamalo. Místo 100 q z hektaru dalo jen
96 q. Hybery je u nás již nosnou pšenicí, z celkové výměry 120 ha ji
máme na polovině. Oproti běžným linkám dokáže dávat o 5 až 10 q
více po hektaru. Cením si její odolnosti k poléhání a vitality. Nezanedbatelnou výhodou je i nižší pracnost při setí díky nízkému výsevku. A ať jen
nechválím, tak u Hybery mám vypozorováno, že v případě padlí je oproti
ostatním hybridům lehce citlivější. Letos již tradičně pořádáme společně
se SAATEN-UNION již 4. ročník polního dne u nás ve Dzbeli. Záběr
odrůd je opět široký včetně novinek, dojeďte se podívat 28. června."
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Pavel Vyroubal, ZOD Dejas Dzbel

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka, předseťová příprava: orba a kompaktor,
23.9.2016 setí 1,3 MKS, Lemken Solitair 12 m, podzim: 0,5 l Stabilan,
Fury, Deﬁ Evo, výživa: březen 2 q LAV, 100 l DAM + 0,8 l Retacelu,
duben: 60 l DAM + 0,2 l Retacel, květen: Fury, červen: Hutton

Sortiment

HYBRIDNÍ PŠENICE SAATEN-UNION

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
HYBERY je velmi plastický hybrid s vysokou tolerancí
k různým půdně-klimatickým podmínkám. Lze jej tak
pěstovat i na pozemcích téměř nevhodných pro pšenici ozimou a i tam HYBERY zajistí velmi slušné výnosy
kvalitního zrna. Za podmínek předpokládajících vysoké
až velmi vysoké výnosy je třeba neopomenout patřičně
vhodnou kvalitativní dávku přihnojení N, která by měla
odpovídat 30 % z celkového plánovaného normativu
dusíku. HYBERY, stejně jako ostatní hybridy, lze pěstovat
jak v režimu velmi vysoké intenzity na bonitně lepších
pozemcích s cílem dosažení co největšího výnosu, tak
i na velmi špatných půdách v režimu extenzivnějším
s cílem zvýšení ekonomické produktivity. V raných termínech setí, s ohledem na velmi nízké výsevky, je nutno
minimalizovat výskyt virových přenašečů a případně
v podzimních a zimních měsících chránit porost před
hraboši.

TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Optimální podmínky
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování (včetně Nmin)

HYVENTO
HYBERY

PEKAŘSKÁ KVALITA

120 – 150 zrn/m2
150 – 180 zrn/m2
180 – 220 zrn/m2
Při intenzívním pěstování 170 – 240 kg N/ha včetně Nmin
EC 21 – 25 (odnožování - jaro)
50 – 60 kg N/ha
EC 31 (1. kolénko)
40 – 70 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně)
EC 31 – 32 (1. – 2. kolénko)
40 – 60 kg N/ha
40 – 50 kg N/ha;
Pozdní dávka (dle oček. výnosu)
EC 39 – 55 (plný praporec - metání) při velmi vysokých výnosech
v žádném případě neopomenout
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ velmi vysoká
EC 28 (konec odnožování)
CCC 750 g 1,0 – 1,2 l/ha
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephon 0,3 l/ha
(intenzivní pěstování)
EC 31 (začátek sloupkování)
nebo Mepiquat + Prohexadione
ODOLNOST K CHOROBÁM*
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní na listu a klase
8 (+++)
Rez pšeničná
8 (+++)
DTR
7 (+++)
Stéblolam
7 (+++), gen odolnosti Pch1
Fuzariozy klasu
7 (+++)
Braničnatky listu
7 (+++)
zvážit základní fungicidní ošetření v případě vysokého infekčního tlaku a vysoké
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
intenzity pěstování
VHODNOST PO OBILNINĚ
ano (++)
VHODNOST PO KUKUŘICI
ano

HYFI

Polopozdní hybrid pšenice ozimé s vynikajícím
zdravotním stavem. HYBERY je středního až vyššího
vzrůstu s vysokou až velmi vysokou odolností proti poléhání. HYBERY zajišťuje pěstiteli vysokou odolnost
ke všem významným chorobám stébla, listu i klasu
po celou dobu vegetace. Zimovzdornost je u hybridu
HYBERY dobrá až velmi dobrá. Odolnost k přísuškům je
vysoká až velmi vysoká.

dobrá
dobrá
velmi vysoká
velmi vysoký
střední (ideální počet 700 klasů/m2)
velmi vysoký (40 zrn/klas)
střední (45 g)
V podmínkách ČR vykazuje hybrid HYBERY pekařské parametry
na úrovni kvality A. Zejména parametry pádové číslo, Zelenyho test
a objemová hmotnost jsou vysoké. S ohledem na velmi vysoké výnosy zrna
je třeba pro zajištění odpovídajícího obsahu bílkovin neopomenout patřičné
kvalitativní hnojení N.
dle výrobní oblasti od 5. září do 20. října

HYLAND

POPIS HYBRIDU

vysoce vitální s rychlým až velmi rychlým poč. růstem a vysokou odnož. schopností
střední až vyšší
středně rané / polopozdní

HYGUARDO / Technologie

Vynikající zdravotní stav
Velmi vysoký výnos i na horších
půdách
Stres-tolerance
Dobrá pekařská kvalita

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

*Zdroj: údaje šlechtitele, Šlechtitel: SAATEN-UNION Recherche FR.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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Výběr hybridu

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

HYKING

HYBERYH (A) Nejpěstovanější
hybridní pšenice v ČR.

HYBRIDNÍ PŠENICE SAATEN-UNION

HYFI PŘEKONALA NÁSTRAHY LOŇSKÉHO SUCHA
ZD Hrotovice, okr. Třebíč
STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 3300 ha
Nadmořská výška: 400 – 490 m n. m
Třebíč byl v loňském roce 2017 jedním z nejsušších okresů ČR. Suma
dešťových srážek za prvních šest měsíců roku byla u nás jen 120 mm.
Navíc byl suchý a chladný podzim. Zásadní roli ve výnosu pšenice hrál
termín setí. Mezi porosty setými v polovině a poté na konci září byl
rozdíl 15-20 q ve prospěch dříve setých pšenic. Raná HYFI na sucho
zareagovala zdaleka nejlépe. Byla mezi dříve setými porosty, a přestože byla setá na kvalitativně horší pozemky, odvděčila se nám nejvyšším
výnosem. Průměr ze 105 ha byl 5,8 t/ha! Průměr podniku byl ve sklizni
2017 jen 3,8 t/ha. HYFI nás letos podržela.

Ing. Vít Ševčík, agronom

HYBRIDNÍ PŠENICE JAKO INVESTICE PRO VYŠŠÍ PRODUKCI
Zemědělská společnost Písková Lhota, a.s.,
okr. Nymburk
STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1470 ha
Nadmořská výška: 180 – 200 m n. m.
Průměrné srážky: 450 – 500 mm
Půdy: lehčí písčité až střední
Struktura RV: hybridní pšenice 580 ha, kukuřice – zrno 120 ha,
slunečnice 215 ha, hrách 200 ha, oves nahý 120 ha
„Hospodaříme v aridní oblasti a náš katastr tvoří bonitně špatné půdy.
Vlivem těchto okolností se nám výnosy pohybovaly v rozmezí 2,5–5 t/ha
podle lokality a ročníku. Minulý rok došlo v našem podniku ke změně
vlastníků, kteří byli ochotni podpořit některé naše vize, které by mohly
vést k vyšší efektivitě vynaložených vstupů a zároveň by mohly zvýšit
naši produkci. Naše dobrá dvouletá zkušenost s pěstováním hybridní pšenice nás přiměla zařadit ji na celou naší výměru, tedy 580 ha,
ve dvou hybridech – HYFI a HYBERY. Úspěch vidíme v několika maličkostech – dobře založit porost, regulaci stihnout na podzim a hlídat
mšice. Takto zvládnutý začátek vede následně ve srovnání s konvenčními pšenicemi ke snazšímu vedení porostů. Vyšší vitalita a mohutnější
kořenová soustava posunula naše výnosy na úroveň 5–8 t/ha. V současné době zařazujeme hybridní pšenice i po obilovině. Jejich dobrá
reakce na obilní předplodinu nám umožňuje udržovat si v osevním
postupu vyšší podíl tržních plodin.“
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Ing. Ondřej Vedral a Ing. Antonín Froněk hodnotí
stav porostu po zimě, 1. 3. 2018. HYBERY má za sebou dekádu
15 mrazivých dnů bez sněhové pokrývky, teploty atakovaly -20 C°.
Stav porostu po zimě se zdá být dobrý.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
HYFI je hybridní pšenice vhodná do všech půdně-klimatických podmínek bez vyhraněných nároků. Nejlepší
uplatnění nalezne v oblastech trpících silným přísuškem,
kde výborně využije svoji ranost a časné nalévání zrna.
HYFI doporučujeme do intenzivnějších technologií,
kde je cílem vysoký výnos v odpovídající potravinářské
kvalitě. HYFI má výbornou odolnost vůči chorobám pat
stébel, rzi pšeničné a travní nebo fuzariózám. Dodatečné ošetření doporučujeme provádět při infekčním tlaku
padlí nebo rzi plevové. HYFI má nadprůměrnou odolnost
poléhání, přesto v intenzivních podmínkách doporučujeme aplikovat regulátory růstu.

Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu)

EC 21 – 25 (odnožování - jaro)
EC 31 (1. kolénko)
EC 31 – 32 (2. kolénko)
EC 39 – 49
(plný praporec až praskání pochvy)

HYVENTO
HYBERY

120 – 150 zrn/m2
150 – 180 zrn/m2
nad 180 zrn/m2
50 – 60 kg N/ha
40 – 70 kg N/ha
40 – 60 kg N/ha
40 – 50 kg N/ha,
při očekávaných velmi vysokých
výnosech v žádném případě
neopomenout

vysoká 7,6 +++
EC 28 (konec odnožování)
CCC 750 g 1,2 – 1,5 l/ha
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
EC 31 (počátek sloupkování)
CCC 750 g 0,3 l/ha + 0,3 l Ethephonu
nebo v EC 32
nebo 0,3 l/ha trinexapac.ethyl
ODOLNOST K CHOROBÁM*
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí listu
5,9 +
Padlí klasu
7,3 +++
Braničnatky listu
5,9 ++
Braničnatky klasu
6,8 ++(+)
Rez pšeničná
7,6 +++
Rez plevová
Doporučujeme epoxiconazole 60g/l
Rez plevová klas
7,4 +++
DTR
6,7 ++(+)
Stéblolam
7,0 ++(+), gen odolnosti Pch1
Fuzaria klasu
7,1 +++
Běloklasost
8,2 +++
Plíseň sněžná
6,5 ++(+)
Při pěstování tak výkonné pšenice je standardem ošetření listu i klasu. Ošetření
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
proti chorobám pat stébel je vhodné při pěstování po obilovině či po kukuřici.
VHODNOST PO OBILNINĚ
ano (++)
ODOLNOST K CHLORTOLURONU ano
VHODNOST PO KUKUŘICI
lze

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ

HYFI

HYFI je raná hybridní pšenice s dobrým zdravotním stavem, dobrou mrazuvzdorností, špičkovou stres-tolerancí
a potravinářskou kvalitou. Vysoký výnos, spolehlivost
a kvalitu HYFI ukázala ve tříletém registračním řízení
a dvouletém zkoušení pro seznam doporučených odrůd
na ÚKZÚZ. HYFI je jednou z nejpěstovanějších hybridních pšenic v Evropě a silnou pozici má také v České
republice.

velmi dobrá
dobrá
vysoká
špičkový výnos zdravého zrna
vysoká (ideální počet 800 klasů/m2)
vysoký (39 zrn/klas)
vyšší (47 g)
2014 – B, 2015 – A, 2016 – B
od 10. září do 10. října

HYLAND

POPIS HYBRIDU

rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
vyšší (102 cm)
rané / rané

HYGUARDO / Technologie

Výborný výnos zrna
Ranost
Stresuodolnost
Registrace na ÚKZÚZ

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
PEKAŘSKÁ KVALITA
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí
Optimální podmínky
Pozdní setí
HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2013 – 2015, údaje šlechtitele, Šlechtitel: SAATEN-UNION / SAATEN-UNION Recherche FR.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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Výběr hybridu

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

2 0 1 6

HYKING

HYFI
Raný, výnosný
a kvalitní hybrid.
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Sortiment

HYBRIDNÍ PŠENICE SAATEN-UNION

HYBRIDNÍ PŠENICE SAATEN-UNION

HYLAND NA SEVERNÍ MORAVĚ
ZD SLEZAN Klimkovice (člen skupiny RenoFarmy, a.s.),
okr. Ostrava
STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1440 ha z toho 480 ha pšenice
Nadmořská výška: 250 – 380 m n. m.
Průměrné srážky: 780 mm
"V rámci skupiny RenoFarmy pěstujeme hybridy na vícero podnicích.
V Klimkovicích pěstujeme hybridní pšenice od roku 2013 a máme
s nimi výborné zkušenosti. Vždy si poradily s nástrahami jednotlivých
ročníků. Dáváme je na nejhorší pozemky, kde opakovaně potvrzují spolehlivost a výnosovou stabilitu. Poslední dva roky silně ovlivnilo počasí.
Sklizňový rok 2015/16 byl u nás velmi suchý a zoufalý nedostatek vody
v celém půdním proﬁlu se musel zákonitě projevit na výnosu. S hybridní
pšenicí, konkrétně s hybridy HYFI a HYLAND, jsme byli spokojení. Na
průměr 6,4 t/ha jsme se dostali i na těch nejhorších polích. Po suchém
jaru 2016 následoval mokrý podzim a opožďovalo se setí obilovin,
bohužel i hybridů. I přes tyto komplikace hybridy opět na nejhorších
pozemcích nasypaly v průměru 6,6 t/ha. Výnosy by byly ještě lepší,

Milan Strakoš, agronom
pokud by se zaselo dříve, což ukazuje 13 ha včasně setého HYLANDU,
kde jsme sklízeli 7,5 t/ha. Pro příští rok plánujeme hybridní pšenice na
plochu cca 150 ha."

HYLAND NA VYSOČINĚ
VOD Jetřichovec, okr. Pelhřimov
STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1 850 ha, z toho: 385 ha pšenice, 400 ha jarní
ječmen, 400 ha kukuřice, 180 ha řepka, 50 ha hrách, 400 ha
pícniny na orné půdě
Nadmořská výška: 570 m n. m.
Průměrné srážky: 620 mm
"HYLAND pěstujeme pro jeho stabilitu a vysoký výnos. V loňském
roce jsme jej měli na třetině plochy ozimé pšenice. Ze 130 ha
HYLANDU jsme v roce 2017 sklízeli v průměru 8 t/ha. Průměrný výnos pšenice na našem podniku byl loni 7 t/ha, takže HYLAND
nám výrazně přispěl k solidnímu průměru u ozimé pšenice v loňském
roce. Je to spolehlivý hybrid, který velmi dobře odolává suchu. Oproti běžně pěstovaným liniovým odrůdám na něm nebývají viditelné
příznaky nedostatku vláhy. HYLAND má velmi dobrou odolnost chorobám. V jeho zdravém zeleném porostu při klasickém ošetřování
naleznete příznaky chorob jen výjimečně."
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Bc. Michal Pekař, vedoucí rostlinné výroby

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka, jetelotráva, příprava: Horsch Tiger nebo orba
s kompaktorem, setí: 20.–23.9 do hloubky 2–3 cm, výsevek 2,4 VJ;
ochrana podzim: 26.9. Cougar Forte; ochrana jaro: Modus,
Tebuconazol, Spiroxamine; praporcový list – SDI Bixafen; hnojení:
8.3. LAV 250 kg/ha, 29.3. LAV 200 kg/ha, 2.5. DAM 100 l/ha

Sortiment

HYBRIDNÍ PŠENICE SAATEN-UNION

PEKAŘSKÁ KVALITA

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
Je to velmi plastický hybrid s vysokou tolerancí k různým půdně-klimatickým podmínkám. Lze jej tak
pěstovat i na pozemcích téměř nevhodných
pro pšenici ozimou. Ze všech hybridů dokáže HYLAND nejlépe využít živiny, včetně velmi
vysokých dávek N pro zajištění výnosových rekordů kvalitního zrna. HYLAND lze pěstovat jak
v režimu velmi vysoké intenzity na bonitně lepších pozemcích, s cílem dosažení co největšího výnosu, tak
i na velmi špatných půdách v režimu extenzivnějším,
s cílem zvýšení ekonomické produktivity.
V raných termínech setí, s ohledem na velmi nízké
výsevky, je nutno minimalizovat výskyt virových
přenašečů a případně v podzimních a zimních měsících chránit porost před hraboši.
POZOR: Nepoužívat herbicidy s účinnou látkou
chlortoluron!

KRMNÉ PARAMETRY
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Optimální podmínky
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování (včetně Nmin)

HYVENTO
HYBERY

110 – 150 zrn/m2
150 – 180 zrn/m2
180 – 200 zrn/m2
Při intenzívním pěstování 170 – 260 kg N/ha včetně Nmin
EC 21 – 25 (odnožování - jaro)
50 – 60 kg N/ha
EC 31 (1. kolénko)
60 – 80 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně)
EC 35 (1. – 2. kolénko)
60 – 70 kg N/ha
EC 39 – 49 (plný praporec - prasklá pochva); 40 – 50 kg N/ha; pouze pro cílené
Pozdní dávka (dle oček. výnosu) dosažení chlebové pekařské kvality. Při pěstování pro krmné účely tuto dávku
vynechat.
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ vysoká
POTŘEBA RŮST.
EC 28 (konec odnožování)
CCC 750 g 1,0 – 1,5 l/ha
REGULÁTORŮ
EC 31 (začátek sloupkování)
CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephon 0,3 l/ha
(intenzivní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní
++(+)
Rez pšeničná
++
DTR
++
Stéblolam
0
Fuzariozy klasu
+(+)
Braničnatky
+(+)
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
EC 30/32 zvážit použití s ohledem na infekční tlak
EC 47/51 v redukovaném množství přípravek na bázi strobilurinu
EC 55/65 přípravek na bázi azolu
HERBICIDNÍ OŠETŘENÍ
nepoužívat herbicidy s účinnou látkou chlortoluron!!!
VHODNOST PO OBILNINĚ
ano (+)
VHODNOST PO KUKUŘICI
lze

HYFI

Středně raný hybrid pšenice ozimé s výborným
výnosem zdravého zrna. Tento výnos je dán především produktivitou klasu. HYLAND navíc disponuje
velmi dobrým zdravotním stavem, střední až vysokou
odolností proti poléhání a nadstandardní odolností
k přísuškům na velmi lehkých půdách.

velmi dobrá
velmi dobrá
velmi vysoká
velmi vysoký
střední až vyšší (ideální počet 750 klasů/m2)
velmi vysoký (39 zrn/klas)
střední (45 g)
S ohledem na velmi vysoké výnosy je typický u hybridu HYLAND nižší obsah lepku,
který však lze zajistit patřičnou dávkou kvalitativního přihnojení.
HYLAND je velmi vhodný zejména pro krmné účely. Zdravé zrno zajišťuje vysoký
obsah škrobu a tuku.
dle výrobní oblasti od 10. září do 15. října

HYLAND

POPIS HYBRIDU

rychlý poč. růst s vysokou odnožovací schopností
střední
středně rané / středně rané

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

HYGUARDO / Technologie

Výborný výnos zrna
Velmi dobrý zdravotní stav
Ranost
Stres-tolerance

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
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PŘEDNOSTI ODRŮDY:

HYKING

HYLANDH (B/C) Špička i v krmné
kvalitě.

HYBRIDNÍ PŠENICE SAATEN-UNION

HYGUARDOH (A) Kvalita a výnos
i při nízkonákladové technologii.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Excelentní výnos zrna
Mimořádná plasticita
Nejvyšší produktivita klasu
Pro nízkonákladové technologie

POPIS HYBRIDU
Polopozdní hybrid určený zejména pro technologie pěstování zaměřené na nižší vstupy. Fungicid do klasu a dost! HYGUARDO je hybrid středního
vzrůstu se střední odolností proti poléhání. Předností
je velmi dobrý zdravotní stav kořene a listu. Je typický
středně dlouhým, zato velmi mohutným klasem s mimořádně vysokým počtem zrn v klase.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
HYGUARDO je plastický hybrid tolerující různé půdně-klimatické podmínky. Pěstování hybridu HYGUARDO
je vyloženě zaměřeno na nízkonákladové technologie
založené na nižší míře hnojení a ošetřování fungicidy.
S ohledem na dobrou střední odolnost proti poléhání
postačí jedna nižší dávka regulace CCC.
HYGUARDO tak umožňuje pěstování i na farmách,
které jsou omezovány nižšími vstupy při pěstování pšenice ozimé a navíc hospodaří na bonitně
špatných pozemcích.

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
PEKAŘSKÁ KVALITA
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí
Optimální podmínky
Pozdní setí
HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla

rychlý počáteční růst, velmi vysoká odnožovací schopnost
střední až nižší
středně rané / polopozdní
velmi dobrá
dobrá až velmi dobrá
vysoká
mimořádný výnos v neošetřené variantě
vysoká (ideální počet 750 klasů/m2)
velmi vysoký (45 zrn/klas)
střední (42 g)
V podmínkách ČR vykazuje hybrid HYGUARDO pekařské parametry na úrovní A–B.
B kvalita je dána středním objemem pečiva. Vyšší je pádové číslo (A), hektolitrová
váha (A) a obsah bílkovin (A).
od 10. září do 15. října

110 – 140 zrn/m2
140 – 160 zrn/m2
nad 160 zrn/m2
Nízkonákladová technologie (100 – 120 kg N/ha)
EC 21 – 25 (odnožování - jaro)
40 – 50 kg N/ha
EC 31 (1. kolénko)
30 kg N/ha
EC 39 – 49 (plný praporec - prasklá
Pozdní dávka (dle oček. výnosu)
30 kg N/ha neopomenout
pochva)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ sřední 6,5 (++)
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
EC 28 – 29 (konec odnožování)
CCC 750 g 1,2 l/ha
(nízkonákladová technologie)
ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí list
7,0 ++(+)
Braničnatky listu
6,5 ++
Rez pšeničná
7,0 ++
Rez žlutá (plevová)
6,0 +
DTR
6,5 ++
Stéblolam
6,5 ++, gen odolnosti Pch1
Fuzaria klasu
6,0 +
Při využití nizkonákladového pěstování je nutností ošetření alespoň klasu ve fázi
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
počátku kvetení. Při vysoké úrovni pěstování však navíc ošetření praporcového listu
významě přispívá k vysokým výnosům zdravého zrna.
VHODNOST PO OBILNINĚ
ano (+)
VHODNOST PO KUKUŘICI
ne
ODOLNOST K
ano
CHLORTOLURONU
*Šlechtitel: SAATEN-UNION Recherche FR.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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HYKING

Doporučená technologie pěstování
hybridní pšenice.
ARCHITEKTURA POROSTU HYBRIDNÍ PŠENICE

HYVENTO
HYBERY

Hybridní pšenice mají obecně velmi dobrý zdravotní stav a dají se pěstovat i při nižší intenzitě ošetřování fungicidy. Velmi dobře snáší setí
po obilní předplodině. Odrůdy HYBERY, HYVENTO, HYFI a HYGUARDO
využívají kromě dobrého moření také své genetické výbavy, tzv. genu
Pch1, díky kterému mají vysokou přirozenou odolnost vůči stéblolamu.
Při plánování aplikace fungicidních přípravků ochraňujících listovou
plochu přistupujte k jednotlivým odrůdám speciﬁcky. Většina odrůd má
totiž velmi dobrý zdravotní stav a lze tak některé aplikace vynechat či
využít jednodušších přípravků.

HYFI

Při nízkém počtu rostlin na čtvereční metr je pro ﬁnální hustotu porostu potřeba, aby rostliny vytvořily vysoký počet produktivních odnoží. Je
vhodné k tomu rostliny stimulovat. Jedním z efektivních opatření, které nic nestojí, je setí do mělké hloubky, maximálně 3 cm, aby byl ve
vhodné hloubce i odnožovací uzel a rostliny měly maximální intenzitu
odnožování. Důležitá je u vedení porostu hybridních pšenic jarní inventarizace. Hybridní pšenice má oproti liniovým odrůdám odlišnou dynamiku odnožování, kdy až 2/3 odnoží tvoří v jarním období, a také proto
o něco později přechází do fáze sloupkování. V případě řídkých porostů
(ve srovnání se standardem hybridní pšenice) tak máme čas ještě podpořit
odnožování aplikací CCC v dávce 0,5–0,8 l, případně v kombinaci s Mn
v dávce 250–500 g/ha. Cílem je porost o hustotě cca 550–850 klasů/m2.

OCHRANA POROSTU A ZDRAVOTNÍ STAV

HYLAND

PODPORA ODNOŽOVÁNÍ

hnojení ve fázi cca BBCH 32. Produkční hnojení by mělo představovat
cca 50 % celkového dusíkatého hnojení. Při pěstování hybridů určených
pro pekařské využití je pak třeba vhodně provést i kvalitativní hnojení
v množství 20 – 25 % z celkového normativu dusíku ve fázi BBCH
39 – 49. K dřívějšímu termínu přistupujeme u slabších porostů, ranějších hybridů nebo v přísuškových oblastech.

DOPORUČENÉ HNOJENÍ N HYBRIDNÍ PŠENICE

HYGUARDO / Technologie

Regenerační hnojení musí vycházet zejména z aktuálního stavu porostu
a Nmin. Doporučujeme včasné přihnojení hybridních pšenic. Cílem je co
nejrychlejší rozvoj kořenů a obnova nadzemní části rostlin. Produkční
hnojení N musí vycházet z faktu, že hybridní pšenice tvoří dlouhý klas
a že má schopnost zakládat mimořádně vysoký počet zrn v klase. Proto
v žádném případě pěstitel nesmí umožnit hladové období ve fázi přechodu z odnožování do sloupkování BBCH 29–31. V tomto období se
zakládají klásky a nedostatek přístupných živin by zbytečně mohl zkrátit klas a ubíral by na výnose. Na podporu a udržení fertilních odnoží
a zachování počtu zrn v klase je pak směřována druhá produkční fáze
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Správné založení porostu hybridní pšenice není žádná věda. Ideálních
výsledků dosáhneme, pokud hybridům umožníme maximálně využít jejich potenciál. První rozdíl oproti liniovým pšenicím je ve výsevku, který
je přibližně třetinový. K hybridním pšenicím je vhodné přistupovat se
zohledněním speciﬁk jednotlivých hybridů. Obecně však u nich platí,
že nejvýhodnější je časný výsev, ideálně v průběhu září či počátkem
října. Co se týká velikosti výsevku, dlouhodobě nejlépe funguje výsevek kolem 1,2–1,5 MKS/ha. Vždy je však nutné přihlédnout k termínu
setí a aktuálním podmínkám. Ani pozdější termín setí nemusí být zásadní problém, je však vhodné případně podpořit odnožování aplikací
0,5–0,7 l/ha CCC a/nebo 200–500 g/ha mikroprvku Mn ve fázi BBCH
14, aby se vytvořily dobré podmínky pro tvorbu odnoží.

HYBRIDNÍ PŠENICE SAATEN-UNION

Doporučení k výběru hybridu.
RANOST
Nejranějšími hybridy jsou HYFI a HYKING, středně rané až polopozdní jsou
HYVENTO, HYLAND a HYGUARDO, poté navazuje svojí raností HYBERY.

INTENZITA OŠETŘOVÁNÍ A HNOJENÍ
Hybrid HYFI má naše doporučení spíše do intenzivnější technologie (vyšší intenzita hnojení, fungicidní ochrany, případně regulace),
HYGUARDO si nejlépe, výnosem i kvalitou, poradí v podmínkách extenzity. Ostatní hybridy lze úspěšně pěstovat oběma přístupy, lze u nich
částečně omezit fungicidní ochranu nebo regulaci růstu, viz naše doporučení u jednotlivých hybridů. Všechny hybridy velmi dobře reagují
na navýšení dusíkatého hnojení.

POTRAVINÁŘSKÁ JAKOST
Hodnocení kvality pšenice je ošidné kvůli komplexnosti a různorodosti
parametrů potravinářské jakosti. Mezi hybridy s nejvyšší potravinářskou
jakostí se řadí jednoznačně novinka HYVENTO (A), dále HYGUARDO
(A/B) a osvědčené HYBERY (A), dobrou kvalitu má raná HYFI (A/B).
Hybrid HYKING (B/C) má kvůli svému vysokému výnosu nižší obsah NL
v zrně, pádové číslo a objemovou hmotnost má na dobré úrovni. Nebude
vhodný do lokalit, kde bývá pravidelně problém s nižšími dusíky v zrně.

LOKALITA A PŮDNÍ POMÍNKY
Hybridy nejlépe ukáží svůj potenciál na půdně horších lokalitách, kde
jsou porosty opakovaně vystaveny stresu. Na nekvalitní půdě se velmi dobře osvědčí jakýkoliv hybrid. Časné přísušky v teplých oblastech
ČR lépe zvládají ranější hybridy, které mají na jaře rychlejší vývoj. Na
kvalitní půdě bude z našich novinek ideální volbou HYKING, pokud
jde v první řadě o výnos, nebo HYVENTO, pokud jde o výnos v kombinaci s kvalitou.
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PŘEDPLODINA
Nejlepšího výnosu a kvality dosáhnete po zlepšující předplodině. Nicméně nemusíte se bát ani zařazení po obilnině. V našich pokusech
prokazují hybridy velmi dobrou reakci na obilní předplodinu. Hybridy
HYVENTO, HYBERY, HYFI a HYGUARDO mají navíc gen Pch1, který
u nich ještě zvyšuje odolnost vůči pravému stéblolamu. I novinka
HYKING má velmi dobré výsledky při pěstování po obilnině. V případě
úzkého obilního osevního sledu je přesto doporučeno zvážit ošetření
proti chorobám pat stébel, zejména s ohledem na infekční tlak.

DOKONALÉ SPOJENÍ VÝNOSU A KVALITY

H (A)

HYVENTO

HYBRIDNÍ PŠENICE

• stabilní potravinářská kvalita A
• vysoký výnos (8/8 na BSA)
• vyrovnaný zdravotní stav
• výnos i po obilní předplodině
Zdroj: hodnocení kvality a výnosu: BSA Německo 2017; 8/8 = ošetřená / neošetřená varianta.

Kvalitní certiﬁkované osivo k dostání u všech významných osivářských ﬁrem.
Pro bližší informace kontaktujte svého poradce SAATEN-UNION.

tel.: 541 22 11 75

www.saaten-union.cz

www.saaten-union.cz

Hybridní pšenice na každou farmu v ČR.

HYKINGH (B/C)

Korunovaný král českých polí.

HYVENTOH (A)

Jedinečná kombinace výnosu a potravinářské kvality.

HYBERY H (A)

Nejpěstovanější hybridní pšenice v ČR.

HYFIH (A/B)

Raná, vysoce výnosná a kvalitní.

HYLANDH (B/C)
Špička i v krmné kvalitě.

HYGUARDOH (A)

Hybridní pšenice
(mimo HYFI a HYKING)
jsou prodávány na základě
EU katalogu.

Kvalita a výnos i při nízkonákladové technologii.
SAATEN-UNION CZ s.r.o.
Chaloupky 354, Šaratice 683 52
tel.: 541 22 11 75

Teplice

6

Most
Chomutov
Louny

Liberec
Semily

Děčín
Ústí
Česká
nad Labem
Lípa

Jablonec
n. Nisou

Litoměřice

4Trutnov

Náchod
Mladá
Jičín
Boleslav
Hradec
Kladno
Jeseník
Nymburk
Rychnov
Králové
Rakovník
Sokolov
Bruntál
n. Kněžnou
Cheb
Pardubice
Šumperk
Praha
Ústí
n.
Kolín
Opava Karviná
Orlicí
Beroun
Kutná
Chrudim
Ostrava
Plzeň
Hora
Tachov
Benešov
Nový
Havlíčkův
Frýdek
Příbram
Svitavy
Olomouc
Rokycany
Jičín
Brod
- Místek
Prostějov
Domažlice
Žďár n.
Přerov
Pelhřimov
Písek
Sázavou
Blansko
Klatovy
Vsetín
Tábor
Jihlava
Kroměříž
Vyškov
Brno
okr.
Zlín
Strakonice
Třebíč
Jindřichův
Brno venkov
České
Hradec
Uherské
Budějovice
Hradiště
Prachatice
Hodonín
Znojmo
Břeclav
Český Krumlov
Karlovy
Vary

Mělník

5

3

7

8

9

2

1

Odborná poradenská služba:
1 Ing. Vojtěch Škrabal
724 371 902
vojtech.skrabal@saaten-union.cz
2 Ing. Otto Holoubek
606 097 619
otto.holoubek@saaten-union.cz
3 Ing. René Všetička
724 338 004
rene.vseticka@saaten-union.cz

4 Zdeněk Kadlec, DiS.
724 338 005
zdenek.kadlec@saaten-union.cz
5 Bc. Pavel Stárek
724 371 901
pavel.starek@saaten-union.cz
6 Vlastislav Nosek
724 338 006
vlastislav.nosek@saaten-union.cz

7 Ing. Luboš Pivoňka
724 520 873
lubos.pivonka@saaten-union.cz
8 Ing. Viktor Mačura, MBA
724 338 009
viktor.macura@saaten-union.cz
9 Ing. Adam Čáslava
727 970 552
adam.caslava@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 Brno, 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 2018.

