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HYDROCK
Novinka a absolutní výnosová špička ve velmi raném sorti-

mentu. Vhodný především do ranějších a sušších oblastí. Je 

nepoléhavý a zdravý s nadstandardní odolností vůči fuzarió-

zám. Více informací na str. 11.

HYACINTH
Raný hybrid, který má i při kratší vegetační době vynikající 

výnosy v potravinářské kvalitě. Díky velké plasticitě je vhodný

na všechny typy půd od teplých a suchých oblastí až po 

chladnější a úrodnější oblasti. Více informací na str. 13.

HYMALAYA
Polopozdní hybrid, který rychle roste v oblibě díky špičkovým 

výsledkům a robustnímu porostu. Pro svůj vysoký výnosový 

potenciál je vhodný i do inzenzivních oblastí pro maximální 

výnosy v potravinářské kvalitě. Více informací na str. 15.

SU ARVID
Nově registrované žito, které je středně rané a dosahuje špič-

kových výnosů kvalitního zrna ve všech půdně-klimatických 

podmínkách. Machr je zejména na nejsušších lokalitách, kde 

jednoznačně "převálcuje" ostatní konkurenci. Více informací 

na str. 25.

Vážení pěstitelé,
představujeme Vám aktuální katalog hybridních obilnin HySEED. Sortiment hybridů posunujeme výrazně kupředu. 
Do katalogu zařazujeme novinku hybridní pšenice HYDROCK a hybridního žita SU ARVID. Zároveň se můžeme 
pochlubit novou registrací hybridu HYACINTH a zajímavými výsledky hybridu HYMALAYA. Co nám dělá opravdo-
vou radost je zájem pěstitelů o hybrid HYKING, který vychází z jeho přesvědčivých výsledků z praxe.

NEJNOVĚJŠÍ GENETIKA HySEED:
Ing. Adam Čáslava
produktový manažer 
Saaten-Union CZ s.r.o. 
pro HySEED

Podrobnosti o všech hybridech najdete na webových stránkách

www.saaten-union .cz



HYBRIDNÍ PŠENICE

HYKINGH (B/C)

HYDROCKH (B)

HYMALAYAH (A)

HYACINTHH (B/C)

HYBERYH (A)

HYPOCAMPH (Pečiv.)

• NEJPĚSTOVANĚJŠÍ MIMOŘÁDNĚ VÝNOSNÝ A RANÝ HYBRID

• ZDRAVÁ LISTOVÁ PLOCHA

• NIŽŠÍ VÝŠKA POROSTU, VYSOKÁ ODOLNOST POLÉHÁNÍ

• VYNIKAJÍCÍ VÝNOS (1. MÍSTO ÚKZÚZ 2018–2020)

• VELMI RANÁ SKLIZEŇ

• EXCELENTNÍ ODOLNOST FUZÁRIÍM

• VYSOKÝ VÝNOS A POTRAVINÁŘSKÁ KVALITA

• EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ DUSÍKU

• MIMOŘÁDNÁ ODOLNOST PADLÍ

• VYNIKAJÍCÍ VÝNOSOVÉ VÝSLEDKY (ÚKZÚZ, BSA)

• RANOST

• EXCELENTNÍ ODOLNST RZÍM

• VÝBORNÝ ZDRAVOTNÍ STAV A VYSOKÁ ODOLNOST POLÉHÁNÍ

• VÝNOSNÝ NA VŠECH TYPECH PŮD

• STABILNÍ VÝNOS

• STABILNÍ SUŠENKOVÁ KVALITA

• DOBRÁ ODOLNOST FUZÁRIÍM A RZÍM

• STABILNÍ VÝNOS I NA HORŠÍCH POLÍCH
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MIMOŘÁDNÝ VÝNOS V PRAXI A POKUSECH
HYKING je prověřený hybrid. Výsledky v praxi 
dokonce překonaly očekávání, která jsme 
měli po registraci, kde byl nejlepší odrůdou 
s výnosem 111 % na kontroly (ÚKZÚZ 
2015–2017). Z řady podniků a ze srovnávacích pokusů máme refe-
rence potvrzující jeho výkonnost a navíc dokazující jeho mimořádnou 
výnosovou stabilitu. HYKING nezaváhal v mokrém (2020) ani
v suchém (2017–2019) ročníku a vždy patřil výnosem k nej-
lepším odrůdám.

RANOST
HYKING je oproti standardním polopozdním odrůdám ranější 
o 4–5 dní. Tento náskok je výhodou v suchých regionech a na lehkých 
půdách, kde HYKING vytěží maximum z jarní vláhy. Raná sklizeň po-
může rozložit sklizňové okno a pozitivně se podepisuje na kvalitě zrna 
(OH, p.č., NL). Zároveň má HYKING špičkový výnos.

*Přibližná doba metání (dny)

ROBUSTNOST A STABILITA
HYKING unese, co mu vy nebo příroda naložíte. Díky heterozi 
má mohutný kořenový systém a vysokou dynamiku odnožování. Tím 
odolává i na méně vhodných půdách nebo v suchu. Má nízký porost
a mimořádnou odolnost poléhání. Ustojí i vysokou intenzitu hnojení. 
Pro HYKING je typický dlouhý klas, který velmi dobře kompenzuje pří-
padné výpadky v hustotě porostu. HYKING kraluje v jakýchkoliv 
podmínkách.

Zdroj: vlastní šetření v pokusech a v praxi.

HYBRIDNÍ PŠENICE

Hlavní přínosy HYKINGU pro praxi.

VELMI RANÝ POZDNÍ

Okr. Podnik Výnos (t/ha) % na pokus
LT ZD Liběšice 10,13 106 %

NA Zaloňov 10,67 117 %
PI ZS Kluky 11,96 119 %
KH ZDV Krchleby 9,19 124 %

PE PS Humpolec 13,09 110 %
ZR Radostín nad Oslavou 10,08 106 %
TR Agrochema Studenec 10,55 108 %
VY ZEV Šaratice 9,46 117 %

VY ZEMO Bohaté Málkovice 10,88 118 %
BV Agrotrend Hrušky 7,96 103 %
NJ ZS Kujavy 9,95 109 %

Průměr 112 %

Okr. Podnik Výnos (t/ha) Plocha (ha)

BR ZS Rozhled 7,5 36 str. 8
TR ZD Hrotovice 8,9 144 str. 6
BR Josef Janek 8,8 21 str. 6
VY ZD Rousínov 9,98 27 str. 7
KH ZOS Kačina 9,03 40 str. 7
PE VOD Jetřichovec 9,3 90 str. 8

VÝSLEDKY V POKUSECH 2020

VÝSLEDKY DLE ZKUŠENOSTÍ Z PRAXE 2020

Pokusná lokalita podniku Agrochema, družstvo, 
Studenec (okr. Třebíč), výnos 10,55 t/ha.
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PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Mimořádný výnos zrna
 Ranost
 Zdravá listová plocha
 Vysoká odolnost poléhání

POPIS HYBRIDU
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 nej-
méně úrodných lokalitách. Obrovský výnosový potenciál 
hybridu HYKING využijete v podmínkách vysoké intenzi-
ty, v technologiích s nižšími vstupy navíc oceníte zdraví 
a odolnost poléhání.

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. Nejlepší-
ho podzimního vývoje docílíte v raných až středních termí-
nech 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 odol-
ností vůči listovým chorobám. Mimo standardní fun-
gicidní aplikace doporučujeme po obilní předplodině 
nebo při vysokém infekčním tlaku ošetřit proti choro-
bám 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 poros-
tu 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 dosta-
tečnou kvalitativní dávku s cílem navýšení HTZ a kvality 
zrna. Hybridu HYKING vyhovuje řidší až střední hustota 
porostu, cca 600–700 klasů na m2.

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.

VÝVOJ  
Počáteční vývoj rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin nižší (85 cm)
Metání / zrání rané / rané

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost dobrá až velmi dobrá

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM vysoká  
VÝNOS ZRNA mimořádně výnosná hybridní pšenice
Hustota porostu střední až vyšší (ideální počet 600 – 700 klasů/m2)
Počet zrn v klase velmi vysoký
HTZ střední až vyšší

PEKAŘSKÁ KVALITA
Ve tříletém průměru má HYKING pádové číslo 351 s, dusíkaté látky 12,4 %, 
sedimentační test 42 ml a objemovou hmotnost 776 g/l (ÚKZÚZ 2015–2017).

TERMÍN SETÍ od 15. září do 10. října
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 110 – 130 zrn/m2

Optimální podmínky 130 – 160 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost nad 160 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM Základní kvalita Potravinářská kvalita
Regenerace EC 21–25 (odnožování) 50 kg N/ha 50 kg N/ha

Produkční hnojení
EC 29–30 (poč. sloukování)
EC 32–35(37) (sloupkování)

40–60 kg N/ha
60–80 kg N/ha

30–50 kg N/ha
40–60 kg N/ha

Kvalitativní dávka N EC 51–55 (počátek metání)
30–40 kg N/ha
(zvýšení NL a HTZ)

Podmínky sucha
V podmínkách sucha upřednostnit časnější termíny aplikace.
Kvalitativní přihnojení EC 49.

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ vysoká – 8,2

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)

EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 0,8 – 1,2l/ha
EC 31 (počátek sloupkování)
nebo v EC 32

CCC 750 g 0,3 l/ha + 0,3 l Ethephonu
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 (+)
Běloklasost 7,8 +++
Fuzária klasu 6,9 +(+)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

EC 29 – 32 V případě setí po obilnině podpořit odolnost k stéblolamu účinným 
fungicidem
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  

HYKINGH (B/C) Král českých polí.
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HYBRIDNÍ PŠENICE

Výměra: 3 300 ha

Nadmořská výška: 400 – 490 m n. m.

Průměrné srážky: 500 mm (2020: 751 mm)

Půdy: střední

Struktura RV: pšenice, oz. ječmen, řepka, kukuřice, hrách,

vojtěška, trávy na semeno, len olejný, kmín

„Hybridní pšenici HYKING máme letos zasetý třetím rokem. Přestože 

jej primárně sejeme na bonitně horší pozemky, dal nám HYKING dva 

roky po sobě nejlepší výnos. Ve sklizni 2019 byl z plochy 70 ha 

HYKINGU průměr 9,6 t/ha, loni (sklizeň 2020) jsme měli ze 144 ha

průměrný výnos 8,9 t/ha (10 q nad průměr podniku). Výnosem je 

vynikající, dobře nám v obou letech vyšla i potravinářská kvalita. Tento 

hybrid se od ostatních pšenic odlišuje agresivním růstem na jaře, díky 

kterému dobře odolává přísuškům. Je krátký, nepolehl letos ani loni, kdy 

většina pšenic měla s poléháním problémy. Výhodou je i ranost, díky 

které jde ke sklizni dříve a v dobré kvalitě.“, řekl agronom Ing. Ševčík.

Agrotechnika:
Předplodina: řepka, Setí: 20.9., 2,4 VJ/ha (1,2 MKS/ha), Ochrana 

a hnojení podzim: 5.10. Nurelle, 17.10. Bizon, 31.10. SAM 100 l, 

Ochrana a hnojení jaro: 16.2. ledek 300 kg, 15.3. DASA 200 kg, 

31.3. DAM 100 l, 10.4. STABILAN 1 l, 21.4. Mollis 0,9 l,  4.5. Sumicidin, 

20.5. Azoxystrobin 0,7 l + Tebocur 0,7l + Síra 1 l + Sumicidin

Rok 2020: Výměra HYKING 144 ha, výnos 8,9 t/ha

Rok 2019: Výměra HYKING 70 ha, výnos 9,6 t/ha

ZD Hrotovice, okr. Třebíč

HYKING – DVA ROKY PO SOBĚ
NEJLEPŠÍ VÝNOS

ZKUŠENOST Z PRAXE – HYKING

Ing. Vít Ševčík,
agronom ZD Hrotovice

a zkušený pěstitel
hybridní pšenice

Výměra: 900 ha

Nadmořská výška: 440 m n. m.

Průměrné srážky: 450 mm

Půdy: středně těžké

Struktura RV: pšenice 450 ha, řepka 200 ha, louky a pastviny 

150 ha, oz. ječmen 30 ha, jar. ječmen 30 ha, kukuřice 20 ha, 

ostatní

„Hybridní pšenice pěstujeme od roku 2012. Nadchla mě tenkrát 

deklarovaná plasticita půdně-klimatickým podmínkám díky výborné-

mu zdravotnímu stavu a mohutnějšímu kořenovému systému. Tyto 

vlastnosti mohu po několikaletých zkušenostech potvrdit! Navíc nízký 

výsevek kolem 60 kg/ha je zárukou úspory času při návalu podzimních 

prací. Směřujeme je na pozemky s horší bonitou, pěstujeme většinou 

3 až 4 hybridy, které tvoří asi 25 % zasetých pšenic. V loňském roce 

byl naší nejvýnosnější pšenicí HYKING. Z 12 ha dal 9,3 t/ha,

z dalších 9 ha 8,2 t/ha. Výrazně překonal náš průměr 7,5 t/ha

a dokonce vyšel v potravinářské kvalitě! Byl zdravý, nepolehnul a díky 

své ranosti poskytuje i více času pro přípravu k zasetí následné řepky 

ozimé. V pěstování HYKINGU pokračuji na dvojnásobné ploše.“ 

řekl pan David Janek.

Agrotechnika:
Předplodina: řepka ozimá, Zpracování půdy: orba + předseťová pří-

prava, Před setím: NPS 49 – 100 kg, Močovina 80 kg, Setí: 24.9., 2,4 

VJ/ha, hloubka 2 cm, válení, Hnojení a ochrana podzim: Retacel 1,5 l,

Chocker 0,5 l, Galeco Universal 0,4 l, Hnojení a ochrana jaro: LADSA 

200 kg, LAD 200 kg, Medax 0,4 l, Tango 1 l, DAM 150 l, SAM 150 l

Výměra HYKING 21 ha, výnos 8,8 t/ha

Josef Janek, Svobodné Heřmanice, okr. Bruntál

VLONI BYL HYKING NEJVÝNOSNĚJŠÍ ZKUŠENOST Z PRAXE – HYKING

David Janek, 
agronom
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HYBRIDNÍ PŠENICE

Výměra: 4 540 ha

Nadmořská výška: 260 m n. m.

Průměrné srážky: 600 mm

Půdy: lehké písčité a středně těžké

Struktura RV: pšenice ozimá jarní, ječmen ozimý jarní,

řepka oz., kukuřice, cukrovka, zelenina

„Hybridní pšenice nám už podruhé předvedla, co umí. V roce 2019 

jsme ji sklízeli na lehkých písčitých půdách v katastru Starého Kolína

s výnosem 7,18 t/ha (o 6 metráků nad celkovým průměrem). Loni byla 

na bonitně lepších půdách u Hlízova. Výnos 9,03 t/ha ze 40 hektarů

nás velmi příjemně překvapil. Liniovky na takových půdách chodily mezi 

7 a 7,5 t/ha. Hyking nám ukazuje cestu, jak stabilizovat výnosy v pod-

niku s rozdílnými půdními podmínkami, bez nutnosti navyšování ná-

kladů na technologii pěstování,“ řekl agronom Ing. Miroslav Pospíšil,

ZOS Kačina, a.s.

Výměra: 1 240 ha

Nadmořská výška: 250 – 300 m n. m.

Průměrné srážky: 675 mm (2020)

Struktura RV: pšenice ozimá, ječmen jarní,

řepka, kukuřice, jetel nachový

„S hybridy to začalo v roce 2017 pokusem na hektaru půdy. Modernější 

přístup k pšenicím přinesl zajímavý výnos, a tak se stalo, že z jednoho 

hektaru je po třech letech oseto hybridní pšenicí 100 ha. Poradce 

Saaten-Union nás upozorňoval na známý fakt, že hybridy do května 

vypadají “divně“, avšak to se u nás nekonalo. Od jara HYKING pěkně 

zahušťoval a do konce sloupkování rovnoměrně zaplnil plochu. Důležité 

je podpořit odnožování, my jsme přidávali k “céčkům“ i mangan. 

Ostatní opatření nevybočovala od normálu. V loni za červen a červenec 

spadlo 212 mm, což některé pšenice neunesly. HYKING zůstal stát

i přesto, že měl na bedrech naloženo 9,98 t/ha zrna. Na HYKINGu

je sympatický nízký vzrůst a porost jakoby tvořený jen klasy. Letos opět 

neočekáváme nic jiného než moře klasů ke sklizni.“ říká agronom

Ing. Pavel Juhás.

Agrotechnika:
Předplodina: řepka ozimá, Zpracování půdy: těžké disky, Pří-

prava: Joker, kompaktor Köckerling, Termín setí, výsevek: 26.9., 

1,2 mil. klíč. zrn/ha, Horsch Pronto 9 m, 2-3 cm, Ochrana podzim: 

25.10. Trinity 2 l/ha + Cyperkill 0,05 l/ha, Hnojení: před setím 3 q/ha 

NPK (15-15-15), jaro: 10.3. LAV 2,2 q/ha, 30.4. DAM + Stabiluren

150 l/ha, 15.5. Retafos prim 5 l/ha, bez kvalitativního hnojení, Regula-

ce: 21.4. Moddus 0,2 l/ha, 15.5. Etheguard 0,75 l/ha, Ochrana jaro: 

21.4. Capalo 1,4 l/ha, 29.5. Elatus Era 1 l/ha

Sklizeň HYKING 9.8., Výnosem 9,03 t/ha (40 ha)

Agrotechnika:
Předplodina: řepka ozimá, Setí: 20. září 1,5 MKS, Väderstad Rapid 

6m, Hnojení: před setím 100 kg/ha Amofos, 8. 10. 50 kg/ha močo-

vina, 17. 3. 200 kg/ha LAV, 23. 3. 200 kg/ha DASA, 17.6 50 kg/ha 

močovina, Ošetření: 16.10. Trinity, dle signalizace Nexide + 1 l CCC, 

7.4 0,5 l/ha CCC, 29.5. Kantik 1,5 l/ha

Sklizeň: 1. týden v srpnu, Výnos: 9,98 t/ha z plochy 27 ha

ZOS Kačina a.s., okr. Kutná Hora

Zemědělské družstvo Rousínov, okr. Vyškov

HYKING VE SKLIZNI
OPĚT KRÁLEM

„DESETITUNOVÉ“ MOŘE KLASŮ

ZKUŠENOST Z PRAXE – HYKING

ZKUŠENOST Z PRAXE – HYKING

Ing. Miroslav Pospíšil, 
agronom

Ing. Pavel Juhás, 
agronom
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HYBRIDNÍ PŠENICE

Výměra: 727 ha

Nadmořská výška: 290 – 380 m n. m.

Půdy: středně těžké

Struktura RV: pšenice 48 %, řepka 16 %,

ječmen j. 10 %, cukrovka 7 %, kukuřice 13 %, žito 6 %

„Hybridní pšenice pěstujeme pátým rokem na 30 % výměry pšenice. 

Umísťujeme je na bonitně horší půdy, kde se uplatní heterózní efekt

a mimořádná plasticita půdně-klimatickým podmínkám. Svoje genetic-

ké kvality vpravdě ukázaly v mimořádně suchých letech 2018 a 2019, 

ve zdraví a bez polehnutí prošly i nadprůměrně deštivým loňským

rokem. Hybridy nám přináší jistotu solidních výnosů v každém 

Výměra: 1 225 ha

Půdy: od lehké až po těžké 

Struktura RV: 350 ha pšenice,

220 ha řepka, 170 ha slad. ječmen,

80 ha oz. ječmen, 80 ha hrách, zbytek kukuřice a pícniny

„Hybridní pšenici HYBERY dáváme na naše nejhorší pozemky, vyplácí 

se nám i na pískách, kde bychom normálně o pšenici vůbec neuva-

žovali. O to působivější je loňský výsledek, kdy byla HYBERY naše 

nejvýnosnější pšenice a s průměrem 8,8 t/ha (z plochy 30 ha) 

překonala o 17 q podnikový průměr. To představovalo téměř

Výměra: 1 850 ha

Nadmořská výška: 550 – 600 m n. m.

Průměrné srážky: 650 mm

Půdy: střední, hlinitopísčité, hnědozem

Struktura RV: 47 % krmné plodiny, 42 % obiloviny,

10 % řepka oz., 1 % brambory

„Odrůdu HYKING jsme pěstovali prvním rokem. Dříve jsme měli sta-

bilně cca 6 let Hyland s pěknými výnosy. Na podzim 2019 jsme seli 

ročníku a při jakémkoliv průběhu počasí! Příjemným bonusem 

hybridních pšenic je jejich nízký výsevek a menší pracovní zátěž při setí. 

Hybrid HYKING jsme loni sklízeli z 36 ha a nasypal velmi pěk-

ných 7,5 t/ha, výrazně nad náš výnosový průměr pšenic 5,8 t/ha. 

Kromě HYKINGU jsme měli i HYBERY, která dala 7,1 t/ha na 40 ha, což 

je určitě důvod ke spokojenosti a rozhodnutí znovu zaset hybridní pše-

nice“ řekli agronomové ZS ROZHLED a.s. Jan Bittner, DiS. a Karel Žídek.

o 8 000 Kč vyšší hektarovou tržbu, navíc na 

polích částečně poškozených hraboši. HYBERY

díky hlubokému zakořenění a perfektnímu 

odnožování vytváří vyrovnané porosty i na 

horších a půdně nevyrovnaných pozemcích. 

Hybrid je nenáročný na ošetření. Po namoření 

osiva Systivou na jaře stačila jedna preventiv-

ní aplikace fungicidu a porost byl zdravý po 

celou dobu vegetace. Nebylo nutné jej regulovat. Pro letošní sklizeň 

jsme se rozhodli navýšit plochu na 40 ha a opět s HYBERY řešit naše 

písčitější pozemky. Je to prostě borec na nejhorší pole!“ Karel Tobolka, 

předseda družstva.

do sucha, přesto dokázal do zimy odnožit. Na jaře odnože zesílily

i přes březnový a dubnový defi cit srážek. Klasy byly vyrovnané a i díky 

srážkám se krásně nalily. HYKING ukázal, že je víc než plnohod-

notná náhrada za Hyland. Hned první rok pěstování na našem 

podniku na ploše cca 90 ha dal výnos 9,3 t/ha zrna. V náročném 

podzimu roku 2020 jsme HYKING opět zaseli v dobrém datu (do 20. 9.). 

I přes mokrý a studený podzim měl do zimy v průměru 6 odnoží na 

rostlinu. Počet rostlin se oproti výsevu mírně snížil na 80/m2. “ řekl 

agronom Bc. Michal Pekař.

Zemědělská společnost ROZHLED a.s., Úvalno, okr. Bruntál

ZD Police, okr. Třebíč

VOD Jetřichovec, okr. Pelhřimov

HYKING O SKORO 2 t/ha NAD PRŮMĚR

HYBERY JE BOREC NA NEJHORŠÍ POLE

VÍC NEŽ PLNOHODNOTNÁ NÁHRADA

ZKUŠENOST Z PRAXE – HYKING

ZKUŠENOST Z PRAXE – HYBERY

ZKUŠENOST Z PRAXE – HYKING

Agronomové
Jan Bittner, DiS.

a Karel Žídek,

Karel Tobolka,
předseda družstva
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HYBRIDNÍ PŠENICE

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vynikající zdravotní stav
 Velmi vysoký výnos i na horších

 půdách
 Stres-tolerance
 Dobrá pekařská kvalita

POPIS HYBRIDU
Polopozdní hybrid pšenice ozimé s vynikajícím 
zdravotním stavem. HYBERY je středního až vyššího 
vzrůstu s vysokou až velmi vysokou odolností proti polé-
hání. 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. 

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 pšeni-
ci 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 ter-
mínech setí, s ohledem na velmi nízké výsevky, je nutno 
minimalizovat výskyt virových přenašečů a případně
v podzimních a zimních měsících chránit porost před 
hraboši.

*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.

VÝVOJ  

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

Výška rostlin střední až vyšší

Metání / zrání středně rané / polopozdní

PŘEZIMOVÁNÍ

Zimovzdornost dobrá

Mrazuvzdornost dobrá

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM velmi vysoká

VÝNOS ZRNA velmi vysoký
Hustota porostu střední (ideální počet 700 klasů/m2)

Počet zrn v klase velmi vysoký (40 zrn/klas)

HTZ střední (45 g)

PEKAŘSKÁ KVALITA

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

TERMÍN SETÍ dle výrobní oblasti od 15. září do 20. října

VÝSEVEK

Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 120 – 150 zrn/m2

Optimální podmínky 150 – 180 zrn/m2

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

HNOJENÍ DUSÍKEM Potravinářská kvalita

Regenerace EC 21–25 (odnožování) 40–50 kg N/ha

Produkční hnojení
EC 29–30 (poč. sloukování)
EC 32–35(37) (sloupkování)

40–60 kg N/ha
30–50 kg N/ha

Kvalitativní dávka N EC 49–55 (počátek metání) 40–50 kg N/ha

Podmínky sucha
V podmínkách sucha upřednostnit časnější termíny aplikace.
Produkční dávky lze spojit do jediné. 

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ velmi vysoká

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)

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

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

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
zvážit základní fungicidní ošetření v případě vysokého infekčního tlaku a vysoké 
intenzity pěstování

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

HYBERYH (A)

Stabilita prověřená praxí. HY
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HYBRIDNÍ PŠENICE
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Odolnost růžovění (fuzarium) Klasů - bodové hodnocení 1 (nejnižší) – 8 (nejvyšší), VÚRV Ruzyně

2020

Odrůdy s vysokou
odolností vůči fuzáriu.

Odrůdy s vysokou
odolností vůči fuzáriu.
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Odolnost růžovění (fuzarium) Klasů - bodové hodnocení 1 (nejnižší) – 8 (nejvyšší), VÚRV Ruzyně

2019

HYDROCK

HYDROCK

VÝSLEDKY REGISTRACE ÚKZÚZ 2018–2020

MIMOŘÁDNÝ VÝNOS
HYDROCK byl nejvýnosnější ranou pšenicí v tříletém regis-
tračním řízení 2018–2020, kde byl srovnáván s nejnovější genetikou 
liniových pšenic. Svými výsledky nás příjemně překvapil i v našich in-
terních demonstračních pokusech. Zde výnosově vynikal i mezi výrazně 
pozdnějšími hybridy. Jeho síla se ukázala hlavně v suchých roč-
nících (2018 a 2019), kdy se na řadě pokusných lokalit umís-
til jako nejvýnosnější pšenice. HYDROCK je výborným řešením
do suchých oblastí a na lehké půdy. 

MIMOŘÁDNÁ ODOLNOST FUZÁRIÍM
HYDROCK patří k nejodolnějším odrůdám proti fuzáriu klasů
a kumulaci DON v zrně ze všech aktuálně zkoušených odrůd 
na ÚKZÚZ (2019 a 2020).

V podmínkách praxe a polních pozo-
rováních dosahuje HYDROCK dobré 
odolnosti a nízkého napadení klaso-
vými fuzárii.
I při umělé infekci izoláty Fusarium 
spp. (provokační testy na pracovišti 
VÚRV, v.v.i. Praha – Ruzyně) vykazo-
val HYDROCK jednu z nejvyšších odol-
ností v rámci všech testovaných odrůd 
a zároveň jednu z nejnižších hodnot 
DON v zrně (Zdroj: ÚKZÚZ Zkoušky 
užitné hodnoty 2019 a 2020).

Nadstandartní odolnost HYDROCKU vůči fuzariím a vůči
kumulaci DON v zrně (umělá infekce 2019 a 2020)

MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY V SUCHU

„Tři zásadní přednosti HYDROCKu:

1. Sklizní 2018 společně s hybridem 

Hyking potvrdil, že při své ranosti není 

tak, jako některé rané odrůdy, závislý 

na květnových srážkách (28 mm).

2. Pokud přijde voda v pravý moment, dokáže divy a v klidu 

dozrává i v tropických červnových vedrech jako v roce 2019.

3. Nepoléhá za mokra, ani při vysoké intenzitě.“

Demonstarční pokus v ZDV Krchleby (okr. KH)

HYDROCK – ZA SUCHA 
NASYPE, ZA MOKRA 
NEPOLEHNE

Bc. Pavel Stárek,
poradce pro region

střední Čechy

Rok
sklizně

Výnos HYDROCK
(t/ha)

Výnos HYDROCK
(% na průměr)

Výsledné
pořadí

2018 6,85 115 2. (z 21 odrůd)

2019 9,15 123 1. (z 31 odrůd)

2020 8,14 110 5. (z 21 odrůd)

9,0

8,6

9,4

9,8

Vý
no

s 
(t/

ha
)

HYDROCK
8,2

Gaudio Steffi Dagmar Elly

ošetřená varianta
neošetřená varianta

10,1 t/ha

9,2 t/ha

Zdroj: ÚKZÚZ 2018–2020, raný sortiment

Zdroj: ÚKZÚZ – Zkoušky užitné hodnoty 2019 a 2020

Přednosti hybridu HYDROCK.
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POPIS HYBRIDU
HYDROCK je nově registrovaný velmi raný hybrid, který 
plnohodnotně nahrazuje starší odrůdu Hybiza a nabí-
zí pěstitelům lepší výnos, kvalitu, zdravotní stav a ještě 
robustnější porost s vyšší odolností přísuškům při stej-
né ranosti. Tříletým registračním řízením ÚKZÚZ 
(2018–2020) prošel jako nejvýnosnější odrůda 
raného sortimentu s velmi komplexním zdravím 
listů a klasu a se spolehlivou odolností proti
poléhání. Hybrid nabízí řešení do oblastí s lehkými
půdami a s časným nástupem jarních přísušků. Nad-
standardní odolnost fuzáriím a nízká kumulace DON
v zrně zajišťují HYDROCKU budoucnost i po zákazu 
hlavních přípravků pro ošetření klasu.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
HYDROCK má výhodu v sušších a teplých oblastech. 
Díky ranosti dobře využije zimní vláhu, lépe odolá ná-
stupu sucha v květnu až červnu a jde dříve ke sklizni. 
Má široké okno pro setí, vyhovují mu i střední až pozd-
nější termíny (cca 20. 9. – 10. 10.). Ty doporučujeme
v teplejších oblastech, kde by bujný podzimní růst 
mohl snížit odolnost porostu vůči mrazu. Již na podzim 
doporučujeme ošetřit porost proti křísům, případně 
přihnojit a regulovat. Na jaře doporučujeme časnou 
regenerační dávku hnojení a následně u řidších poros-
tů dobře načasovat aplikaci CCC pro podporu odno-
žování. Pokud je u náchylnějších odrůd zvýšený výskyt 
padlí, je vhodné HYDROCK sledovat a případně oše-
třit. Vůči ostatním chorobám má velmi komplexní 
odolnost a ošetřování doporučujeme přizpůsobit

infekčnímu tlaku. HYDROCK má nadstandardní odolnost klasovým chorobám
a vykazuje nízkou kumulaci DON i při umělé infekci. Rostliny jsou krátké s vysokou 
odolností poléhání, k morforegulaci doporučujeme přistupovat citlivě a volit nižší
dávky s ohledem na kondici porostu.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vynikající výnos
 (nejvýnosnější 2018–2020)*
 Mimořádná stabilita v suchu
 Velmi raná sklizeň
 Excelentní odolnost fuzáriím

Šlechtitel: ASUR PLANT BREEDING a.s.
*Zdroj: ÚKZÚZ 2018-2020 raný sortiment, ** Zdroj: ÚKZÚZ 2018-2019 raný sortiment, průměrné hodnoty
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 počáteční růst, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin nízká (90 cm)
Metání / zrání velmi rané (141 dní) / velmi rané

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost střední až nižší (při velmi raném setí)

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM velmi vysoká  
VÝNOS ZRNA velmi vysoký (107 % / 106 %; ÚKZÚZ)*
Hustota porostu vyšší (ideální počet 700 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední
HTZ střední

PEKAŘSKÁ KVALITA Kvalita na úrovni potrravinářských pšenic (B). Dusíkaté látky (B) 12,9 %, objemová 
hmotnost (B) 788 g/la a pádové číslo (B) 320 s, hodnota sed. testu (A) 46 ml.**

TERMÍN SETÍ od 15. září do 20. října
VÝSEVEK
Rané setí 120–150 zrn/m2

Pozdní setí nad 150 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM
Regenerace EC 21–25 (odnožování - jaro) 50–60 kg N/ha 

Produkční hnojení EC 29–31 (poč. sloupkování)
EC 32–35 (pol. sloupkování)

40–60 kg N/ha
60–80 kg N/ha

Podmínky sucha V sušších podmínkách a na lehkých půdách doporučujeme upřednostnit ranější 
termíny aplikace hnojiv a volit hnojiva s postupným zpřístupňováním dusíku.

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ vysoká
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování) nízká

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí na listu 5,8 (0)
Komplex listových skvrnitostí 6,5 (++)
Braničnatka plevová 7,0 (++)
Rez pšeničná 6,0 (++)
Rez plevová (žlutá) 9,0 (+++)
Stéblolam 8,0 (+++), gen odolnosti Pch1
Fuzária klasu 7,4 (+++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
EC 29–32 první aplikaci dle předplodiny a infekčního tlaku padlí
EC 30–59 dle infekčního tlaku posunout do pozdnějších fází
EC 61–69 pouze při vysokém infekčním tlaku

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)
VHODNOST PO KUKUŘICI ano (+++), zohlednit ve fungicidní ochraně
ODOLNOST
K CHLORTOLURONU ano

HYDROCKH (B)

nesmí chybět HYDROCK!
Kde chybí voda, RE

GISTRACE
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HYACINTH je na výnosové špici u nás i v Německu. Vyniká výnosem
v extenzivní i intenzivní technologii. Má výbornou odolnost rzím
a fuzáriím a zároveň solidní odolnost poléhání. Navíc je cca o pět 
dní ranější v metání i ve zralosti než standardní polopozdní odrůdy. 
I díky tomu dokáže držet stabilní výnosy a potravinářskou kvalitu
i v posledních velmi problematických teplých a suchých ročnících.
Z kvalitativních parametrů lze vyzdvihnout vysoké pádové číslo, obje-
movou hmotnost a hodnotu sedimentačního testu. Obsah dusíka-
tých látek v zrně je střední hodnoty, odpovídá vysoké výnosové úrovni
hybridu a je vhodné jej podpořit včasným kvalitativním hnojením.
HYACINTH je stěžejním hybridem v raném až středně raném sorti-
mentu, který kromě výnosu nabídne i potravinářskou kvalitu a univer-
zální ranost.

Hybrid HYACINTH prošel s vynikajícími výsledky registračním 
řízením v České republice i v Německu. V roce 2021 očeká-
váme jeho registraci na ÚKZÚZ. Po hybridech HYFI a HYKING 
bude třetím registrovaným hybridem v ČR, a to opět se špič-
kovým výnosem.

POTRAVINÁŘSKÁ KVALITA HYBRIDU HYACINTH

RA
N

É 
PT

ÁČE S VYSOKÝM VÝNOSEM

Zdroj: ÚKZÚZ – zkoušky už. Hodnoty 2018 a 2109,
data pro rok 2020 nebyla v době vydání katalogu dostupná.

Ročník 2018 2019
Hodn.
kvality

Dusíkaté 
látky

12,8 % 13,3 % A/B

Pádové
číslo

328 s 423 s E

Objemová 
hmotnost

806 g/l 784 g/l A

Zelenyho
test

46 ml 40 ml A

Objem
pečiva

468 ml 451 ml C

HYACINTH

HYACINTH – ŠPIČKOVÉ VÝSLEDKY HYBRIDU
V ČESKÉ A NĚMECKÉ REGISTRACI

9,4

9,0

9,8

10,2

Vý
no

s 
(t/

ha
)

HYACINTH

Česká republika 
2018–20

Průměr kontrol

Přínos HYACINTH

8,6

Německo
2017–19

+ 0,6
t/ha

+ 0,8
t/ha

Zdroj: BSA 2017–2019, ÚKZÚZ 2018–2020.
Výnos hybridu HYACINTH ve zkouškách BSA 2017–19 a ÚKZÚZ 2018–20.

Průměr variant 1 a 2 (ošetřené a neošetřené).
*Kontroly: Elixer, Nordkap, RGT Reform (BSA) a Frisky, Gordian, Proteus (ÚKZÚZ).

Raný a výnosný hybrid HYACINTH.
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POPIS HYBRIDU
HYACINTH je raný až středně raný hybrid s velmi vy-
sokými výnosy zrna (BSA 2017–2019; ÚKZÚZ 2018–
2020), výborným zdravotním stavem a nadstandardní 
odolností vůči rzím a fuzáriím. Spolu s dobrou odolnos-
tí vůči poléhání má všechny potřebné atributy, které 
pěstitelům zaručí vysoký výnos s nižšími náklady na 
ošetřování porostu. Potravinářská kvalita je na úrovni 
"A" s vysokým pádovým číslem a objemovou hmotností
a středním obsahem NL.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
Hybrid HYACINTH v sobě spojuje ranost, nenáročnost
a vysoký výnos. Lze jej pěstovat po jakékoliv předplo-
dině. Při včasných výsevech je výnosný i na písčitých 
půdách a dobře si poradí s delšími přísušky. Díky vyso-
kému výnosovému potenciálu je výhodné jej pěstovat i na 
dobrých půdách po zlepšující předplodině. Doporučený 
termín setí je od poloviny září s výsevkem 120 zrn/m2.
V chladnějších oblastech, při pozdnějším setí (do polo-
viny října) nebo při nevhodných podmínkách doporuču-
jeme alespoň 150 zrn/m2. Po vzejití je samozřejmostí 
ošetření proti přenašečům viróz. Na podzim lze podpořit 
odnožování aplikací morfolegulátoru a přihnojit N (dle 
zásoby v půdě). V jarním období hybridům prospívá časné 
přihnojení a následně u řidších porostů aplikace CCC.
HYACINTH má vysokou odolnost proti listovým i kla-
sovým chorobám, zejména proti rzím, braničnatkám
a DTR. Pokud je silný tlak, doporučujeme posílit časnou 
jarní ochranu přípravky kontrolujícími padlí. I přes vyšší 
porost má hybrid solidní odolnost poléhání, morfore-
gulaci je tedy nutné směřovat primárně na husté nebo 
problematické porosty a spíše v nižší dávce.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vysoký výnos
 Ranost
 Excelentní odolnost listovým

 chorobám (rzi, braničnatky)

Šlechtitel: ASUR PLANT BREEDING a.s.
**Zdroj: BSA 2017–2019 neošetřeno / ošetřeno; ÚKZÚZ 2018–2020 neošetřeno / ošetřeno.
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 až vyšší odnožovací schopnost

Výška rostlin vyšší

Metání / zrání rané (144 dní, HYKING = 144 dní) / rané až středně rané

PŘEZIMOVÁNÍ

Zimovzdornost dobrá

Mrazuvzdornost dobrá

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM vysoká  

VÝNOS ZRNA velmi vysoký (BSA 111 % / 107 %; ÚKZÚZ 107 % / 106 %)**

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

Počet zrn v klase střední

HTZ střední

PEKAŘSKÁ KVALITA

Kvalita na úrovni potr. pšenic A (BSA 2017–18, ÚKZÚZ 2018). Vysoká hodnota 
pádového čísla E (376 s)*, vysoká objemová hmotnost A (795 g/l)*, dobrá 
hodnota Zelenyho testu A (43 ml)*, střední obsah NL v zrně A/B (13,1 %)*,
ale nízký objem pečiva C (460 ml)*. 

TERMÍN SETÍ od 15. září do 15. října

VÝSEVEK

Optimální podmínky 120 – 150 zrn/m2

Pozdní setí nad 150 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM

Odnožování EC 21–25 (odnožování - jaro) 40 kg N/ha

Tvorba stébla
(dávky je možné sloučit)

EC 31–35 (1. pol. sloupkování)
EC 35–39 (2. pol. sloupkování)

40–60 kg N/ha
30–50 kg N/ha

Pozdní dávky EC 45–49 (plný praporec až praskání pochvy) 50 kg N/ha

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední (7,2)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování) ANO (střední)

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

Padlí (list / klas) 6,3 / 6,2

Listové skvrnitosti 6,7

Rez pšeničná 7,9

Rez plevová (žlutá) 8,3

Stéblolam 6,4

Fuzária klasu 6,9

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
EC 29–32 první aplikaci dle předplodiny a infekčního tlaku 
EC 30–59 širokospektrální fungicid zaměřený na rez pšeničnou 
EC 61–69 dle infekčního tlaku 

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)

VHODNOST PO KUKUŘICI ano  

ODOLNOST
K CHLORTOLURONU Ne, nepoužívat herbicidy s úč. látkou chlortoluron!

HYACINTHH (B/C)

Rané ptáče s vysokým výnosem.

HYBRIDNÍ PŠENICE

OČEKÁVANÁ

REGISTRACE 2021
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HYBRIDNÍ PŠENICE

ÁČKO ZA VÝNOS
Hybrid HYMALAYA se povedl. Je to velmi výnosná pšenice, dokáže
využívat kvalitní stanoviště a vysokou intenzitu vstupů. Je nejvýnosnější 
mezi A pšenicemi registrovanými v Německu (BSA, 2019). Při pěsto-
vání v extenzivní variantě, bez fungicidů a regulátorů růstu, její výnos 
německý odrůdový úřad hodnotí nejvyšším možným výsledkem 9 z 9. 
Při testování v intenzivní technologii je hodnocena známkou 8, což je 
nejlepší hodnocení, kterého dosahují „áčkové“ potravinářské odrůdy.

ÁČKO ZA ODOLNOST CHOROBÁM
Odolnost vůči chorobám stojí významnou měrou za vynikajícími výnosy 
hybridu HYMALAYA. Podle hodnocení BSA 2019 je odolnost padlí na 
špičkové úrovni, hodnocena známkou 2 z 9 (nižší = lepší). Zásadním 
problémem nejsou pro HYMALAYU ani rzi plevová a pšeničná (známka 
3 z 9 ). HYMALAYU proto lze doporučit i do podmínek s redukovaným 
ošetřením proti chorobám.

ÁČKO ZA KVALITU
HYMALAYA je kvalitou na úrovni A odrůd. Má vysoké pádové číslo. 
Obsah NL v zrně je vzhledem k její špičkové výnosové úrovni nadstan-
dardní. Ostatní parametry odpovídají potravinářské kvalitě. Nicméně
i přesto je potřeba se u hybridu HYMALAYA zaměřit na precizní dusí-
katé hnojení, obzvláště důležité je to na úrodných půdách s vysokým 
potenciálem výnosu.

HYMALAYA PRO INTENZIVNÍ AGROTECHNIKU
Hybridní pšenice je díky jejich vlastnostem výhodné pěstovat na pro-
blematických půdách, kde je výnos limitován špatnými půdními
a klimatickými podmínkami. S novými hybridy HYACINTH a HYMALAYA 
však hybridní pšenice získávají velký smysl i pro intenzivní podmínky
a standardní až intenzivní agrotechniku. Tyto hybridy mají velmi vyso-
ký výnosový potenciál, a k tomu vlastnosti, které jim pomáhají tento 
potenciál ochránit v podmínkách praxe a posunout výnosy o úroveň 
výše. 

HYMALAYA PRO VÝNOS I KVALITU PŘI INTENZIVNÍ
AGROTECHNICE

 Vysoký výnosový potenciál
 Efektivní využití dusíku
 Vysoký obsah NL v zrně i při vysokém výnosu 
 Dobá reakce na regulátor růstu zakrácením porostu

  a zvýšením odolnosti poléhání

 Déle zdravý porost při vysokém infekčním tlaku díky
  nadstandardní odolnosti chorobám

 Nadprůměrná odolnost fuzáriím a nízká kumulace DON
 Výborná mrazuvzdornost

HYMALAYA – VÝNOS 2015–17

107

103

97Re
la

tiv
ní

 v
ýn

os
 z

rn
a 

(%
)

neošetřená varianta

HYMALAYA
(A)

ošetřená varianta

99

RGT Reform Elixer

110,6 %

107,0 %

Julius
95

Zdroj: BSA 2015–17. Relativní výnos neošetřeno / ošetřeno.
Srovnání na kontrolní odrůdy – RGT Reform, Elixer, Julius.

HYMALAYA
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POPIS HYBRIDU
Po registraci v Německu (2018) se HYMALAYA 
stala nejvýkonnější potravinářskou A pšenicí
s hodnocením výnosu 9/9 při intenzivní i exten-
zivní technologii (BSA, 2018). Navíc vyniká výbor-
nou odolností chorobám a potavinářskou kvalitou "A". 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
HYMALAYA je komplexní hybridní odrůda s vynikají-
cími agronomickými vlastnostmi. Zvládá i horší půdy
a předplodiny. Termín setí doporučujeme od 10. září do 
poloviny října s výsevkem 110–150 zrn/m2. Po vzejití je 
potřeba ohlídat přenašeče viróz. Už na podzim je dle 
podmínek možné podpořit odnožování morfolegulá-
torem a porost přihnojit dusíkem (dle zásoby v půdě). 
Rychlé regeneraci po zimě pomůže časné přihnojení. 
Řídké porosty lze v době odnožování stimulovat aplikací 
CCC. Cílem je střední až vyšší hustota porostu, okolo 
700 klasů/m2. Aplikace fungicidů musí odpovídat aktu-
álním podmínkám a infekčnímu tlaku. HYMALAYA má 
obecně velmi dobrou odolnost proti padlí i k ostatním 
listovým a klasovým chorobám. U hybridu HYMALAYA
je nutné volit intenzivnější regulaci proti poléhání, 
zejména na úrodných půdách a u hustých porostů. 
Hnojení musí odpovídat očekávanému výnosu a kva-
litě. V regionech s častými přísušky je výhodné časné 
hnojení pozvolně působícími hnojivy, aby byla zajištěna 
dostatečná zásoba živin v půdě v době jejich zvýšené 
potřeby rostlinami. Kvalitativní dávku je nutné časovat 
tak, aby ve fázi BBCH 51–55 měly rostliny k dispozici 
dostatek dusíku a navýšily HTZ a obsah NL v zrně.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Špičkový výnos
 Výborná kvalita
 Vysoká odolnost padlí

Šlechtitel: Nordsaat Saatzucht GmbH
**Zdroj: BSA 2015–2017 neošetřeno / ošetřeno
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 až vyšší odnožovací schopnost

Výška rostlin vyšší

Metání / zrání polopozdní / pozdní

PŘEZIMOVÁNÍ

Zimovzdornost dobrá

Mrazuvzdornost dobrá

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM vysoká  

VÝNOS ZRNA velmi vysoký (BSA 111 % / 107 %)**

Hustota porostu vyšší (ideální počet 700–750 klasů/m2)

Počet zrn v klase vysoký

HTZ střední

PEKAŘSKÁ KVALITA Kvalita A (BSA 2015–17). Vysoká hodnota pádového čísla a sedimantačního testu. 
Střední hodnota NL a OH.

TERMÍN SETÍ od 10. září do 15. října

VÝSEVEK

Rané setí 110–150 zrn/m2

Pozdní setí nad 150 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM

Odnožování EC 21–25 (odnožování - jaro) 40 kg N/ha

Tvorba stébla
(dávky je možné sloučit)

EC 31–35 (1. pol. sloupkování)
EC 35–39 (2. pol. sloupkování)

40–60 kg N/ha
30–50 kg N/ha

Pozdní dávky EC 45–49 (plný praporec až praskání pochvy) 50 kg N/ha

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ nižší až střední

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování) ANO (vyšší)

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

Padlí +++

Braničnatky listu ++(+)

DTR ++

Rez pšeničná +++

Rez plevová (žlutá) +++

Stéblolam +(+)

Fuzária klasu ++(+)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
EC 29–32 první aplikaci volitelně dle předplodiny a infekčního tlaku 
EC 30–59 širokospektrální fungicid 
EC 61–69 volitelně dle infekčního tlaku 

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (++)

VHODNOST PO KUKUŘICI ano  

HYMALAYAH (A)

Trojáčkový AAA hybrid.

HYBRIDNÍ PŠENICE

HY
BR

ID
NÍ

 P
ŠE

NI
CE

HY
BR

ID
NÍ

 Ž
IT

O
HY

BR
ID

NÍ
 JE

ČM
EN



16

HYBRIDNÍ PŠENICE

Výměra: 2 606 ha

Nadmořská výška: 260 m n. m.

Průměrné srážky: 600 – 650 mm

(2020: 985 mm)

Struktura RV: 21 % pšenice oz., 20 % ječmen jar.,

24 % kukuřice, 14 % cukrovka, 7% řepka, 5 % mák,

5 % vojtěška, 4 % louky

„Naše družstvo dlouhodobě dodává potravinářskou pšenici mlýnu 

HERBER v Opavě - Palhanci. V závěru podzimní sezóny 2019 jsme byli 

požádání o zasetí cca 5 ha hybridu HYPOCAMP, u kterého se ověřo-

valy specifi cké kvalitativní parametry pro výrobu sušenek. Připravili 

jsme mu opravdu zatěžkávací zkoušku, protože jsme ho zaseli 

na nepříliš kvalitní pozemek, navíc byl zaset relativně pozdě

(15. 10.). Porost se zapojoval pomalu, jeho vedení z hlediska ochrany 

a výživy bylo spíše extenzivní. Říkali jsme si: „Ukaž, co umíš!“ Přes 

veškerý „nekomfort“, včetně extrémních srážek r. 2020, nás příjemně 

překvapil svým výnosem 6,62 t/ha. I kvalitou vyhovoval HYPOCAMP po-

žadavkům Mlýnu Herber.“, říká Ing. David Dehner, agronom ZD Hraničář.

„V Opavě v Palhanci máme soustředěn 

velmi moderní provoz s výrobou mouky 

pro nejnáročnější zpracovatele z pohle-

du dlouhodobě vyrovnaných a speciál-

ních či velmi vysokých jakostních para-

metrů mouky. Ve spolupráci s fi rmami 

Saaten-Union, Mondelez a ZD Hraničář Loděnice jsme v roce 2020 

otestovali hybridní pšenici HYPOCAMP a provedli rozbory jakostních 

parametrů zrna i mouky dodané partie. Výsledky rozborů ukázaly, že 

HYPOCAMP skutečně velmi dobře vyhovuje požadavkům na oplatko-

vou mouku a splňuje náročné požadavky na jakostní parametry našich 

odběratelů. Proto pro letošní rok plánujeme nakoupit min. 450 tun 

pšenice HYPOCAMP a spolupráci v dalších letech rozšiřovat.“, říká

Ing. Dušan Dudek, vedoucí nákupu surovin mlýnu Herber.

Agrotechnika:
Předplodina: řepka ozimá, Zpracování půdy: orba a příprava kypři-

čem Hatzenbichler, Setí: Väderstad Spirit (3 jed-75 kg/ha), Hnojení: 

25.2. DASA 200 kg, březen aplikace digestátu 16 t/ha, Ochrana: Cou-

gar forte 0,5l + Sekator OD 0,05l, regulace Cuadro NT (trinexapac.) 

0,25 l + Retacel 0,3 l, fung. do klasu Lynx 0,9 l

ZD HRANIČÁŘ Loděnice, okr. Opava

MLÝN HERBER spol s.r.o., okr. Opava

HYPOCAMP – PRVNÍ ZKUŠENOSTI
ZE SEVERNÍ MORAVY

ZPRACOVATELÉ POTVRZUJÍ
KVALITU HYPOCAMP

ZKUŠENOST Z PRAXE – HYPOCAMP

HYPOCAMP

Ing. David Dehner, agronom

Mlýn Herber 
v Palhanci

Atest jakosti zrna HYPOCAMP ZE SKLIZNĚ 2020,
zdroj: MLÝN HERBER spol s.r.o. 
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HYPOCAMPH (Pečiv.)

HYBRIDNÍ PŠENICE

Robustní hybrid v sušenkové kvalitě. HY
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POPIS HYBRIDU
HYPOCAMP je polopozdní hybrid s velice stabilními 
parametry kvality pro pečivárenské využití a stabilním 
výnosem. Jeho předností je dobrá odolnost poléhání
a nadstandardní odolnost vůči listovým chorobám, ze-
jména vůči rzi plevové a pšeničné a výborná odolnost 
vůči fuzáriím v klase. HYPOCAMP je proto vhodný i do 
technologií s nižší intenzitou ošetřování fungicidními 
přípravky. Dobře snáší i pozdnější termíny setí.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
Nenáročný hybrid HYPOCAMP je vhodný i do méně 
intenzivních technologií. Lze jej pěstovat po jakékoliv 
předplodině, dobré výsledky má i po obilnině. Pro do-
sažení odpovídající kvality jej doporučujeme na bonitně 
střední až lepší půdy, nicméně má stabilní výnosy i na 
lehčích a problematičtějších půdách. Termín setí je od 
poloviny září, s výsevkem od 120 zrn/m2, v chladnějších 
oblastech, při pozdnějším setí nebo nevhodných půd-
ních podmínkách, doporučujeme 150 zrn/m2. Po vze-
jití je samozřejmostí ošetření proti křísům. V podzimním 
období lze řidší porosty podpořit dávkou N (20–40 kg/ha)
a aplikovat CCC, pro podporu odnožování a lepší 
podzimní vývoj lze přidat k postřiku mangan v dávce 
250–500 g/ha. Na jaře doporučujeme časné přihnoje-
ní nitrátovou formou dusíku. HYPOCAMP má vysokou 
odolnost proti listovým i klasovým chorobám, zejména 
proti rzem, braničnatkám a fuzáriím. Ošetřování proto 
provádějte s ohledem na pěstební technologii a infekč-
ní tlak s cílem posunout širokospektrální fungicid pro 
ochranu praporcového listu (a klasu) do pozdnějších
fází porostu. HYPOCAMP má dobrou odolnost poléhání, 
pro morforegulaci volte spíše nižší dávky přípravků. Má 

dobré využití dusíku, a proto pro dosažení nižších NL v zrně můžete ponížit celkovou 
dávku N, vynechat pozdní produkční a kvalitativní dávku hnojení a soustředit se
na časnější jarní aplikace zaměřené na tvorbu výnosu.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Stabilní sušenková kvalita
 Dobrá odolnost fuzáriím a rzím
 Stabilní výnos i na horších polích

Šlechtitel: SAATEN-UNION Recherche FR
Zdroj: údaje šlechtitele, BSA Německo, GEVES FR 2016
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 až vyšší

Metání / zrání polopozdní / polopozdní

PŘEZIMOVÁNÍ

Zimovzdornost dobrá

Mrazuvzdornost dobrá

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM vysoká  
VÝNOS ZRNA vysoký
Hustota porostu střední až vyšší (ideální počet 650–700 klasů/m2)

Počet zrn v klase střední

HTZ střední

PEKAŘSKÁ KVALITA Specifická kvalita pro sušenky a oplatky. NL 11 %, pádové číslo 220 s,
OH 780–800 g/l, P/L <0,5, W 110–150, vaznost vody 52–55 %

TERMÍN SETÍ od 15. září do 15. října

VÝSEVEK

Rané setí 120–150 zrn/m2

Pozdní setí nad 150 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování EC 21–25 (odnožování - jaro) 60 kg N/ha

Tvorba stébla
(dávky je možné sloučit)

EC 31–35 (1. pol. sloupkování)
EC 35–39 – pro snížení NL v zrně vynechat

60–90 kg N/ha
40 kg N/ha

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování) nižší

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

Padlí +(+)

Braničnatky listu ++

DTR +++

Rez pšeničná +++

Rez plevová (žlutá) +

Stéblolam ++(+)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
EC 29–32 první aplikaci dle předplodiny a infekčního tlaku
EC 39–59 širokospektrální fungicid
EC 61–69 dle infekčního tlaku

VHODNOST PO OBILOVINĚ ano (++)

VHODNOST PO KUKUŘICI ano (++) – přizpůsobit fungicidní ochranu klasu

ODOLNOST
K CHLORTOLURONU

ano
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HYBRIDNÍ PŠENICE

Výměra: 370 ha

Nadmořská výška: 250 m n. m.

Průměrné srážky: 600 mm

Půdy: hlinité až hlinitopísčité

Struktura RV: 35 % pšenice, 25 % řepka, 10 % ječmen j.,

15 % cukrovka, 10 % kukuřice, 5 % sója

„V rámci snah o ekologizaci zemědělství každoročně ubývají účinné 

látky a s nimi i osvědčené pesticidy, používané jako nedílná součást 

pěstování zemědělských plodin. Máme-li udržet za této situace stávající 

výnosy, je nutno klást o to větší důraz na výběr odrůd s geneticky výbor-

ným zdravotním stavem a stresuodolností – prostě rostliny si musí v co 

možná nejvyšší míře pomoci samy! Jsem přesvědčen, že splnění tako-

vého požadavku mají ve svém vínku právě hybridní pšenice. Proto jsme 

již před třemi roky začali s jejich zkoušením. K naší spokojenosti jsme 

měli hybridy HYKING a  HYBERY („popraly“ se velmi dobře se suchem 

těchto let), vloni jsme sklízeli z 20 ha HYVENTO. Jeho výnos 7,11 t/ha  

byl i přes místy silné poškození hrabošem vyšší než podnikový průměr. 

Navíc bez problémů ustál vysoký úhrn srážek, zdravotně se „držel“

a jeho potravinářská kvalita byla vyhovující. Proto jsme se rozhodli

zaset hybrid HYVENTO znovu.

Kromě toho jsme zaseli poloprovozní pokus s pěti hybridními ozimými 

pšenicemi srovnávanými na odrůdu liniovou. Budeme tak mít možnost 

vybrat si ten nejvhodnější hybrid pro naše pole.“ říká agronom pan 

Ing. Petr Černý.

Agrotechnika:
Předplodina: řepka oz., Zpracování půdy: orba + kompaktor, Setí: 

23.9., 70 kg/ha, hloubka do 2 cm, Hnojení před setím: POLIDAP 

150 kg + půdní bakterie AZOTER, Ochrana podzim: Chocker 0,45 l

+ Glean 5 g, Retacel 0,5 l, Hnojení a ochrana jaro: regenerační 

Zaksan (32 % N) 110 kg, 1. produkční DASA 192 kg, Forte Gama Fenol 

3 l, regulace Moddus 0,4 l, 2. produkční Zaksan 136 kg, kvalitativní 

Zaksan 121 kg, Priaxor EC 0,8 l, Flexity 0,3 l, močovina 10 kg, Aktifer 

Element S 0,5 l, Osiris 1,8 l

Ing. Jan Hanzlík, Hněvošice, okr. Opava

ZDRAVOTNÍ STAV A STRESUODOLNOST 
– HLAVNÍ VÝHODY HYVENTA

ZKUŠENOST Z PRAXE – HYVENTO

Agronom Ing. Petr Černý (vpravo)
se zástupcem SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Ing. Otto Holoubkem v porostu HYVENTA.

HYVENTO je výnosné a zároveň má výbor-
nou kvalitu. Že to nejde dohromady? V pří-
padě HYVENTA ano! Hybrid HYVENTO (A) 
je hodnocen nejlepším výnosem mezi pše-
nicemi s potravinářskou kvalitou A nebo E 
na Německém BSA (BSA 2018). 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 vy-
soký obsah NL v zrně.

HYVENTO – VÝBORNÁ KVALITA 
I PŘI VYSOKÝCH VÝNOSECH

* BSA Německo 2012–2015



PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

POPIS HYBRIDU
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 2018 v Německu bylo HYVENTO mezi nejvý-
nosnějšími pšenicemi s kvalitou A nebo E. Má vyni-
kající hodnocení výnosu 8 z 9 bodů v ošetřené i neošetřené 
variantě a zároveň dosahuje potravinářské kvality A.

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 odol-
ností 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 120–140 zrn/m2. Hloubku setí 
doporučujeme 2–3 cm pro maximální podporu odnožo-
vání. 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 hyb-
rid. Fungicidní ošetření provádějte standardně a s ohle-
dem na infekční tlak, předplodinu a intenzitu pěstování.

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.

VÝVOJ  
Počáteční vývoj středně rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin střední
Metání / zrání středně rané / středně rané

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost dobrá

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM vysoká  
VÝNOS ZRNA výborný výnos kvalitního zrna
Hustota porostu nízká až střední (ideální počet 500 – 650 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední až vysoký
HTZ vyšší

PEKAŘSKÁ KVALITA
Kvalita na úrovni A (BSA, 2015–2017). Vysoká hodnota pádového čísla s vysokou 
stabilitou, střední obsah NL, střední hodnota objemové hmotnosti a Zelenyho testu.

TERMÍN SETÍ od 20. září do 10. října
VÝSEVEK
Rané setí 120 – 140 zrn/m2

Optimální podmínky 140 – 160 zrn/m2

Pozdní setí nad 160 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM Potravinářská kvalita
Regenerace EC 21–25 (odnožování) 30–40 kg N/ha 

Produkční hnojení
EC 29–30 (poč. sloukování)
EC 32–35(37) (sloupkování)

40–60 kg N/ha
30–50 kg N/ha

Kvalitativní dávka N EC 49–55 (počátek metání) 40–50 kg N/ha

Podmínky sucha
V podmínkách sucha upřednostnit časnější termíny aplikace.
Produkční dávky lze spojit do jediné.

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
Fuzária klasu "++"

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
EC 29 – 32 první aplikaci dle předplodiny a infekčního tlaku 
EC 30 – 59 širokospektrální fungicid 
EC 61 – 69 dle infekčního tlaku 

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)
ODOLNOST K CHLORTOLURONU ano
VHODNOST PO KUKUŘICI ano

HYVENTOH (A) Kombinace
výnosu a potravinářské kvality.
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GEN Pch1 – ZVÝŠENÁ ODOLNOST STÉBLOLAMU
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Doporučená technologie pěstování
hybridní pšenice.
ZALOŽENÍ POROSTU HYBRIDNÍ PŠENICE
Cílem podzimního období je silná rostlina, která jde do zimy s mohut-
nými kořeny a s jednou až několika odnožemi. Toho dosáhnete, pokud 
umožníte hybridům využít jejich genetický potenciál. Seje se třetinový 
výsevek (50-80 kg/ha), proto je výhodné vytvořit dobré podmínky pro 
setí a vzcházení rostlin. Doporučený termín setí naleznete vždy u kon-
krétního hybridu v tomto katalogu. Časnější termíny volte pro lokality
s dlouhým obdobím vegetačního klidu. Velmi rané hybridy mají rych-
lejší vývoj, sejte je proto ve středním až pozdnějším termínu. Podpo-
říte tak jejich mrazuvzdornost a efektivnější využití živin. Pokud je na
podzim potřeba podpořit zakořeňování a odnožování, lze apliko-
vat 0,5–1 l/ha CCC a/nebo 200–500 g/ha mikroprvku Mn od fáze 
BBCH 14–16. Nesejte příliš hluboko, ideální uložení osiva je 2–3 cm
pod povrch půdy, aby bylo stimulováno odnožování. Při časném 
vzcházení je nezbytné porost včas a případně i opakovaně ošetřit
insekticidem.

PODPORA ODNOŽOVÁNÍ A ODOLNOST POLÉHÁNÍ
Hybridní pšenice se odlišují dynamikou odnožování. Většinu odnoží
vytvoří až na jaře a proto porosty přecházejí později do fáze sloup-
kování. U řídkých porostů je tak více času na aplikaci CCC v dávce
0,5–1 l/ha, případně opět v kombinaci s Mn v dávce 250–500 g/ha. 
Cílem je porost o hustotě cca 550–700 klasů/m2. 
Většina hybridů má výbornou odolnost poléhání, proto většinou
postačí nižší dávka regulace. Důslednou regulaci vyžadují pouze po-
rosty intenzivně hnojené nebo přehuštěné. Pokud jsou rostliny v době 
aplikace regulátorů růstu stresovány suchem a vysokými teplotami, 
doporučujeme aplikovat nižší dávky nebo regulaci odložit.

DOPORUČENÉ HNOJENÍ N HYBRIDNÍ PŠENICE
Obecně pro hnojení hybridních pšenic platí, že čím dříve, tím lépe.
Cílem regeneračního přihnojení je rychlý rozvoj kořenů, obnova nad-
zemní části rostlin a stimulace odnožování, proto hybridy ocení včas-
nou dávku živin. Produkčním hnojením se podpoří typický dlouhý klas 
a založení vysokého počtu zrn v klase. Vyšší dávku živin proto plánujte 
na fázi BBCH 29–31. Na podporu a udržení fertilních odnoží a za-
chování počtu zrn v klase je pak směřovaná druhá produkční dávka 
hnojení ve fázi BBCH 32–35. V lokalitách, kde hrozí sucho po časném 
vzestupu teplot, upřednostněte dřívější termín a případně vyšší dáv-
ky stabilizované formy hnojiv. Při vyšší intenzitě pěstování, ve vláho-
vě jistých oblastech, doporučujeme dávky naopak přesněji časovat
a rozdělovat. Při pěstování hybridů pro pekařské využití doporučujeme 
kvalitativní hnojení v dávce 30–50 kg N/ha ve fázi BBCH 49–55. 

INTENZITA VEDENÍ POROSTU
Hybridní pšenice jsou plastické. Velmi dobře zvládají extenzivní sta-
noviště a vedení porostu, protože disponují vynikající odolností cho-
robám i poléhání a efektivně využívají živiny. Specialisty pro exten-
zivní agrotechniku jsou HYBERY nebo HYVENTO. Univerzální hybridy
HYKING a HYDROCK lze také využít na chudší stanoviště, ale jakýko-
liv nadstandard v podobě lepší půdy, dešťových srážek a dávek dusí-
ku velmi dobře přemění na výnos. Novinky HYMALAYA a HYACINTH
se vyplatí umisťovat i na bonitnější půdy a porosty vést intenzivněji 
zejména po stránce výživy – tyto hybridy se odvděčí vynikajícími výnosy 
a maximalizací potenciálu kvalitních polí. 

HYBRIDNÍ PŠENICE

Rozvoj kořenového 
systému a silných 
odnoží lze na podzim
podpořit dávkou N
a aplikací CCC
(foceno 2. 12. 2019,
Ing. Petr Černý – porost 
HYVENTO – farma
Ing. Hanzlík, Hněvošice).

Hybrid HYDROCK vykazuje velmi vysokou odolnost fuzáriím
i při umělé infekci (foceno 1. 7. 2020 – VÚKROM, odrůdové
pokusy uměle infi kované Fusarium culmorum).
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Technologie a kvalita hybridní pšenice.

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE SAATEN-UNION
SAATEN-UNION využívá pro produkci hybridní pšenice hybridizační 
metodu CHA (Chemical Hybridizing Agent), která má oproti konvenční 
metodě CMS zásadní výhody. Celý proces šlechtění je jednodušší 
a rychlejší. Zkracuje se doba od prvního křížení po regist-
raci odrůdy a díky tomu dosahujeme rychlého genetického 
pokroku a dokážeme pružněji reagovat na nové požadavky 
pěstitelů např. na odolnost odrůd vůči klimatickým fakto-
rům nebo chorobám. Díky množení hybridní pšenice v oddělených
pásech mateřského a otcovského komponentu dosahuje osivo vyšší 
úrovně hybridity.

TECHNOLOGICKÝ NÁSKOK PŘENESENÝ DO PRAXE
Díky nejmodernějším biotechnologickým postupům, rychlému šlech-
titelskému pokroku v kombinaci se známými výhodami heteroze
u hybridních odrůd nabízíme pěstitelům unikátní technologii v podobě 
nové generace špičkových hybridů pro náročné podmínky praxe. Nové 
hybridy nejenže mají vynikající výsledky v registracích (např. HYKING
a HYDROCK na ÚKZÚZ nebo HYMALAYA a HYLEA na BSA v Němec-
ku), ale jsou úspěšnější i v praxi. Příkladem za všechny je HYKING, 
který v praxi prokázal vynikající výnos i plasticitu.

MANAGEMENT KVALITY OSIVA HYSEED
Vysoká přidaná hodnota hybridů začíná kvalitním osivem. Proto jsme 
zoptimalizovali celý proces množení, výroby a distribuce osiva a za-
vedli nové technologie, např. vakuové vaky pro skladování osiva nebo 
kontrolu hybridity ještě před sklizní množitelského porostu. Máme na-

stavena přísná kritéria pro hybriditu, klíčivost, čistotu a výskyt námele 
s limity nad požadavky normy, abychom mohli dodat osivo v nejvyšší 
možné kvalitě a v co nejkratším čase. 

NADSTANDARDNÍ KVALITA OSIVA HYBRIDNÍ PŠENICE
 Hybridita min. 95 %
 Vysoká klíčivost výrazně nad požadavky ÚKZÚZ
 Čistota min. 99,5 %
 Nejkvalitnější dostupná mořidla

MOŘENÍ A SPECIÁLNÍ ÚPRAVY OSIVA
Osiva hybridní pšenice jsou ošet-
řena nejkvalitnějšími dostupnými 
mořidly a navíc chráněna speciálně 
vyvinutým ochranným coatingem 
HybriCoat*. Nabízíme i kombinaci 
standardního fungicidního mořidla 
a přípravku Systiva®. Pro letošní 
rok je nabídka mořidel rozšířena
i o insekticidní ochranu příprav-
kem Langis® (Signal).
Novinkou v nabídce jsou kalibrovaná osiva pro potřeby speciálních
secích strojů. Díky přesnému uložení osiva se ještě lépe využije gene-
tický potenciál hybridů.

Produkce hybridní pšenice je odborně, organizačně, technologicky a ekonomicky náročný proces, jehož cílem je výroba vysoce 
kvalitního osiva, které přinese pěstitelům očekávané užitné vlastnosti – výnos, stabilitu, odolnost vůči stresovým faktorům, 
rezistenci chorobám, atd. 
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Zdroj: Rok 2019 a 2020 – průměrné výsledky rozboru klíčivosti hybridní pšenice (ASUR)

* Pouze pro osiva vyráběná v´zahraničí.
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Technologie pro omezení námele
u hybridního žita.

Základní pravidla pro eliminaci výskytu námele v žitu:
1) Volba vhodného hybridu
Mezi jednotlivými hybridy jsou značné rozdíly ve vnímavosti na
výskyt námele. Často to souvisí s architekturou klasu a schopností
co nejlepšího opylení. Laicky řečeno, když se do semeníku dostane 
dříve pyl, vytvoří zrno, když mycelium paličkovice, vytvoří se námel. 
Všechny nové hybridy SAATEN-UNION požadavky na dobré opylení 
splňují.

2) Setí hybridů SU ve směsi s vysoce prášivou a vzrůstnou 
populační odrůdou INSPECTOR
Firma SAATEN-UNION již před více než deseti lety přišla s techno-
logií, která výrazně snižuje tvorbu námele. Jde o účelné vyhledávání 
kombinace hybridů a populačního žita, které ve směsi zajišťují vyšší 
opylení a vyšší výnos. Nelze smíchat hybrid s jakýmkoliv populačním 
žitem. Odrůdy se musí sejít raností, populační žito musí být vyššího 
vzrůstu a vysoce prášivé. Takové požadavky dnes na ČR trhu splňuje 
pouze odrůda INSPECTOR. V Německu se hybridy SAATEN-UNION 
prodávají již ve směsi 90 % H + 10 % populace. Český ÚKZÚZ bo-
hužel tuto možnost jednoduchou formou míchání při balení osiva 
neumožňuje, proto si český farmář musí pomoci sám. Jednoduchý 
návod, jak oset plochu hybridu s INSPECTOREM, naleznete v katalogu 
PODZIM 2021 na straně 29.

3) Dodržovat časový rozestup žita v osevním sledu
na jednom pozemku
Sklerocia v půdě přežívají přibližně 1–3 roky. Je proto vhodné v lokali-
tách s výskytem námele set žito na stejný pozemek nejdříve za 3, lépe 
za 4 roky. Toto samozřejmě neplatí u žita na senáž či GPS, kdy hmotu 
sklízíme před vymetáním nebo nejpozději ve voskově-mléčné zralosti. 

Výhody pěstování žita jsou zřejmé. Nejčastěji farmáři uvádějí mnohem snazší vedení porostu, menší náročnost na půdní
i klimatické podmínky a také výrazně nižší vstupy. Bohužel za určitých podmínek se také může vyskytnout problém zvaný 
námel. Námel je produktem vřeckaté houby paličkovice nachové. Námel neboli sklerocium je z hlediska zdravotního limitní 
jak v konečném merkantilu určeném pro výrobu mouky či krmení, tak i v osivu potravinářských odrůd. Proto, abychom mohli 
výskyt námele omezit na minimum, je třeba znát alespoň základy a faktory, při kterých je výskyt více pravděpodobný, a pokud 
možno se těchto faktorů vyvarovat.
Za ideálních podmínek houba infi kuje žito svými Askosporami nejčastěji v době kvetení a prorůstá svým myceliem bliznou až 
k semeníku. Zde se namísto zrna vytvoří sklerocium, které obsahuje zdraví škodlivé alkaloidy. Mezi faktory, které podporují
tvorbu námele, patří vlhko a chladno v době kvetení. Stejně tak nepříznivě působí extrémní teploty a bezvětrné počasí v době 
kvetení, které brání přenosu pylu a snižuje tvorbu zrna v klase. Na hluchém místě je pak větší prostor pro tvorbu námele. Velmi 
nevhodné je pěstování v uzavřených lokalitách a v blízkosti vodních ploch. Obrovskou chybou je také pěstování žita po žitu.

4) V případě výskytu námele v daném roce provést hlubší 
zapravení posklizňových zbytků
Životaschopnost námele, resp. klíčivost spor námele, klesá při nedo-
statku vzduchu, a tedy i s hloubkou zapravení. Proto po sklizni náme-
lového žita je potřeba kvalitně a hluboko zapravit posklizňové zbytky. 
Nestačí jen mělká podmítka.

5) Neset žito v uzavřených lokalitách a v blízkosti vodních ploch
Pro dokonalé opylení je třeba vzdušná lokalita. Bezvětří snižuje opylení,
a tedy i výnos a zvyšuje výskyt námele.

6) Fungicidní ochrana a mikrovýživa na počátku kvetení
Dobře se osvědčila fungicidní ochrana do klasu, a to na počátku kve-
tení. Kombinace účinných látek metconazol či tebuconazole s azoxy-
strobinem je velmi vhodná. Je třeba snížit množství vody na 80–100 l
a aplikaci provést za bezvětrného počasí. Doporučujeme do směsi při-
dat zinek a měď. Jednak jsou to antistresové mikroprvky, ale hlavně
zinek podporuje opylení a tvorbu zrna a měď jako fungicidní látka brzdí 
prorůstání mycélia houby k semeníku. Mimořádně vhodná a velmi 
účinná je kombinace AminoQuelant Zn 0,5 l + AminoQuelant 
Cu 0,5l + tebuconazole 125 g + azoxy-
strobin 80–100 g + 100 l vody.
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SU PERFORMERH

Nejžádanější 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 jedineč-
nost lze spatřovat ve špičkových výnosech zrna a to 
jak v ošetřené, tak i v neošetřené variantě pěstování.
SU PERFORMER patří k nové generaci hybridů s odliš-
nou 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
výsledků ale dosahuje také v extenzivních technologiích. 
Hybrid SU PERFORMER Vám jako jeden z mála výrazně 
zvyšuje jistotu špičkové sklizně v potravinářské kvalitě. *Zdroj: ÚKZÚZ, Šlechtitel: SAATEN-UNION / Hybro Saatzucht GmbH.

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

VÝVOJ  
Počáteční vývoj rychlý podzimní vývoj, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin střední (137 cm)
Metání / zrání polopozdní / polopozdní

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

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

TERMÍN SETÍ od 1/2 září do 2/2 října
VÝSEVEK
Rané setí 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 6,1 (střední)

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 (++)

Nevejde se článek

„Žito dobře přezimovalo, hustota byla optimální. Mělo rychlý start do 

jarní vegetace po přihnojení. Pro zpevnění a zkrácení stébla byla prove-

dena regulace, i přes tyto zásahy porosty přilehly, museli jsme pomaleji 

sklízet. V průběhu celé vegetace SU PERFORMER prokazoval svůj dobrý 

zdravotní stav. Ošetření do klasu proběhlo hlavně kvůli obavě z výskytu 

fuzarióz a z toho plynoucího znehodnocení potravinářských parametrů.

Po sklizni a přečištění jsme dovezli vzorky na rozbor a byli jsme příjemně 

překvapeni. Z okolí se k nám dostávaly zprávy o nízké objemové hmotnosti 

sklízených žit. Naše vzorky SU PERFORMERU se ale pohybovaly na skvělé

hodnotě kolem 72,0 kg/hl. SU PERFORMER ocení i pěstitelé, kteří mají 

ŽV a potřebují slámu. Jediné, co bych porostu vytkl, byla tvorba námelu 

ve vlhkém roce 2020. S odrůdou SU PERFORMER jsme ale spokojeni

a pro hospodářský rok 2021 jsme zdvojnásobili jeho plochu

na 150 ha.“, říká ředitel ZOD Podhradí Choustník Ing. Jaroslav Kazda.

ZOD Podhradí Choustník, okr. Tábor

SPOKOJENOSTÍ K 100%
NAVÝŠENÍ PLOCHY

ZKUŠENOST Z PRAXE – SU PERFORMER



Vysoké výnosy nejen
v suchých podmínkách.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vysoký výnos kvalitního zrna
 Dobré pekařské parametry
 Nejlepší výsledky v suchu

POPIS ODRŮDY
SU SANTINI patří do generace hybridních žit s odlišnou 
anatomií a stavbou klasu s více otevřeným hranatým 
klasem. Ten zajišťuje dokonalé opylení a menší náchyl-
nost 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.

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. Není 
vhodný na velmi těžké a mokré půdy.

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 (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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Špičkový výnos
i v extrémních podmínkách.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Špičkový výnos zrna
 Výborné zdraví
 Výborné výsledky v suchu

POPIS ODRŮDY
SU ARVID je nově registrované žito v ČR. Je to 
středně raný hybrid dosahující špičkových výno-
sů kvalitního zrna ve všech půdně-klimatických 
podmínkách. Naprostý machr je však v suchých 
podmínkách a na nejsušších lokalitách, kde jed-
noznačně "převálcuje" ostatní konkurenci. SU 
ARVID je typický středním vzrůstem rostlin, velmi zdra-
vou listovou plochou a dobrou odolností proti poléhání. 
Také patří mezi hybridy s vylepšenou odolnosti 
proti tvorbě námele. Ideální porost tvoří vyšší počet 
klasů s vyšším počtem zrn v klase a střední HTZ. SU 
ARVID rychle nalévá zrno a vykazuje toleranci k nepří-
znivým klimatickým podmínkám. Při jeho pěstování lze 
uplatnit i vyšší intenzitu, na kterou velmi pozitivně reaguje 
navýšením HTZ, a tedy i výnosu. SU ARVID je vhodný pro 
pekařské využití.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
SU ARVID je mimořádně plastický hybrid bez vyhraně-
ných nároků na půdně-klimatické podmínky. Je určen
na střední až vysokou intenzitu pěstování. Vel-
mi dobrých výsledků ale dosahuje také v extenzivních 
technologiích. Je také specialistou pro lehké, písčité
a kamenité půdy a na lokality silně trpící suchem.

SU ARVIDH

VÝVOJ
Počáteční vývoj velmi rychlý podzimní vývoj, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin střední (141 cm)
Metání / zrání stř. raný až polopozdní / stř. raný až polopozdní

PŘEZIMOVÁNÍ dobré
VÝNOS ZRNA Špičkový (111,1 % ošetřená; 112,4 % neošetřená varianta)
Hustota porostu vysoká (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
Počet zrn v klase / HTZ vyšší / střední (34 g)

POTRAVINÁŘSKÁ KVALITA PČ 265 s; NL 9,0 %; PPZ 93,4 %; OH 754 g/l
Objemová hmotnost středně vysoká
Obsah NL středně vysoký až nízký (při extenzivním využití)
Pádové číslo středně vysoké
Amylografické maximum středně vysoké
Teplota zmazovatění středně vysoká

TERMÍN SETÍ od 1/2 září do 2/2 října
VÝSEVEK
Rané setí 140 – 160 zrn/m2 
Optimální podmínky 160 – 200 zrn/m2

Pozdní setí 200 – 230 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM EC 14 –16 10 – 15kg N + 400 g Mn významně podporuje výborné odnožování 
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 90 – 100 kg N/ha (60 %)
Tvorba stébla EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 20 – 40 kg N/ha (20 %)
Pozdní dávka EC 39 – 45 (praporcový list) 20 – 40 kg N/ha (20 %)

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ 6,2
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 Ca – 0,6 l/ha

ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí list 8,0 (+++)
Skvrnitosti listu 5,1 (0)
Rez žitná 6,2 (++)
Braničnatka plevová v klase 7,4 (+++)

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

*Zdroj: ÚKZÚZ 2020. Šlechtitel: Saaten-Union / Hybro Saatzucht GmbH. Registrováno: 2020.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

2018 2019 2020 Průměr

neošetřená varianta 112 % 113 % 109 % 111,1 %

ošetřená varianta 112 % 115 % 111 % 112,4 %

SU ARVID – VÝSLEDKY REGISTRAČNÍHO ŘÍZENÍ ÚKZÚZ

Zdroj: ÚKZÚZ 2020

HYBRIDNÍ ŽITO

NOVINKA 2021
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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 plodinu 
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 
negativních faktorů mnohdy pěstitelé nedosahují kýženého výnosu
a kvality silážní kukuřice. V těchto podmínkách však téměř vždy obstojí 
mnohem lépe senážní hybrid SU NASRI.

Výměra: 1500 ha orné půdy

Nadmořská výška: 420 – 550 m n. m.

Průměrné srážky: 680 mm

Půdy: lehčí až střední

Struktura RV: pšenice oz. 22 %, jarní a ozimé ječmeny 10 %, 

řepka 20 %, kukuřice 11 %, mák 11 %, krmné plodiny

a ostatní 26 %

„U senážního žita SU NASRI oceňujeme jeho rychlý vývoj a odno-

žovací schopnost. První porosty jsme zakládali po obilí, další ne-

tradičně po silážní kukuřici. Přesto u SU NASRI nebylo rozdílu. 

Plochy seté jako poslední (10.10.) měly při jarní inventarizaci 8–10 

odnoží stejně jako plochy seté jako první (13.9.). SU NASRI se loni 

udrželo bez výrazných problémů s poléháním a zdravotním sta-

vem při 110 kg N/ha, bez fungicidu a regulace až do sklizně. Pro

naši oblast Vysočiny vidím výhodu také ve vynikající odolnosti vůči 

sněžné plísni. V průměru jsme z 80 ha SU NASRI sklidili krátce po 

vymetání 37,3 t/ha zelené hmoty.“, řekl Ing. Vratislav Šantrůček

z podniku Osiva Přibyslav a.s.

Osiva a.s., Přibyslav, okr. Havlíčkův Brod

VÝBĚR SENÁŽNÍHO ŽITA SE VYPLATÍ ZKUŠENOST Z PRAXE – SU NASRI

Ing. Vratislav Šantrůček, 
agronom
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HYBRIDNÍ ŽITO

Proč je SU NASRI nejvhodnější
hybridní žito na senáž či GPS?



SU NASRIH Nejvhodnější hybrid

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Mimořádný výnos senáže
 Vysoká stres-odolnost
 Ranost

POPIS HYBRIDU
Nejranější vzrůstný hybrid senážního žita, který zajišťuje 
velmi vysoký výnos suché i zelené hmoty pro výrobu kva-
litní senáže. SU NASRI disponuje velmi dobrou toleran-
cí 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 ze 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 podmín-
kách. SU NASRI díky své ranosti umožňuje sklízet dvě 
produkce v roce. Po sklizni 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.

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 (+++)

na senáž a GPS.
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HYBRIDNÍ JEČMEN

V PRVNÍ ŘADĚ VÝNOS
Hybridní ječmen SU HYLONA není obyčejný ječmen, ani jen tak něja-
ký hybrid. Byl vyšlechtěn, aby byl první – nejlepší. Pro nás znamená 
průlom, protože po značném úsilí a nemalých investicích, se nám po-
dařilo vyšlechtit a přinést na trh naše hybridní ječmeny. SU HYLONA je 
prvním registrovaným hybridem od SAATEN-UNION v ČR. V registraci 
na ÚKZÚZ prokázala přínos pro české pěstitele. Její výnos byl totiž 
hodnocen jako vysoký, v registračním řízení (2016–18) měla 
dokonce nejlepší výnos ze všech zkoušených odrůd v obou
variantách, ošetřené i neošetřené. 

MIMOŘÁDNÁ ODOLNOST K CHOROBÁM LISTU A KLASU
Hybridy SAATEN-UNION spojuje vy-
nikající odolnost chorobám. To sa-
mozřejmě platí i pro hybridní ječmen
SU HYLONA. U všech zásadních cho-
rob má znamenité hodnocení z regist-
račního řízení na ÚKZÚZ.

Hybrid SU HYLONA je výnosný ječmen s nadprůměrnou odolností vůči chorobám a mimořádnou plasticitou. Plný výnosový 
potenciál hybridu se projeví v intenzivní technologii pěstování při vyšší úrovni hnojení. Dobrá odolnost chorobám dává 
hybridu náskok při vysokém tlaku chorob nebo jednodušší ochraně. Heterozní efekt má vliv na plasticitu a schopnost
efektivně zvládat stres.

Padlí ve sloupk. 7,5
Padlí – celkové 6,8
Rez ječná 7,2
Hnědá skvrnitost 6,7
Rhynchosporium 8,0
Neparazitické skvrny 7,0
Fuzárium – klas 8,2

Zdroj: ÚKZÚZ 2018.

Výměra: 2 100 ha

Nadmořská výška: 420 – 500 m n. m.

Průměrné srážky: 490 mm

Půdy: 2/3 těžké hlinité, 1/3 lehké písčité

Struktura RV: 11 % řepka, 33 % pšenice, 10 % ozimý ječmen, 

10 % triticale, 10 % oves, 26 % pícniny na orné půdě

"Jsme zvyklí sít ječmeny v září tak, aby měly čas na podzim odnožit. No-

vinku SU HYLONA jsme mohli sít až v řijnu. Setí proběhlo do střední půdy. 

Do zimy šel porost ve 2–3 listech. Porost i po jaru doháněl ječmeny zaseté 

včas, tj. do konce září. V květnu SU HYLONA dohnala skluz ve vývoji.

Po vymetání nás velmi zaujal nadstandardně velký klas, výborný zdra-

votní stav, na pohled i méně skvrnitostí. Při sklizni nás překvapila veliká 

zrna a nadprůměrný výnos 80 q/ha." Říká agronom Ing. Radek Havlíček.

Agrotechnika:
Předplodina: oz.pšenice, Zpracování půdy a příprava: orba, 

smykobrány, Termín setí: 18.9.2019, výsevek 2,0 VJ do hloubky 2–3 

cm, Ochrana podzim: herbicid Cougar Forte ve 2. listu, insekticid ve

3.listu, Hnojení jaro: 1.3. močovina 0,2 t/ha, 20.3. DAM 150 l/ha, 23.3. 

Kieserit 0,1 t/ha, Ochrana jaro: Medax max mezi 1–2 kolénkem,

Priaxor začátek metání + insekticid, Sklizeň: 22.–23.7.2020

Výnos SU HYLONA  8 t/ha    výměra 36 ha

Výnos oz. ječmene celkem: 6,8 t/ha    výměra 220 ha

AGRA Březnice a.s., okr. Tábor

I PŘES POZDNÍ ZÁSEV
NADSTANDARDNÍ VÝNOS

ZKUŠENOST Z PRAXE – SU HYLONA

Zdravý porost v AGRA Březnice.
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SU HYLONA

2016

10,19 t/ha

8,99 t/ha
9,16 t/ha

průměr kontrol

8
2017 2018

Zdroj: ÚKZÚZ 2016–18, varianta intenzivní technologie pěstování. 
Kontroly: Titus a KWS Meridian.

SU HYLONA – VÝSLEDKY V REGISTRACI

Praxí prověřená SU HYLONA.
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SU HYLONAH

Opravdu výnosný hybridní ječmen.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vynikající výnos při intenzitě/extenzitě
 Zdravý list i klas
 Vhodný i pro pozdnější termíny setí

POPIS HYBRIDU
Hybrid SU HYLONA je vysoce výnosný, zároveň velmi 
plastický a univerzální ječmen. Výborný zdravotní stav 
umožňuje dosahovat vynikajících výsledků v extenzitě, 
nicméně vysoký výnosový potenciál prokázal ve státních 
zkouškách i v intenzivní technologii. Díky dobrému od-
nožování lze u hybridu efektivně pracovat s termínem 
setí a výsevkem.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
Hybridní ječmen SU HYLONA má vyrovnaný výkon na-
příč oblastmi v ČR. Je vhodný do extenzivnější i inten-
zivní technologie pěstování. Ideální hustota porostu je 
600–650 klasů na m2, které lze díky dobré odnožovací 
schopnosti dosáhnout i při nižších výsevcích nebo na-
opak navýšením výsevku při pozdnějším termínu setí 
(přelom září a října). Pokud je potřeba ještě podpořit od-
nožování, lze přihnojit podzimní dávkou dusíku a/nebo 
aplikovat CCC. Slabší porosty je nutné na jaře podpořit 
včasnou regenerační dávkou dusíku a aplikací reguláto-
ru růstu. Nezbytné je podzimní ošetření proti přenaše-
čům virových chorob. SU HYLONA má vysokou odolnost 
vůči listovým a klasovým chorobám. Odolnost poléhání 
je střední. U hustých porostů na vláhou a živinami dobře 
zásobené půdě je nezbytné porost důsledně regulovat 
vůči poléhání a držet se vyšší doporučené dávky příprav-
ků. Kromě regenerační a produkční dávky doporučuje-
me aplikovat menší dávku dusíku dostupnou rostlinám
i v EC 39–45 s cílem navýšit HTZ.

*Zdroj: ÚKZÚZ 2016–2018, údaje šlechtitele, Šlechtitel: ASUR PLANT BREEDING
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 vývoj, vysoká odnožovací schopnost

Výška rostlin vysoká (cca 109 cm)

Metání / zrání středně rané / středně rané

PŘEZIMOVÁNÍ velmi dobré

Zimuvzdornost dobrá

Mrazuvzdornost dobrá

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM vysoká

VÝNOS ZRNA vynikající v extenzivní i intenzivní variantě pěstování

Hustota porostu ideálně nízká až střední (600–650 klasů/m2)

Počet zrn v klase / HTZ střední až vyšší / nižší (42 g)

TERMÍN SETÍ od 10. září do 10. října

VÝSEVEK

Rané setí 170 – 190 zrn/m2 

Optimální podmínky 190 – 210 zrn/m2

Pozdní setí 210 – 240 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM

Podzim výborně reaguje na podzimní přihnojení (20 kg N)

EC 21–28 (odnožování) 20–30 kg N/ha 80 kg N/ha (60 %)

EC 30–31 (počátek sloupkování) 50–80 kg N/ha 30–40 kg N/ha (25 %)

EC 39–45 (navýšení HTZ) 30 kg N/ha 20–30 kg N/ha (15 %)

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední (6,2)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)

vyšší – při intenzitě např.: EC 30–32 – trinexapac ethyl 0,4–0,5 nebo CCC 
0,55 l + ethefon 480 g/l 0,75 l nebo ekvivalentní ošetření; dle podmínek 
dodatečně EC 37–39 – ethefon 480 g/l 0,4 l

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

Padlí ječmene na listu EC 37 7,5 (+++)

Padlí ječmene na listu 6,8 (++)

Rhynchosporiová skvrnitost 8,0 (+++)

Rez ječná 7,2 (++)

Hnědá skvrnitost 6,7 (++)

Fuzária klasu 8,2 (+++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ Většinou je dostatečné základní ošetření proti listovým chorobám
v BBCH 37–49

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (++)
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Výsevek MKS/ha 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

HTZ – PMG (g) Výsevek kg/ha

30 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90

32 32 38 45 51 58 64 70 77 83 90 96

34 34 41 48 54 61 68 75 82 88 95 102

36 36 43 50 58 65 72 79 86 94 101 108

38 38 46 53 61 68 76 84 91 99 106 114

40 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120

42 42 50 59 67 76 84 92 101 109 118 126

44 44 53 62 70 79 88 97 106 114 123 132

46 46 55 64 74 83 92 101 110 120 129 138

48 48 58 67 77 86 96 106 115 125 134 144

50 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

52 52 62 73 83 94 104 114 125 135 146 156

54 54 65 76 86 97 108 119 130 140 151 162

56 56 67 78 90 101 112 123 134 146 157 168

58 58 70 81 93 104 116 128 139 151 162 174

VÝSEVNÍ MNOŽSTVÍ SNADNO STANOVÍTE PODLE VÝSEVKU A HTZ (PMG).

• Kvalitní přípravou půdy zajistíte vhodné podmínky
 pro rovnoměrné klíčení a vzcházení rostlin

• Dodržujte doporučený termín setí a výsevek

• Podpořte odnožování nastavením hloubky setí
 maximálně na 2 – 3 cm

• Při raných termínech setí chraňte porost pšenic
 a ječmenů insekticidně proti přenašečům virových
 chorob

• U pozdě setých porostů a nízkých výsevků zvažte
 podporu odnožování přihnojením a aplikací CCC
 už na podzim

PĚT ZÁKLADNÍCH ZÁSAD SETÍ 
HYBRIDNÍCH OBILNIN

* Informaci o HTZ (PMG) hledejte na pytli nebo vaku.

Výhodou práce s hybridním osivem pšenice je úspora času.
Se stejným množstvím osiva zasejete trojnásobnou plochu.

Stanovení výsevku hybridních obilnin.



Síla hybridů.

 Nejvýnosnější materiál v raném sortimentu ÚKZÚZ (107 % / 106 %)*

 Mimořádná stabilita v suchu

 Velmi raná sklizeň

 Excelentní odolnost fuzáriím

VELMI RANÝ HYBRID PRO VÝNOS
I V DRSNÝCH PODMÍNKÁCH.

HYBRIDNÍ PŠENICE

NOVINKA 2021

* ÚKZÚZ 2018–20, ošetřeno/neošetřeno



Nejpěstovanější hybridy z portfolia

www.saaten-union.cz

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

Král českých polí.

Nejžádanější potravinářské 
hybridní žito v ČR.

Opravdu výnosný
hybridní ječmen.

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 2021.

HYKINGH (B/C)

SU PERFORMERH

SU HYLONAH

Pšenice – hybridní

Žito – hybridní

Ječmen – hybridní

• Mimořádný výnos zrna

• Ranost

• Zdravá listová plocha

• Vysoká odolnost poléhání

• Špičkový výnos

• Vynikající zdraví

• Mimořádná plastičnost

• Vynikající výnos při intenzitě/extenzitě

• Zdravý list i klas

• Vhodný i pro pozdnější termíny setí

Žďár n. 
Sázavou

Znojmo

Vsetín

Třebíč

Trutnov

Tábor

Tachov

Svitavy

Sokolov
Rychnov 

n. Kněžnou

Rokycany

Rakovník

Příbram
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Plzeň

Písek Pelhřimov

Pardubice

Opava

Nymburk

NáchodMladá 
Boleslav

Kutná 
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Klatovy
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Jihlava

Jičín

Chrudim

Chomutov

Cheb

Hradec 
Králové

Havlíčkův 
Brod

Frýdek 
- Místek

Domažlice

Děčín

Český Krumlov

České 
Budějovice

Česká 
Lípa

Beroun

Benešov

Louny
Kladno

Jablonec 
n. Nisou

Strakonice

LitoměřiceMost

Karlovy 
Vary

Mělník

Liberec
Semily

Brno

Karviná

Ústí
nad Labem

okr. 
Brno venkov

Teplice

55

88

66 44

77

99
Olomouc

Přerov

Zlín

Uherské 
HradištěHodonín

Jeseník
Bruntál

Prostějov

Šumperk
22

Blansko
Vyškov Kroměříž

Nový 
Jičín

Ostrava

Ústí n. 
Orlicí 33

Břeclav

11

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. Pavlína Písková
 724 520 873
 pavlina.piskova@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 Bc. František Rod
 724 338 004
 frantisek.rod@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


