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Vážení obchodní přátelé,
dostává se Vám do rukou nový katalog odrůd společnosti SAATEN-UNION pro rok 2022. Katalog odrůd, které 
jsou vyšlechtěny na sedmi významných šlechtitelských stanicích napříč Evropou. Takto rozsáhlá síť šlechtitelských
a pokusných stanic je zárukou špičkových a důkladně prověřených odrůd se zárukou vysokého výnosu a stability.

Sortiment nosných odrůd pro rok 2022 tvoří odrůdy ASKABAN, JOHNSON, SU ELLEN, BECKENBAUER,
SU PERFORMER a SU NASRI.

K mimořádně výnosným novinkám pro pěstitele v České republice budou rozhodně patřit již v tomto roce
odrůdy pšenice SU TAROCCA, SU ASTRAGON, ječmene ozimého SU MIDNIGHT, žita SU ARVID, a tritikále
SU ASKADUS. 

Uvedené odrůdy úspěšně prošly registrací ÚKZÚZ a následně jsou důsledně testovány jak v pěstitelsky příznivých, 
tak i v extrémních letech, zatížených nedostatkem srážek a vysokými teplotami s důrazem na základní principy 
udržitelnosti přírodních zdrojů a krajiny s minimalizací dopadu na životní prostředí.

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

Náš tým odborných poradců je Vám při volbě odrůdy plně k dispozici a za Vaše rozhodnutí a dlouholetou důvěru 
Vám tímto děkujeme!

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

Ing. Luděk Novotný
produktový manažer
SAATEN-UNION CZ s.r.o.
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PŠENICE OZIMÁ

NOSNÉ
ODRŮDY

ASKABANA

SU TARROCAB

JOHNSONKrm.
AZOL FREE

EXPOE
AZOL FREE

GENIUSE+

AZOL FREE

PIRUETAA

AZOL FREE

CENTURIONA

osinatka
AZOL FREE

SU ASTRAGONKrm.

osinatka

BONANZAKrm.

ZOLLERNSPELZšpalda

V PRAXI
ZAVEDENÉ
ODRŮDY
TOBAKB

PATRASA

RIVEROA/B

CHIRONA

ATUANB

ELIXERC,K

CHYSTANÁ
NOVINKA PRO
ROK 2023/24
PALLASA

Všichni umí ABeCedu!

A – ASKABANA

B – SU TARROCAB

C – JOHNSONKrm.

Mimořádný výnos a potravinářská kvalita

Excelentní výnos a vysoká plasticita

Špičkové výnosy a nejvyšší přírůstky

PO ! Nen t  i ít ři

                 ne ětší h ěz  se ón  2022!
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PŠENICE OZIMÁ
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Odrůda Regenerační
EC 21 – 25

1. Produkční
EC 29 – 31

2. Produkční
EC 32 – 35

Kvalitativní
EC 45 – 51

ASKABANA 30 % 60 %  – 10 %
SU TARROCAB 30 % 50 % 10 % 10 %
JOHNSONKrm. 40 % 40 % 20 % –
EXPOE 25 % 30 % 20 % 25 %
GENIUSE+ 30 % 40 % – 30 %
PIRUETAA 30 % 30 % 20 % 20 %
CENTURIONA 50 % 40 % – 10 %
CHIRONA 25 % 25 % 25 % 25 %
PATRASA 30 % 30 % 20 % 20 %
ATUANB 30 % 30 % 20 % 20 %
RIVEROA/B 25 % 25 % 25 % 25 %
TOBAKB 30 % 20 % 20 % 30 %
BONANZAKrm. 40 % 40 % 20 % –
SU ASTRAGONKrm. 40 % 40 % 20 % –
ELIXERC,K 40 % 40 % 20 % –
ZOLLERNSPELZ 30% 50% – 20%
HYKINGH (B/C) 40 % 30 % 30 % –
HYDROCKH (B) 40 % 30 % 30 % –
HYACINTHH (A) 40 % 30 % 30 % –
HYMALAYAH (A) 30 % 30 % 25 % 15 %
HYBERYH (A) 30 % 30 % 30 % 10 %
HYVENTOH (A) 35 % 25 % 25 % 15 %
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DOPORUČENÉ ROZDĚLENÍ DÁVEK DUSÍKU

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ PŠENICE OZIMÉ A VÝSEVEK V MKS

GENIUS3,2 5,0

RIVERO2,8 4,5

CHIRON2,8 3,8

PATRAS2,8 3,8

ATUAN2,5 3,8

CENTURION2,5 3,8

ASKABAN2,8 3,8

TOBAK3,0 4,2

BONANZA2,8 3,8

SU TARROCA2,8 3,8

EXPO3,0 4,8

JOHNSON2,5 3,8

ELIXER2,5 3,8

SU ASTRAGON2,5 3,8

PIRUETA3,0 4,0

HYBRIDNÍ PŠENICE1,1 2,0
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ASKABANA
A – jako nejlepší "Ačko"
Všichni umí ABeCedu!

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vysoký výnos
 Vysoká plasticita
 Výborné stabilní potravinářské

 parametry
 Vysoká mrazuvzdornost

POPIS ODRŮDY
Vzpomínáte na odrůdu POTENZIAL? A nyní si 
představte "mrazuvzdorný" POTENZIAL. Tak to 
je ASKABAN. Polopozdní velmi výnosná, plastická
a zdravá pšenice, která dosahuje výborné a stabilní
potravinářské kvality. ASKABAN je středního vzrůstu,
se střední odnoživostí a se schopností tvořit plné klasy 
zrna s vysokou HTZ.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
ASKABAN je velmi praktickou odrůdou. Splňuje ná-
roky jak extenzívnějších farmářů, tedy pěstování na
nižší  úrovni vstupů, tak i těch pěstitelů, kteří vedou své 
porosty intenzivně. ASKABAN disponuje také zdravou 
listovou plochou. Tento typ odrůd je stále více žádán
i s ohledem na nastupující omezení používání POR. 
ASKABAN je schopen akumulovat do zrna bílko-
viny i při nižším hnojení N. Dlouho si drží kvalitu 
při deštivém závěru vegetace, což plně potvrdil
v extrémním roce 2020 i 2021.

VÝVOJ  
Počáteční vývoj středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin střední vzrůst (90 – 95 cm)
Metání / zrání středně rané / polopozdní

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá až výborná (82 % přežitých rostlin)

VÝNOS ZRNA vysoký výnos
Hustota porostu střední (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
Počet zrn v klase vysoký
HTZ vysoká (46 – 48 g)

PEKAŘSKÁ JAKOST A/E
Pádové číslo 393 s
Obsah NL 14,30 %
Sedimentační test 59 ml
Vaznost mouky 61,80 %
Objemová hmotnost 798 g/l
Objem pečiva 562 ml

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

Optimální podmínky 280 – 320 zrn/m2 

Pozdní setí 320 – 380 zrn/m2 

HNOJENÍ DUSÍKEM (extenz. a intenz.) 130 – 180 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha (30%)
Sloupkování – počátek EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 80 – 100 kg N/ha (60%)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 49 – 51 (počátk metání) 10 kg – 20 N/ha (10%)

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední (5,5)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(střední a vyšší intenzita)

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

EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephon 
0,5 l/ha nebo v EC 33 pouze 0,4 l 
trinexapac-ethyl nebo v EC 33 pouze 
0,7 l mepiquat prohexadione

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

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

širokospektrální fungicid
EC 51 tebuconazole 250 g

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

Zdroj: ÚKZÚZ 2019. Šlechtitel: SAATEN-UNION / DSV
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

ASKABAN je jedna z nejmrazuvzdornějších pšenic v ČR. 
Procento přežitých rostlin je 82 %.
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PŠENICE OZIMÁ

Agrotechnika:
Pozemek: Obora, nad. výška 268 m n. m., 

Předplodina: řepka ozimá, Zpracování 

půdy: Terrano 20 cm, Příprava půdy: 

kompaktor, Setí: Horsch Focus 17,5 cm, 

Hnojení: 22. 9. 12 kg N/ha + 52 kg P/ha 

Amofos + 58 kg K/ha DS, 12. 3. 69 kg N/ha

UreaStabil, 11. 4. 51 kg N/ha DAM +

StabilureN, 4. 5. 51 kg N/ha DAM, 1. 6. 

40 kg N/ha Ledek, celkem jaro 211 kg

N/ha, Ochrana, RR, stimulátory, listo-

vá výživa:, 14. 11. 2 l/ha Trinity + 0,4 l/ha

Grounded, 1. 5. 0,3 l/ha Moddus + 0,5 l/ha Retacel + 4 l/ha Forte

Alfa Fenol + 0,15 l/ha Bór, 10. 5. 100 g/ha Pelican Delta, 25. 5. Elatus 

Era 1 l/ha + 0,1 l/ha Sumicidin + 2 l/ha Forte Alfa + 2 l/ha Forte Gama,

21. 6. 0,6 l/ha TopAzol + 0,4 l/ha TebAzol + 0,08 l/ha Rapid + 2 l/ha 

K-Gel + 0,2 l/ha Bór, Sklizeň: 11. 8. 2021

KOMENTÁŘ REGIONÁLNÍHO PORADCE – ASKABAN

Bc. Pavel Stárek,
regionální poradce

SAATEN-UNION CZ s.r.o.

„S ASKABANEM přichází zajímavá kombinace výnosného „áčka“ se 

stabilní kvalitou. Obsah NL, objemovka a vysoké stabilní číslo poklesu.

To celé podtrhuje vynikající mrazuvzdornost. ASKABAN doporučuji

všem, kteří hledají odrůdu s výnosem a kvalitou nejen při mokrých žních. 

V tradičních poloprovozních pokusech SAATEN-UNION s ozimou pšenicí 

v podniku ZDV Krchleby (okres KH) se ve sklizni 2021 stal ASKABAN 

nejvýnosnější odrůdou (8,9 t/ha). Navzdory vysokým úhrnům srážek

při dozrávání zde potvrdil vynikající odolnost vůči poléhání a kvalitu 

14,5 % NL, 781 g obj. hmotnosti a 32,3 % lepku.“

ZDV Krchleby, a.s., okr.Kutná Hora

Srážky 2021:

ASKABAN JE VÝNOSOVÁ JISTOTA
NEJEN MOKRÝCH ŽNÍ

leden únor březen duben květen červen červenec
srpen 
k 11.8.

148,2
mm

26,6 
mm

22,5
mm

19,9
mm

74,5
mm

52,2 
mm

135,6 
mm

36,1 
mm

Výměra: 1 950 ha orné půdy

Nadmořská výška: 440 m n. m.

Průměrné srážky: 610 mm (2018: 427 mm)

Půdy: střední

Struktura RV: pšenice 29 %, j. pšenice 6 %, oz. ječmen 10 %,

j. ječmen 9 %, oves 3 %, kukuřice 9 %, řepka 24 %,

hrách a peluška 2 %, jetel 8 %

„S ASKABANEM máme první zkušenosti z množení. Od podzimu pěkně 

odnožoval a při výsevku 3,2 mil./ha nebyla potřeba na jaře porosty

dohušťovat. Jen jsme krátili 0,3 l/ha trinexapac-ethylu. Ve vlhčím roce 

a po jeteli 150 kg N/ha bohatě stačilo. Nikde nepolehl. Oceňujeme 

zdravý list bez náchylnosti ke rzím. Předností je určitě velké zrno. Na 

čističce to ASKABAN také ukázal nejvyšším podílem 97 % nad sítem

2,2 ze všech vyráběných pšenic. ASKABAN výnosem 8,4 t/ha a stabilní 

kvalitou je pro nás mezi „áčkovými“ pšenicemi velmi zajímavou novin-

kou“, řekl vedoucí RV ZOD Onomyšl pan Martin Hečl.

Agrotechnika:
Předplodina: jetel, Zpracování půdy: orba, Příprava: kompaktor, 

Termín setí, výsevek, hloubka setí: 21. 9., 3,2 mil./ha, 2-3 cm, 

Ochrana insekticidní: 1 x kohoutci, Herbicidní: Mustang Forte 

0,75 l/ha + Pixxaro 0,25 l/ha, Axial 0,6 l/ha, Fungicidní: Kantik 2 l/ha

(BBCH 32), Slape Trio 0,7 l/ha (praporcový list), Hnojení: 2 x LAD

2 q/ha, 1 x LAD 1,5 q/ha, Regulace: Vertico 0,3 l/ha (BBCH 32)

ASKABAN: sklizeň 16. 8., výnos 8,4 t/ha

Průměrný výnos pšenice v podniku: 6,67 t/ha z 523 ha

ZOD Onomyšl, a.s., okr. Kutná Hora

ASKABAN – VÝNOSNÉ ÁČKO 
S VELKÝM ZRNEM

ZKUŠENOST Z PRAXE – ASKABAN

Agronom Josef Zadražil a vedoucí RV ZOD Onomyšl Martin Hečl

8,4 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1
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PŠENICE OZIMÁ

Výměra: 3 300 ha

Nadmořská výška: 400 – 490 m n. m.

Průměrné srážky: 500 mm

Půdy: střední

Struktura RV: pšenice, ozimý ječmen, řepka, kukuřice, hrách, 

vojtěška, trávy na semeno, len olejný, kmín

„Jako vůbec jedni z prvních v ČR jsme zaseli na podzim 2018 novinku 

pšenice ozimé ASKABAN. To ještě byla ve státních zkouškách. Bylo to 

předstihové množení pro SAATEN-UNION. Zástupce s touto odrůdou 

vystupoval, jako s „mrazuvzdorným POTENZIALEM“, se kterým jsme 

měli mnoho let velmi dobré výsledky. Zástupce nelhal! Hned v prvním 

roce ASKABAN potvrdil, že je plnohodnotnou náhradou. Díky výnosu 

9,53 t/ha a špičkové kvalitě („objemovka“ 810 g/l a 15 % NL)

jsme měli jasno, na co se v budoucnu v potravinářské kvalitě zamě-

řit. Další sklizňový rok (2020) vypadal z počátku velmi dramaticky.

V dubnu jsme mysleli, že uschneme. Žně naopak byly deštivé. ASKABAN 

se s tím velmi dobře popasoval, dal výnos 8,7 tun, a i přes vysoké 

srážky udržel výbornou kvalitu (přesně jako jeho předchůdce POTENZIAL).

V tomto roce ASKABAN překonal průměr podniku o 8 q/ha.

Jak jsme sklízeli ASKABAN v roce 2021, jste již viděli nebo můžete 

vidět v 5. díle seriálu „Putování za JOHNSONEM“. ASKABAN svým 

průměrným výnosem 9,8 tun/ha z celkových sklizených 300 

ha již potřetí ukázal, že je to opravdu výborná potravinářská 

pšenice“, sdělil Ing. Vít Ševčík, hlavní agronom ZD Hrotovice.

Výnos 2019 – 9,53 t/ha

Výnos 2020 – 8,7 t/ha

Výnos 2021 – 9,8 t/ha (již z 300 ha)

ZD Hrotovice, okr. Znojmo

JIŽ 3 ROKY ŠPIČKOVÉ
VÝSLEDKY S ASKABANEM

ZKUŠENOST Z PRAXE – ASKABAN

V pátém dílu minisérie Putování za JOHNSONEM 
jsme se věnovali v ZD Hrotovice kromě JOHNSONA
také ASKABANU, kde nám hlavní agronom ZD
Hrotovice, Ing. Vít Ševčík, potvrdil jeho jedinečné 
kvality a výhody.

Tak kvalitní pšenice jako je ASKABAN nemůže chybět na žádném demonstračním pokusu v ČR. Zde demo parcela v Šaraticích, okr. Vyškov.

9,8 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1
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PŠENICE OZIMÁ

má tu správnou odpověď!
SU TARROCAB Na každou otázku

SU TARROCA – VYNIKAJÍCÍ ODRŮDOVÝ PROFIL

NOVINKA
2  0   2   2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

41

1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

43 45 47 49

Zdraví

Poléhání

Stres-odolnost a plasticita

HTZ

Produktivita klasu

Výnosový potenciál

6,5

7,2

8

47,8 g

1,9 g

9

SU TARROCA je v dobré zdravotní kondici.

SU TARROCA má dobrou až velmi dobrou odolnost.

SU TARROCA má vysokou toleranci k různým půdně-klimatickým podmínkám. Toleruje velmi dobře také pozdní setí.

SU TARROCA má velké zrno, vysokou HTZ.

SU TARROCA nabízí pěstiteli vysokou produktivitu klasu.

SU TARROCA disponuje velmi vysokým výnosovým potenciálem při hustotě 600 klasů/m2.

Zdroj: ÚKZÚZ – Podklady pro registraci odrůdy; šlechtitel - SAATEN-UNION / Nordsaat Saatzucht GmbH

JAKOU MÁ SU TARROCA

POTRAVINÁŘSKOU KVALITU?JAKÉ DOSAHUJE SU TARROCA
VÝNOSY?

JE SU TARROCA VHODNÁ PROINTENZITU NEBO EXTENZITU?

CO STRES A PLASTIČNOST?

JAKÉ MÁ SU TARROCA
ZDRAVÍ?

Číslo pádu: 311s

Obsah NL: 13,5 %

„Objemovka“: 800 g/l

SDT: 36 ml

Díky vysoké produktivitě klasu (větší počet nezadinových zrn v klase a vysoká HTZ) se farmář může těšit naopravdu rekordní výnos zrna.

Je to na Vás. Díky fixované vysoképroduktivitě klasu umí špičkově reagovat na práci s dusíkem. Na druhé straněi s minimem vstupů dosahuje skvělých výsledků.

Právem se může pochlubit vysokou 

tolerancí k různým půdně-klimatickým 

podmínkám. Velmi dobře zvládá lehčí 

půdy a přísušky. Umí si také poradit

na jílovitých a chladných půdách.

Výborně toleruje pozdní setí.

Je v dobré zdravotní kondici.

V žádném parametru nevybočuje 

z průměru ostatních významně 

pěstovaných odrůd.
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SU TARROCAB
B – jako "Bombastický výnos"

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Mimořádně vysoký stabilní výnos
 Vysoká plasticita
 Dobrá odolnost proti poléhání
 Vynikající odrůdový profi l

POPIS ODRŮDY
Po delší době se na český trh dostává opravdu 
rekordně výnosná pšenice s českou registrací,
a to v potravinářské kvalitě. Na kontrolní odrůdy 
dosahuje v průměru úctyhodných 109 % (ošetřená 
varianta), a to za tři roky státních zkoušek. S odrůdou 
JOHNSON se tak SU TARROCA řadí mezi nejvý-
nosnější registrované odrůdy v ČR. SU TARROCA
je polopozdní až pozdní odrůda středního až nižšího 
vzrůstu. Špičkových výnosových výsledků dosahuje ze-
jména kombinací středního počtu klasů na m2, vyššího 
počtu zrn v klase a vysoké HTZ. Dobrá až velmi dobrá 
odolnost proti poléhání a vysoká reakce na produkční 
dávku dusíku umožňuje vést odrůdu SU TARROCA na 
vysoké až velmi vysoké úrovni pěstování. SU TARROCA 
snese též i nižší hnojení N.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
SU TARROCA je velmi plastickou odrůdou bez vy-
hraněných nároků na pěstování. Velmi dobře však 
zhodnocuje intenzifi kační opatření, jako např. 
rozdělení produkční dávky N, využití mikroprvků 
Mn, Mo, Zn a významné navýšení HTZ jako reakce 
na druhé kvalitativní hnojení močovinou do klasu.
SU TARROCA je i velmi tolerantní k termínu setí. 
Z poloprovozních pokusů vyplývá, že SU TARROCA
dosahuje špičkových výnosů též v méně zpracova-
né půdě i v suchých podmínkách na lehčích půdách.
Odrůdu není vhodné sít po zrnové kukuřici.

VÝVOJ  

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

Výška rostlin nižší až střední vzrůst (88 – 90 cm)
Metání / zrání polopozdní / polopozdní

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost dobrá

VÝNOS ZRNA mimořádně vysoký výnos
Hustota porostu střední (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
Počet nezadinových zrn v klase vysoký (40 zrn)   
HTZ vysoká (47 – 49 g)

PEKAŘSKÁ JAKOST B
Pádové číslo 311 s
Obsah NL 13,50 %
Sedimentační test 36 ml
Vaznost mouky 58,5 %
Objemová hmotnost 800 g/l
Objem pečiva 557 ml

TERMÍN SETÍ od 2/2 září do 1. týdne listopadu
VÝSEVEK
Rané setí 280 zrn/m2 

Optimální podmínky 280 – 320 zrn/m2 

Pozdní setí 350 – 380 zrn/m2 

HNOJENÍ DUSÍKEM – INTENZITA 160 – 200 kg N/ha (jarní aplikace)

podzimní podpora EC 14–15 (4. – 5. pravý list); 
močovina + 300 g Mn 10 kg N/ha – podzimní aplikace

Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 50 – 60 kg N/ha (30 %)
Sloupkování – počátek EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 80 – 100 kg N/ha (50 %)
Sloupkování – vývoj EC 32 – 35 (hlavní sloupkování) 16 – 20 kg N/ha (10 %)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 45 – 49 (praporec až pr. pochvy) 16 – 20 kg N/ha (10 %)

HNOJENÍ DUSÍKEM – EXTENZITA 100 – 140 kg N/ha (jarní aplikace)

Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 30 – 40 kg N/ha (30 %)
Sloupkování – počátek EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 60 – 80 kg N/ha (60 %)
pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 45 – 49 (praporec až pr. pochvy) 10 – 15 kg N/ha (10 %)

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední až vysoká (7,1)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vyšší intenzita)

EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g do 1,2 l/ha

EC 31 (počátek sloupkování)

CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephon
0,4 l/ha nebo v EC 33 pouze
0,3 – 0,4 l trinexapac-ethyl nebo
v EC 33 pouze 0,5 – 0,6 l mepiquat 
prohexadione

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

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Dle infekčního stavu EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vyšší infekční stav EC 51 azolový fungicid 200 g

VHODNOST PO OBILOVINĚ ano (++)
VHODNOST PO ZRN. KUKUŘICI ne

Zdroj: Šlechtitel, ÚKZÚZ 2018–2020. Šlechtitel: SAATEN-UNION / Nordsaat Saatzucht GmbH
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

NOVINKA
2 0 2 2

PŠENICE OZIMÁ

Všichni umí ABeCedu!
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PŠENICE OZIMÁ

„Pozemky podniku ZEV Šaratice, a.s. jsou již mnoho let zá-

kladnou fi rmy SAATEN-UNION CZ, s.r.o. Slouží samozřejmě 

k zemědělské prvovýrobě, avšak významnou roli zde hraje 

úzká spolupráce obou fi rem. Nejen že jsou zde často zaklá-

dány maloparcelkové pokusy, ale také poloprovozní pokusy 

s pořádáním polních dnů fi rem SAATEN-UNION a RAPOOL. 

Velmi významnou roli hraje i předstihové množení nově

registrovaných odrůd. Tak, jako zde začínaly např. odrůdy 

BECKENBAUER, CHIRON, JOHNSON, AMIDALA, byla zde také 

založena první množitelská plocha odrůdy SU TARROCA.

Poněvadž se očekává enormní zájem o osivo na podzim 2022, 

cíl byl jasný. Vyprodukovat maximální množství výstupního 

osiva pro založení dalších množitelských ploch. Bohužel podmínky setí 

na podzim 2020, kdy se zakládala tato první množitelská plocha, byly 

dosti složité. Velmi obtížně se také hledal vhodný pozemek.

Porost byl založen až na konci října 2020. Přesto díky velmi rychlému 

počátečnímu růstu se podařilo provést podzimní herbicidní ošetře-

ní spojené s podporou odnožování, a to manganem v plné dávce. Na 

CCC už bylo bohužel chladno. SU TARROCA dostala na podzim ještě

20 kg močoviny foliárně. 

Na jaře, ihned po provedené první jarní inventarizace, byl sestaven plán 

opatření, který měl jasný úkol, a to nastavit porost na cílovou husto-

tu maximálně 550–600 plnohodnotných klasů na 1 m2. Tedy mravenčí

a přesná práce s trinexapac-ethylem v kombinaci s mikro dávkou CCC 

a vhodně zvolenou regenerační dávkou N. Pak již jen stačilo doslova 

„naprat“ porost dusíkem v té nejdůležitější fázi, tedy v EC30–31, kdy 

se formuje klas. 

SU TARROCA nemá problém s poléháním, proto se ještě ve fázi

EC 32 provedla další podpora dusíkem do již založených kvítků v kla-

se. Docílili jsme tím neuvěřitelné fi nální produktivity klasu 

2,0–2,1 g. Potenciální výnos ke sklizni tak byl přes 10 tun z ha. I přes 

poměrně deštivý průběh závěru vegetace nebylo třeba dramaticky řešit 

fungicidní ochranu. Jeden „širokospektrál“ na praporcový list a běžný 

tebuconazol na klas v době květu bohatě postačil. 

Po odsečení souvratí a přesném zvážení vyprodukovaného 

osiva jsme se všichni s úžasem a s obrovskou úctou mu-

seli poklonit šlechtiteli za takovýto mimořádný úspěch. Výnos

SU TARROCY 9,2 tun v čistém osivu je opravdu pecka! Veškeré 

vyprodukované osivo bylo použito pro založení množitelských ploch

ve stupni SE3/E a zejména E/C1. Již v letošním roce tak první

zájemci mohou zasít tuto skvělou odrůdu i na svých polích.“ 

• AGROKOP HB, s.r.o.

• Březovská
 zemědělská, a.s.

• ELITA semenářská, a.s.

• OLSEED, a.s.

• OSEV jih, s.r.o.

• OSEVA, a.s.

• OSEVA, AGRO
 Brno, spol. s r.o.

• OSIVA BORŠOV,
 spol. s r.o.

• Trio-D, s.r.o.

• ZZN Pelhřimov, a.s.

• ZZN Polabí, a.s.

• SAATEN-UNION CZ
 s.r.o.

SU TARROCA – PRVNÍ MNOŽITELSKÁ PLOCHA = PRVNÍ PERFEKTNÍ ZKUŠENOST

KOMENTÁŘ PRODUKTOVÉHO MANAŽERA – SU TARROCA

Ing. Luděk Novotný,
produktový manažer obilnin SAATEN-UNION CZ s.r.o.

PŘEHLED OSIVÁŘSKÝCH FIREM,
KTERÉ NEZAVÁHALY A ODRŮDU
SU TARROCA PRO VÁS JIŽ ZALOŽILY:
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krmná odrůda" JOHNSONKrm.
C – jako "Co by nejvýnosnější

VÝVOJ

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

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

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost střední odolnost
Mrazuvzdornost střední odolnost

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

KRMNÁ KVALITA Nyní v ověřování na kuřatech (MTD Ústrašice)
TERMÍN SETÍ od 2/2 září do 2/2 října
VÝSEVEK
Rané setí 250 – 300 zrn/m2

Optimální podmínky 300 – 350 zrn/m2

Pozdní setí 350 – 380 zrn/m2

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

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

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)

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

EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

CCC 750 g 0,2 l/ha + Ethephon 
0,3 l/ha nebo v EC 32 – 35 pouze 
0,4 l trinexapac-ethyl nebo
v EC 32 – 35 pouze 0,5 l mepiquat 
prohexadione

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

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

širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda

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

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

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

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

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
JOHNSON nemá vyhraněné nároky na podmínky pěsto-
vání. Je tolerantní k raným i pozdnějším termínům setí. 
Je vhodný do lehčích půd a sušších lokalit. JOHNSON
lze pěstovat v extenzivní technologii, ale stejně tak dob-
ře dosahuje špičkových výnosů při vyšší úrovni hnojení. 
Díky mimořádné odolnosti k významným chorobám pše-
nice a díky velmi dobré odolnosti proti poléhání farmář 
ušetří za nižší vstupy v POR.

PŠENICE OZIMÁ

Všichni umí ABeCedu!
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PŠENICE OZIMÁ

Výměra: 1 400 ha orné půdy

Nadmořská výška: 400 – 550 m n. m.

Průměrné srážky: 700 mm

Půdy: střední

Struktura RV: řepka 16 %, obilniny 45 %, brambory 9 %,

krmné plodiny 30 %

„V roce 2020 jsem viděl na Školním statku Tábor v pokusech odrůdu 

s nádhernými klasy. Byla to odrůda JOHNSON. Chtěl jsem ji vyzkoušet. 

Koncem podzimu a začátkem jara to však nebyl pěkný porost, nad-

mořská výška pozemku byla 530 m n. m. V průběhu jarního období ale 

začal porost doslova dělat divy a měnit se před očima. Krásně se zapo-

Výměra: 730 ha orné půdy

Nadmořská výška: 480 – 518 m n. m.

Průměrné srážky: 500 mm

Půdy: od písčitých až po těžké půdy

Struktura RV: 13 % řepka, 46 % obilniny, 41 % pícniny na orné 

půdě

Výměra: 2 000 ha orné půdy

Nadmořská výška: 350 – 420 m n. m.

Průměrné srážky: 610 mm

Půdy: od lehčích písčitých až po těžké

Struktura RV: 55 % obilniny, 21 % řepka, 20 % kukuřice,

4 % pícniny

„Po sklizni 2021 hodnotíme JOHNSON jako velmi plastickou odrůdu. 

Na těžkých hodinových půdách (80 ha) z celkových 130 ha ukázal svoji 

přednost v dobrém odnožování a zvládl je výnosem 9,7 t/ha. Na lepších 

jil, vyrovnal a začal být podle našich 

představ. Chtěl bych zmínit zdravot-

ní stav, který byl velmi dobrý. Dost 

mě překvapila také velikost klasu. 

Říkal jsem si: „Takový klas musí 

mít vliv na výnos.“ Šel nám přes

9 tun. I to byl důvod, proč máme 

letos ke sklizni JOHNSONA na še-

desáti procentech z pěstební plo-

chy ozimé pšenice. Jsem rád, že se 

potvrdila správná struktura poros-

tu, kterou mají možnost zemědělci

vidět i v druhém díle videa seriálu 

o odrůdě JOHNSON, který se u nás natáčel“, řekl agronom Martin

Pokorný.

„Rostlinná výroba je u nás podřízená živočišné. Proto sejeme krm-

né odrůdy, které tolerují jako předplodinu kukuřici. Když se objevil

JOHNSON, hned jsem po něm sáhl a zasel na 1/3 ploch. Na podzim 

jsme seli pozdě. JOHNSON nám ukázal, že to zvládá bez problému

(uteče tím i virózám). Je i dobře vybaven odolností k chorobám, zejména

k fuzáriím. Je to líbivá odrůda s velkými klasy a nadstandartním

výnosem. Nasypal nám o 9 q více, než průměr ostatních odrůd v podni-

ku“, sdělil agronom Ing. David Průša.

půdách a zářijovém setí si dokážeme představit ještě nižší výsevek

pod 3 mil./ha“, řekli ředitel Ing. Jan Sixta a agronom Petr Leopold.

ZOD ÚMONÍN SKLIZEŇ 2021 – OZIMÁ PŠENICE:

Nejvýnosnější odrůda ve sklizni JOHNSON 9,52 t/ha ze 130 ha

Průměr podniku 8,3 t/ha z 640 ha

JASANKA s.r.o, okr. Tábor

Rolnické družstvo PLEVIS, okr. Jindřichův Hradec

ZOD Úmonín, okr. Kutná Hora

JOHNSON LETOS NA ŠEDESÁTI 
PROCENTECH PLOCH!

JOHNSON SE PRO NÁS STAL VELMI RYCHLE 
NOSNOU ODRŮDOU

NA TĚŽKÝCH PŮDÁCH
TO JOHNSON ZVLÁDL

ZKUŠENOST Z PRAXE – JOHNSON

ZKUŠENOST Z PRAXE – JOHNSON

ZKUŠENOST Z PRAXE – JOHNSON

Martin Pokorný,
agronom

Petr Leopold,
agronom
a Ing. Jan Sixta,
ředitel (vpravo)

9,0 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1

9,5 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1
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PŠENICE OZIMÁ

Vážení pěstitelé,
vydejte se spolu s námi v úspěšném miniseriálu PUTOVÁNÍ ZA JOHNSONEM po stopách této jedinečné, mimořádně výkonné
krmné pšenice. Produktový manažer Ing. Luděk Novotný vás společně s regionálními poradci společnosti SAATEN-UNION 
provede porosty JOHNSONA v ČR na pozemcích s různými půdně-klimatickými podmínkami.
Věříme, že vás tento seriál zaujme a nenecháte si ujít všechny díly této minisérie.

Youtube.com/SAATEN-UNION CZ/JOHNSONPutování za JOHNSONEM

1. DÍL
První díl se věnuje hustotě porostů JOHNSONA, regeneraci kořenového systému
a regeneračnímu hnojení.

2. DÍL
V druhém dílu se budeme věnovat produkčnímu hnojení, ředění hustých
porostů a zvýšení odolnosti proti poléhání u intenzivně vedených porostů. 
Tentokrát navštívíme podniky pěstující ozimou krmnou pšenici JOHNSON:
v Olomouckém kraji podnik TAGROS a.s. Troubelice, v okrese Třebíč ZD
Hrotovice a v okrese Tábor podnik JASANKA s.r.o. Chabrovice.

4. DÍL
Ve čtvrtém dílu navštívíme několik odborných institucí zapojených do projektu 
TESTOVÁNÍ VÝŽIVOVÉ HODNOTY PŠENICE OZIMÉ NA KUŘATECH.

Ing. Luděk Novotný vás seznámí s Pokusnou stanicí v Lukavci, zajišťující polní 
pokusy pro testování krmné kvality pšenice. Navštívíme ZZN Pelhřimov a.s., 
zabývající se výrobou a prodejem krmných směsí a objasní testování pšenic
na kuřatech v Mezinárodní testační stanici drůbeže v Ústrašicích.

3. DÍL
I ve třetím dílu Putování za JOHNSONEM se budeme bavit o JOHNSONOVI 
jako o mimořádné krmné pšenici. S Ing. Luďkem Novotným navštívíme regi-
ony Kolínsko, Hradec Králové a Plzeňsko. Budeme se zabývat vegetační fází
praporcového listu.

5. DÍL
V pátém a zároveň závěrečném dílu seriálu PUTOVÁNÍ ZA JOHNSONEM
společně s Ing. Luďkem Novotným provedete odhad výnosu té opravdové
TOP pšenice ozimé JOHNSON a zúčastníte se sklizně a jejího vyhodnocení. 
Navštívíte v něm podniky Rostěnice a.s., ZD Hrotovice a ZEV Šaratice, a.s.
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PŠENICE OZIMÁ

Výměra: 1 800 ha orné půdy

Nadmořská výška: 550 – 620 m n. m.

Průměrné srážky: 690 mm

Půdy: lehké až těžké jílovité 

Struktura RV: řepka 6 %, obilniny 42 %, brambory 2 %,

krmné plodiny 50 %

„Potřebovali jsme novou výnosnou, zdravou a opravdu krmnou odrů-

du, navíc aby nebyla pozdní. JOHNSON předcházely skvělé reference.  

Rozhodli jsme se ho proto zasít na 1/3 ploch. Porost JOHNSONA byl

i ve složitých podmínkách výborný. Měl nadstandartní zdravotní stav

a veliký klas plný zrn uchvátil na první pohled. Dalším bonusem byl 

nepolehlý porost až do sklizně“, řekl agronom Ing. Vlastimil Šíma.

Výměra JOHNSON: 120 ha, výnos 8,1 t/ha

Pšenize oz. celkem: 350 ha, výnos podniku 7,5 t/ha

ZD Dolní Hořice, okr. Tábor

SKVĚLÉ REFERENCE O JOHNSONU
POTVRZENY

ZKUŠENOST Z PRAXE – JOHNSON

Výměra: 690 ha orné půdy

Nadmořská výška: 270 m n. m.

Průměrné srážky: 560 mm

Půdy: střední až těžší

Struktura RV: pšenice oz. 45 %, řepka oz. 25 %, sója 10 %, 

mák 10 %, kukuřice na zrno 10 %

„Ranější odrůdy vybíráme jednak z důvodu rozložení sklizně a také 

jako vhodnou předplodinu pro řepku. Athlon jsme nahradili novou

PIRUETOU, která nás svou raností skutečně překvapila. Nečekali jsme,

že bude PIRUETA mezi prvními ve sklizni i ve výnose (9,0 t/ha

z 29 ha). Nepolehla a dopadla dobře i kvalitou. Pro CHIRON vybí-

ráme přednostně sušší pozemky nebo hony s proměnlivou bonitou.

V suchých letech exceloval, loni podržel na těchto pozemcích (53 ha) 

průměr podniku 8,45 t/ha.

JOHNSON je v naší odrůdové skladbě zařazen hlavně pro 

výnos. Nepatří mezi rané, ale ve sklizni navazuje hned na CHIRON. 

Rajonizačně ani v termínu setí nekouká napravo ani nalevo. Setí po 

řepce nebo později po sóje je mu také jedno. Nevadila mu ani silnější 

regulace. Nižší porost s celkovým dusíkem 183 kg/ha udělal 9,63 t/ha

z 61 ha. Podruhé za sebou je JOHNSON u nás králem žní!“,

řekli agronomové Jiří Jetleb a syn.

Agrosdružení Vrdy, okr. Kutná Hora

PIRUETA A CHIRON DO SUCHA. 
JOHNSON JE U NÁS KRÁLEM ŽNÍ!

ZKUŠENOST Z PRAXE – JOHNSON

Jiří Jetleb
a syn

Výměra: 1 650 ha orné půdy

Nadmořská výška: 440 m n. m.

Průměrné srážky: 620 mm

Půdy: střední až těžké  

Struktura RV: řepka 17 %, obilniny 52 %, krmné plodiny 31 %

„Vegetaci JOHNSON zahájil do studeného a mokrého podzimu.

V těchto složitých podmínkách vytvořil do zimy 2 – 4 listy a na jaře 

doodnožoval. Podmínky chladného a dlouhého jara dohromady s včas-

ným přihnojením a schopností odrůdy plasticky reagovat vytvořily před-

poklad ke špičkovému výnosu. 

Opět mě oslovil zdravotním 

stavem a robustností klasu. Pěs-

tovali jsme ho druhým rokem. 

To, že umí nasypat a že je o něj 

velký zájem, potvrdili jak ze-

mědělci, tak i osiváři, pro které 

jsme JOHNSONA množili“, sdělil 

agronom Ing. Petr Schuster.

Výměra JOHNSON: 150 ha, výnos 8,0 t/ha

Pšenice oz. celkem: 530 ha, výnos podniku 7,1 t/ha

ZD Nova Dříteň, okr. České Budějovice

OPĚT KLASY JAKO „BANÁNY“ ZKUŠENOST Z PRAXE – JOHNSON

Klasy jako "banány".

8,1 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1

9,6 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1

8,0 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1
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EXPOE Specialista na velmi
pozdní setí i po kukuřici

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 TOP výnos zrna v E sortimentu odrůd
 Mimořádná odolnost k fuzáriím v klase
 Velmi dobrá mrazuvzdornost
 Specialista na pozdní setí

 a po kukuřici

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

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
EXPO je "Éčková" pšenice, která je díky své plastičnosti 
doporučena pro podmínky Německa, České republiky, 
Slovenska a Maďarska. Z toho plyne její absolutní uni-
verzálnost a tolerance k různým podmínkám i technolo-
giím pěstování. Velmi dobře reaguje na intenzifi kační 
vstupy. Na druhé straně lze tuto odrůdu pěstovat 
i se 120 kg dusíku a jedním standardním fun-
gicidem na praporcovém listu. Díky mimořádně 
dobré odolnosti k fuzáriím v klase lze odrů-
du EXPO pěstovat po kukuřici a po pšenici. 
EXPO vyniká vysokou tolerancí k velmi pozdním
termínům setí.

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

Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit
místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.

Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

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

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá

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

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

TERMÍN SETÍ dle výrobní oblasti od poloviny září do prvního týdne listopadu
VÝSEVEK
Rané setí 300 zrn/m2 

Optimální podmínky 320 – 350 zrn/m2 

Pozdní setí 350 – 400 zrn/m2 

Velmi pozdní setí 450 – 480 zrn/m2 

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

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

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)

EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g do 1,5 l/ha
+ EC 31 CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephon

EC 31 (počátek sloupkování),
nebo pouze při vysoké intenzitě

0,5 l/ha mepiquat + prohexadione 
nebo 0,4 kg trinexapac-ethyl + 
prohexadione

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

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

širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)
VHODNOST PO KUKUŘICI ano (+++)
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Výměra: 2 640 ha orné půdy

Nadmořská výška: 531 m n. m.

Průměrné srážky: 540 mm

Půdy: hnědozemě a lehčí nivní půdy se štěrkem

Struktura RV: pšenice, ječmen, řepka, kukuřice, brambory

„Již tři roky u nás EXPO reprezentuje výnosnou „Éčkovou“ 

pšenici. V roce 2019 jsme poprvé EXPO množili jako žhavou novinku. 

Od té doby každoročně dosahuje dobrých výnosů a excelentního zdra-

votního stavu. V loňské sklizni byla velmi zřetelná odrůdová 

odolnost k fuzáriím. EXPO bylo absolutně čisté, jiné odrůdy to 

schytaly naplno. Kvalitativně se také nenechalo zahanbit, posuďte 

sami: objemová hmotnost 893 g/l a obsah N látek 13 %. V našich 

horských podmínkách s častým setím v pozdějších termínech jsou to 

hodnoty solidní, navíc podtrženy výnosem v průměru 7,2 t na 91 ha. 

Expo proto nemůže chybět v osevu ani v letošním roce.“

Výměra EXPO: 91 ha, výnos 7,2 t/ha

VSP Group, a.s., Olešnice, okr. Blansko

EXPO – TO JSOU DOBRÉ VÝNOSY
A EXCELENTNÍ ZDRAVOTNÍ STAV

ZKUŠENOST Z PRAXE – EXPO

Výměra: 1 435 ha orné půdy

Nadmořská výška: 510 m n. m.

Průměrné srážky: 710 mm

Půdy: střední

Struktura RV: obilniny 52 %, řepka 22 %, krmné plodiny 26 %

„GENIUS sejeme na dvě fáze, jednu v září a druhou v říjnu. Poma-

lejší vývoj porostů v chladném podzimu nás nechává v klidu. Každé 

jaro dožene případnou ztrátu ve vývoji. V průběhu sezóny má vždy 

stabilní vývoj bez problémů. Zdravotně také na dobré úrovni. Kaž-

dý ví, že to není líbivá pšenice, ale ten výnos, ten je parádní. V roce 

Výměra: 1 800 ha orné půdy

Nadmořská výška: 520 m n. m.

Průměrné srážky: 610 mm

Půdy: 1/2 těžké, 1/2 lehké

Struktura RV: 48 % obilniny, 17 % řepka, 25 % kukuřice,

8 % vojtěška, 2 % hrách

Pro pěstování potravinářské odrůdy ozimé pšenice EXPO se v podni-

ku rozhodli v roce 2020 a odrůda v poměrně extrémních klimatických 

2021 jsme sklidili GENIUS již podesáté a stále nemá konkurenci“,

řekl agronom Ing. Petr Vrabec.

Výměra GENIUS 50 ha (seto 17. 9.), výnos 8,7 t/ha

Výměra GENIUS 45 ha (seto 6. 10.), výnos 8,1 t/ha 

Pšenice ozimá celkem: výměra 532 ha, výnos podniku 7,5 t/ha

podmínkách roku 2020/21 poskytla kromě vysokého výnosu i výbornou 

potravinářskou kvalitu. Dosažený čistý výnos 8,99 t/ha byl velkým 

překvapením i pro agronoma Milana Navrátila, takže se rozhodl pro 

rok 2021/22 rozšířit její plochu z 10 ha na 100 ha.

Agrodružstvo Vyšetice se sídlem v Pravoníně, okr. Benešov

ZD Hříšice, okr. Jihlava

DESET LET NEMÁ GENIUS KONKURENCI
V KVALITĚ I VÝNOSU

EXPO NENÍ JEN POTRAVINÁŘSKÁ
KVALITA, ALE I VYSOKÝ VÝNOS

ZKUŠENOST Z PRAXE – GENIUS

ZKUŠENOST Z PRAXE – EXPO

GENIUS
na pozemku

Agrodružstva 
Vyšetice

EXPO
na pozemku

ZD Hříšice

7,2 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1

9,0 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1

8,7 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1
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GENIUSE+ Odrůda v nejvyšší
jakosti pekařské kvality „E+“

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

 -klimatickým podmínkám
 Specialista na pozdní setí

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

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Odrůdu GENIUS lze doporučit jak pro vysokou intenzitu 
pěstování, tak i do extenzivnějších technologií napříč 
celou ČR. GENIUS lze využít pro nejpozdnější termíny 
setí. Dobrou toleranci vykazuje k předplodinám, jako je 
např. pšenice či kukuřice, i když je třeba dodržet určitá 
agrotechnická pravidla. Pro zajištění TOP kvality E+ nesít 
po ječmeni.

*Zdroj: BSA Hannover 2010, šlechtitel, ÚKZÚZ 2011–2013.
Šlechtitel: SAATEN-UNION/Nordsaat Saatzucht GmbH, Böhnshausen.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

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

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

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM velmi dobrá
VÝNOS ZRNA v praxi velmi vysoký
Hustota porostu střední (ideální počet klasů 600 – 700/m2)
Počet zrn v klase středně vysoký (36 zrn/klas)
HTZ středně vysoká až vysoká (46,4 g)

PEKAŘSKÁ JAKOST* „E+“ (v Německu registrace jako E9)
Pádové číslo velmi vysoké (337 s)
Obsah bílkovin vysoký (13,6 %)
Sedimentační test velmi vysoký (62 ml)
Vaznost mouky vysoká (56 %)
Objemová výtěžnost velmi vysoká (706 ml)
Objemová hmotnost vysoká (815 g/l)
Příjem vody velmi vysoký (63,4 %)

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

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

Velmi pozdní termíny setí 400 – 500 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM (intenziv. pěstování) 140 – 200 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 45 – 60 kg N/ha (30 %)
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 40 – 70 kg N/ha (35 %)
Kvalitativní dávka (dle oček. výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 40 – 70 kg N/ha (35 %)

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

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední 6,8 (+)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)

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

EC 31 (začátek sloupkování)

CCC 750 g 0,3 l/ha + 0,3 l
Ethephon nebo pouze 0,2 l trinexapac-
ethyl nebo pouze 0,5 l mepiquat + 
prohexadione

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Běloklasost 8,2 (+++)
Stéblolam 5,0 (0)
Padlí listu / klasu 8,2 (+++) / 7,8 (+++)
Braničnatky listu / klasu 5,8 (0) / 7,6 (+++)
Rez pšeničná / plevová 7,6 (+++) / 8,8 (++++)
DTR 4,5 (0–)
Fuzaria klasu 7,5 (+++)

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

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

VHODNOST PO OBILNINĚ po pšenici ano (++), po ječmeni ne (–)
VHODNOST PO KUKUŘICI ano (++)
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Nadmořská výška: 237 m n. m.

Průměrné srážky: 516 mm (2021)

Struktura RV: pšenice ozimá, kukuřice, řepka, sója, sladovnický 

ječmen, hrách, řepka

„Základem úspěchu rané pšenice je včasný výsev. A na podzim 2020 

to platilo dvojnásob. PIRUETU jsme začali set 22. září po výborné 

předplodině řepce. Porost od začátku vypadal slibně, a tak jsme se

k němu i chovali. Příkladná péče se vyplatila. Jarní období bylo velmi

pozvolné a klíčem k dobrému porostu bylo dát pšenici čas. Jemná

regulace a dotažená výživa vystřelily PIRUETU na výnos 9,92 t/ha

z celých 152 ha plochy. Letos máme opět zaseto PIRUETOU

150 ha“, řekli agronomové Ing. Kalabus a Ing. Režňáková.

Agrotechnika:
Předplodina: řepka ozimá, Zpracování půdy: Horsch Terrano a Joker, 

Setí: 22. 9. až 9. 10. Horsch Pronto 6m, Jaro: 10. 4. 250 kg/ha LAD, 

20. 4. Biatlon + Kristalon 3,75 kg/ha + 2 l mikrokomplex + Reta-

cel 0,5 l/ha, 28. 4. Medax 0,5 kg/ha + Tebuguard 0,3 l/ha + Nexide

+ hořká sůl, 10. 5. 150 kg/ha LAV, 2. 6. Azoxystrobin + difenoconazole

+ Nexide + Agrostim Tria + Energen 3D + hořká sůl + smáčedlo

Blatinie, a.s., okr. Hodonín

PIRUETA – PŘÍKLADNÁ PÉČE
SE NÁM BOHATĚ VYPLATILA

ZKUŠENOST Z PRAXE – PIRUETA

Výměra: 1 500 ha orné půdy

Nadmořská výška: 290 – 405 m n. m.

Průměrné srážky: 610 mm

Půdy: středně těžké až těžké

Struktura RV: 20 % pšenice ozimá, 20 % ječmen jarní,

20 % řepka oz., 20 % kukuřice, 20 % vojtěška a trávy na O.P.

„PIRUETU jsme vybrali jako nepoléhavou, zdravou a ranou odrůdu,

která prošla hodnocením ÚKZÚZ. Největší přínos je rozhodně v její

ranosti. Díky tomu si můžeme lépe rozprostřít žně. Zatím jsme pokaždé

sklidili PIRUETU ve výborných parame-

trech výnosu i kvality. Loni v průměru 

9,3 t/ha z 90 ha!“, řekl hlavní agro-

nom Ing. Václav Řezáč.

Agrotechnika:
Předplodina: řepka ozimá, Termín 

setí: 20. – 25. 9., výsevek 5 mil./ha, 

Regulace (krácení): trinexapac-ethyl 

0,25 l/ha, Fungicidy: 1x paty stébel,

1 x na list, 1 x do klasu, Celkový dusík: 200 kg/ha

PIRUETA – Sklizeň: 23.-25.7.2021, Výnos: 9,3 t/ha z 90 ha

RAVA zemědělský podnik, spol. s r.o.,
Křenice, okr. Praha - Východ

PIRUETA U NÁS ŠLAPE ZKUŠENOST Z PRAXE – PIRUETA

Ing. Václav Řezáč,
hlavní agronom

Výměra: 1 000 ha orné půdy

Nadmořská výška: 280 m n. m.

Průměrné srážky: 720 mm (2021)

Půdy: střední hlinité

Struktura RV: 35 % Pšenice, 15 % řepka, 13 % cukrovka,

7 % hrách, 20 % ječmen jarní a ozim., 5 % Kukuřice

„Od pšenic, které zařadíme do naší odrůdové skladby, očekáváme

špičkový výnos při zachování potravi-

nářské jakosti. V loňském roce nás pře-

kvapila PIRUETA, která nám nasypala

z 45 ha průměrný výnos 8,7 t/ha.

V pěstební sezóně se nám předvedla 

jako komplexně vybavená odrůda, a to 

včetně všech dobře vybalancovaných 

agrotechnických vlastností“, řekl agro-

nom Ing. Jan Trdlikát.

Agro Jaroměř, s.r.o., okr. Náchod

RANÁ, VÝNOSNÁ
A S POTRAVINÁŘSKOU KVALITOU

ZKUŠENOST Z PRAXE – PIRUETA

Ing. Jan Trdlikát,
agronom

9,9 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1

9,3 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1

8,7 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1
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PIRUETAA Kulatá odrůda
ve všech směrech

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Velmi vysoký výnos v raném
 sortimentu
 Ranost
 Pevné zdraví celé rostliny

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

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

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

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost dobrá (69 % přežitých rostlin)

VÝNOS ZRNA velmi vysoký výnos ve všech oblastech i variantách
Hustota porostu vyšší (ideální počet 650 – 750 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední
HTZ střední (43 g)

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

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

Optimální podmínky 300 – 350 zrn/m2

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

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

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

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ velmi dobrá (7,5)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)

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

EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

CCC 750g 0,3 l/ha + Ethephon
0,3 l/ha nebo v EC 33 pouze
0,2 l trinexapac-ethyl nebo
v EC 33 pouze 0,4 – 0,5l mepiquat 
prohexadione

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

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

širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda

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

Zdroj: Šlechtitel, ÚKZÚZ reg. řízení. Zástupce / Šlechtitel: Saaten-Union/ Selgen
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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Výměra: 700 ha orné půdy

Nadmořská výška: 470 – 550 m n. m.

Průměrné srážky: 650 mm

Půdy: lehké písčité a kamenité

Struktura RV: 21 % řepka, 41 % obiloviny, 10 % mák, 9 % sója, 

3 % ostropestřec mariánský, 3 % len olejný, 1 % kmín,

1 % jahody, 10 % úhory

„Na doporučení jsme na poslední chvíli sehnali a zaseli CENTURION. 

Jsme intenzivní zemědělci, přesto musíme šetřit náklady na chemii, 

proto nás zaujala myšlenka snížení nákladů u takto zdravé odrůdy. Na 

naše poměry jsme ho zaseli pozdě. Od začátku byl nejzdravější ze sor-

timentu pěstovaných odrůd. Ostatní odrůdy jsme ošetřili na choroby 

pat stébel, CENTURION byl bez ošetření. Přesto dokázal, že je schopen

se o sebe postarat a i když 

jsme jej tak trochu opo-

mněli i v hlavní agrotechni-

ce, nezanevřel na nás a dal 

skvělý výnos. A to byl sklizen 

až po období dešťů jako poslední! Parametry 

kvality i díky nepolehlému porostu byly velmi 

dobré: 12,3 % N, 795 OH. Další výhodu čeká-

me v suchých letech. Základním faktorem, který limituje výnos v naší 

oblasti, jsou přísušky v průběhu vegetace. Proto pěstujeme jen velmi 

rané odrůdy. To, že nám CENTURION doslova vyrazil dech, se odra-

zilo v další sezóně, kdy jej máme zasetý na 1/3 ploch“, řekl agronom

Ing. Petr Nouza.

CENTURION: výměra 7 ha, výnos 10,5 t/ha 

Pšenice ozimá celkem 240 ha, výnos celkem 8,2 t/ha

Nouza s.r.o., okr. Jindřichův Hradec

CENTURION JE EKONOMICKY
VÝHODNÁ ODRŮDA

ZKUŠENOST Z PRAXE – CENTURION

Výměra: 90 ha orné půdy

Nadmořská výška: 215 m n. m.

Průměrné srážky: 601 mm (2021)

Struktura RV: hrách, pšenice ozimá, meziplodiny, ředkvička

„Se svými rodiči jsem obnovil farmu v 90. letech a od té doby hospoda-

řím. Nebráním se novým postupům, a tak se stalo, že mimo konvenční 

farmaření ještě pěstuji plodiny ekologicky na necelých sto hektarech. 

Prvotním úkolem v sérii rozhodnutí, která pak vedou k dobrému výsled-

ku ve sklizni, je výběr odrůdy. CENTURION mne zaujal na polním dni 

SAATEN-UNION, kde byl doporučen i pro extenzivní pěstování. Řídím 

se pravidlem, že na poli musí být neustále něco zeleného. Po sklizni

hrachu nechám vzejít jeho výdrol. Porost až 

metr vysoký pak zmulčuji a zaorám. Následně seju 

CENTURION s vyšším výsevkem cca 300 kg/ha. Na 

jaře je nutné porost protáhnout bránami. Nejen že 

zlikvidujete plevele a výdrol, ale zároveň také podpoříte 

mineralizaci, dodáte vzduch a hlavně odstraníte přeby-

tečné slabé odnože. Každoročně tak dosahuji ideální hustoty porostu

a tuto technologii úspěšně praktikuji i v konvenčním zemědělství. A teď 

posuďte sami, zda Vám dává smysl hospodařit v souladu s přírodními 

principy. S pšenicí CENTURION jsme BEZ hnojení a BEZ jakéhoko-

liv chemického ošetření dosáhli výnosu 5,6 t/ha ZDRAVÉHO 

zrna s objemovkou 813 g/l a 13,6/ dusíkatých látek. To jde ne?“, řekl

agronom Miroslav Zabloudil.

Rodinná farma Popice, okr. Břeclav

BEZ HNOJENÍ A BEZ PESTICIDŮ

„Velmi ranou odrůdu CENTURION jsme na podzim loňského roku vy-

seli na pozemky s nejvyšším tlakem daňčí a černé zvěře. Po vzejití nás 

zaujal svým rychlým růstem a velmi dobrou zimovzdorností ve vyšších 

polohách pěstování. Na jaře dobře regeneroval, díky nižší výšce rostlin 

nepolehl, a tedy ani regulace nebyla potřeba. Díky silné osinatosti 

CENTURIONU bylo poškození porostů zvěří minimální. V letoš-

ním roce máme vyseto opět cca 60 ha CENTURIONU na exponovaných 

místech, jako jedinou osinatku v podniku“, sdělil hlavní agronom

Ing. Eduard Duda.

Podhoran Černíkov a.s., okr. Klatovy

CENTURION ZVĚŘI ODOLÁ ZKUŠENOST Z PRAXE – CENTURION

KONVENČNÍ PĚSTOVÁNÍ

ZKUŠENOST Z PRAXE – CENTURION

10,5 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1

5,6 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1
v  B I O  k v a l i t ě

EKOLOGICKÉ PĚSTOVÁNÍ
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CENTURIONA

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

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost dobrá

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

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

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

Optimální podmínky 280 – 320 zrn/m2

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

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

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

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(střední intenzita)

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

EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

CCC 750 g 0,2 l/ha + Ethephon 
0,3 l/ha nebo v EC 33 pouze 0,4 
l trinexapac-ethyl nebo v EC 33 
pouze 0,6 l mepiquat prohexadione

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

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

širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda

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

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

Raný, osinatý,
speciálně do stresu

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vysoký výnos v raném sortimentu
 Ranost
 Vysoká stres-tolerance
 Osinatá odrůda

POPIS ODRŮDY
Osinatá, raná pšenice v kvetení i zrání, s mi-
mořádnou odolností ke stresovým podmínkám.
Zejména v aridních oblastech a na lehkých málo vodo-
držných půdách netrpí tak, jako jiné odrůdy. CENTURION
je nižšího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání
a střední odnoživostí. Disponuje velmi dobrým zdravot-
ním stavem a dobrou odolností k vyzimování. Potravi-
nářské parametry odrůdy jsou na úrovni A. V zahraničí
je díky plastičnosti a pevnému zdraví využívána 
zejména v extenzivnějších technologiích a v BIO 
farmách.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
CENTURION ocení zejména pěstitelé, kteří vyžadují
od potravinářské pšenice stabilně vysoké výno-
sy i v suchých oblastech a v lokalitách s častým vý-
skytem divokých prasat. Stejně tak najde CENTURION
uplatnění u farmářů, kteří se orientují na střední in-
tenzitu hnojení. Díky mimořádné stres-odolnosti
a velmi dobrému zdraví je CENTURION využíván 
i v EKO zemědělství.
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Raný, osinatý, krmný…

Zdroj: Šlechtitel, SAATEN-UNION / ASUR PLANT BREEDING SAS
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 podzimní i jarní vývoj / vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin nižší až střední vzrůst (85 – 90 cm)
Metání / zrání rané / rané až velmi rané

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost dobrá až velmi dobrá
Mrazuvzdornost dobrá až velmi dobrá

VÝNOS ZRNA velmi vysoký
Hustota porostu střední (ideální počet 600 – 700 klasů/m2)
Počet zrn v klase vyšší (35 – 38 zrna)
HTZ střední až vysoká (45 – 48 g)

KRMNÁ KVALITA dle šlechtitele odrůda zejména vhodná pro krmení, nyní v ověřování
na kuřatech (MTD Ústrašice)

TERMÍN SETÍ od 1/2 září do 2/2 října – specialista na rané termíny setí
VÝSEVEK
Rané setí – specialista 250 – 280 zrn/m2 

Optimální podmínky 280 – 320 zrn/m2

Pozdní setí 350 – 380 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM
  (střední intenzita až extenzita)

100 – 140 kg N/ha
– jarní aplikace

Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 55 kg N/ha (40 %)
Sloupkování – počátek EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 40 – 55 kg N/ha (40 %)
Sloupkování EC 32 – 35 (průběh sloupkování) 20 – 30 kg N/ha (20 %)

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
 (vyšší intenzita)

EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,2 l/ha

EC 31 (počátek sloupkování)

CCC 750 g 0,2 l/ha + Ethephon 
0,3 l/ha nebo v EC 33 pouze
0,2 – 0,3 l trinexapac-ethyl 
nebo v EC 33 pouze 0,5 – 0,6 l 
mepiquat prohexadione

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí list ++(+)
Padlí klasu +++
Braničnatky listu ++(+)
Braničnatky klasu ++(+)
Rez pšeničná ++
Rez plevová-list ++(+)
Běloklasost ++
Fuzaria klasu ++(+)
Neparazitické skvrný +(+)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Dle infekčního stavu EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vyšší infekční stav EC 51 azolový fungicid 200 g

VHODNOST PO OBILOVINĚ ano (+)

VHODNOST PO ZRNOVÉ KUKUŘICI ne, velmi pozdní setí

SU ASTRAGON na demonstračním pozemku 
ZEV Šaratice, a.s. (okr. Vyškov).

SU ASTRAGON

 
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vysoký výnos v raném sortimentu
 Ranost, krmná kvalita
 Vysoká stres-tolerance
 Osinatá odrůda

POPIS ODRŮDY
Raná, vysoce výnosná, osinatá, krmná pšenice, 
příbuzná odrůdě CENTURION. Tedy v mnoha paramet-
rech jsou si tyto odrůdy velmi podobné. SU ASTRAGON 
se pyšní vysokou stres tolerancí a rychlostí na-
lévání zrna. Rostliny jsou středního vzrůstu s vyšším
počtem odnoží. Klasy dosahují vyššího počtu nezadino-
vých zrn se střední až vysokou HTZ.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
SU ASTRAGON nachází uplatnění v podnicích  
vyžadující velmi ranou až ranou sklizeň kvalitní 
krmné pšenice. Dále nachází své uplatnění zejména 
v suchých lokalitách a na písčitých až kameni-
tých půdách a samozřejmě v lokalitách trpících 
vysokým výskytem černé zvěře. SU ASTRAGON
je také specialistou na rané termíny výsevu.
Odrůda je tolerantní chlortoluronu.

NOVINKA
2 0 2 2
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BONANZAKrm. Nejvýznamnější
krmná pšenice v ČR

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

 ve vyhodnocení krmné kvality

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

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
BONANZA je díky všem svým agrotechnickým vlast-
nostem jedinečnou krmnou odrůdou i z ekonomického 
hlediska. BONANZA se pravidelně umisťuje na 
pomyslné bedně vítězů při hodnocení krmné 
kvality na kuřatech.

*Zdroj: ÚKZÚZ 2012 – 2014. Šlechtitel: SAATEN-UNION/W.v.Borries-Eckendorf GmbH a CO KG.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu
a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

VÝVOJ  
Počáteční vývoj rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin střední (90 cm)
Metání / zrání polopozdní / polopozdní

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost výborná (8,3)

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

KRMNÁ KVALITA dle výkrmových testů MTD Ústrašice: špičková krmná kvalita
TERMÍN SETÍ od první poloviny září do konce října
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 280 – 300 zrn/m2

Optimální podmínky 300 – 320 zrn/m2

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

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

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

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ

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

EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

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

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

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

širokospektrální fungicid

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)

VHODNOST PO KUKUŘICI ano (+++)

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

Výměra: 1 800 ha orné půdy

Nadmořská výška: 550 – 620 m n. m.

Průměrné srážky: 690 mm

Půdy: lehké až těžké jílovité 

Struktura RV: řepka 6 %, obilniny 42 %, brambory 2 %,

krmné plodiny 50 %

„BONANZU jsme seli za špatných podmínek, bylo chladno a velmi 

mokro. Povedlo se nám však porost včas přihnojit a zregulovat. Přes 

deštivý průběh počasí nám žádný porost nepolehl. U BONANZY musím 

zdůraznit opakovaně dobrý zdravotní stav, což se projevilo na výnosu 

i na vysoké objemové hmotnosti. Proto také BONANZU pěstujeme již 

5 let. Každý rok byl klimaticky diametrálně odlišný, BONANZA to vždy 

zvládla s vrozenou samozřejmostí“, řekl agronom Ing. Vlastimil Šíma.

Výměra: 730 ha orné půdy

Nadmořská výška: 480 – 518 m n. m.

Průměrné srážky: 500 mm

Půdy: od písčitých až po těžké půdy

Struktura RV: 13 % řepka, 46 % obilniny, 41 % pícniny

na orné půdě

„BONANZU u nás pěstujeme již 7 let. Velmi se nám osvědčila v suchých 

letech, ale i za dva poslední deštivé roky na ni bylo spolehnutí. Velmi 

dobře zvládá setí po kukuřici, často je to pozdní setí. Vyrovná se také 

skvěle s tlakem chorob po předplodině jako je kukuřice. I přes překáž-

ky, které před ni klademe, je schopná držet výkonnost každý rok. Na

BONANZU je prostě spolehnutí“, řekl agronom Ing. David Průša.

Agrotechnika:
Předplodina: kukuřice

Zpracování půdy a příprava: orba, secí kombinace

Termín setí: 24. 10. 2020, výsevek 4,5 MKS, hloubka setí do 3 cm

Hnojení jaro: I. přihnojení DASA 0,2 t/ha

 II. přihnojení DAM 0,195 kg/ha

 III. přihnojení LAV 0,12 t/ha

BONANZA: výměra 100 ha, výnos 8,1 t/ha

Pšenice oz.  celkem: 350 ha, výnos podniku 7,5 t/ha

Ochrana jaro: 20. 4. Lentipur + Arrat + Dicopur, 30. 4. Retacel + 

Priaxor, 30. 5. Alterno + Curbatur, 25. 6. Nexide

Sklizeň: 11. 8. 2021

BONANZA: výměra 43 ha, výnos 7,8 t/ha

ZD Dolní Hořice, okr. Tábor

Rolnické družstvo PLEVIS, okr. Jindřichův Hradec

BONANZA – TO JE GENETICKY
VROZENÁ STABILITA A JISTOTA

NA BONANZU JE SPOLEHNUTÍ,
JEŠTĚ NIKDY NÁS NEZKLAMALA

ZKUŠENOST Z PRAXE – BONANZA

ZKUŠENOST Z PRAXE – BONANZA

I přes překážky, které před BONANZU klademe,
je schopná si udržet výkonnost každý rok.

8,1 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1

7,8 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1
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PŠENICE OZIMÁ

Doma bych nikdy nekrmil

Již dříve jsem se zabýval vhodnou skladbou krmné dávky jednotli-
vých druhů zvířat. I s vědomím, že mnou vyrobená krmná směs nikdy 
nebude ta stoprocentně dokonalá, vytvořil jsem si před léty malou 
domácí linku na výrobu granulované krmné směsi. Koupil jsem kladív-
kový šrotovník, míchačku na beton a malý granulátor. Veškeré výhody
v krmení granulemi totiž spatřuji v rovnoměrnosti všech základních
živin v přijímaném krmivu. Na druhé straně můžete mít sebelepší linku, 
ale při špatných komponentech s ní nikdy kvalitní krmivo neuděláte.

Většina malochovatelů nemá možnost pořídit si granulátor, ale pše-
nici, jako základní složku krmné dávky pro drůbež, asi kupuje každý.
 
Než se fi rma SAATEN-UNION CZ zapojila do mnohaletého programu 
testování „Krmné kvality pšenic“, měl jsem jen v podvědomí základní 
požadavky na skladbu krmné dávky (obsah NL, vláknina, škrob, tuk 
a ME – metabolizovatelná energie, atd.). Krmil jsem prostě pšenicí, 
která mi přišla pod ruku.

Přes 20 let je jedním z mnoha mých koníčků chov drobného zvířectva. Chovám včely, králíky, husy, kachny, slepice a vykrmuji
brojlery. V mém domácím malochovu se vždy snažím zajistit nejlepší podmínky. Stejně tak si zakládám na co možná nejlepší 
krmné dávce.

Po několika letech testování krmných pšenic jsem procitnul a mnoho 
kolegů jistě také. Ne každá odrůda pšenice, která nemá pekař-
ské parametry, je totiž vhodná pro krmení. Respektive každou 
pšenici slepice či kuře sežere, ale ne z každé dosáhne těch nejlepších
výsledků. Je více než evidentní, že mezi odrůdami s označením (C), 
jsou velké rozdíly. Řeknu to na rovinu, byla-li možnost, krmil jsem 
odrůdou DROMOS. To byla absolutní špička. DROMOS na trhu skončil,
tak krmím jeho skvělým nástupcem BONANZOU a nyní také 
nově špičkovou odrůdou JOHNSON. Pro mé hospodářství 
prostě chci to nejlepší.

Doma bych nikdy nekrmil jen „obyčejnou“ pšenicí!

Ing. Luděk Novotný
Produktový manažer obilnin

jen „obyčejnou“ pšenicí!

Již po vylíhnutí dostávají kuřátka
krmnou směs z BONANZY a JOHNSONA.

V mém domácím
malochovu se vždy

snažím zajistit
nejlepší podmínky.
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PŠENICE OZIMÁ – ŠPALDA

Výměra: 2 810 ha orné půdy

Nadmořská výška: 450 – 600 m n. m.

Průměrné srážky: 650 mm

Půdy: písčitohlinité

Struktura RV: 19 % pšenice ozimá, 19 % kukuřice, 14 % řepka, 

7 % ječmen ozimý, 5 % lusko-obilné směsky, 36 % trvalé 

travní porosty

„Špaldu ZOLLERNSPELZ jsme se v roce 2020 rozhodli zasít poprvé, aniž 

bychom s jejím pěstováním a prodejem měli zkušenosti. Přestože jsme 

ji zařadili do vyšších, okrajových poloh podniku, ukázala, že velmi dobře 

snáší zimy i déletrvající sněhovou pokrývku, které jsou pro dolní Chodsko 

obvyklé. Nižší výsevek a nenáročná příprava půdy špaldě vyhovují.

I přes použití regulátoru pro zpevnění a zkrácení stébla bohužel mís-

ty přilehla. Musím však dodat, že lehla až po velmi intenzivním dešti

měsíc před sklizní, kdy měla již vytvořený klas. Po sklizni nás velmi 

mile překvapila zdravým zrnem a rozborem kvalitativních parametrů.

Například obsahem NL 14,9 % a „pádovkou“ 300 sec. 

Dnes je již veškerá produkce špaldy v objemu 320 tun prodána a na 

polích zaseto dalších 50 ha této skvělé odrůdy. A doporučení do násle-

dující sklizně? Špaldu je potřeba sklidit včas“, řekl agronom Jiří Růžek.

Výměra: 35 ha orné půdy

Nadmořská výška: 450 m n. m.

Průměrné srážky: 850 mm

Půdy: malá bonita

Struktura RV: špalda, dvouzrnka, pohanka, brambory

V náročných přírodních podmínkách Jeseníků klasické konvenční

zemědělství mnohdy nepřináší dostatečné výnosy pro dosažení po-

žadované ekonomiky pěstování. I proto mnoho pěstitelů v oblasti jde

cestou ekologického zemědělství. O zkušenostech pěstování obilnin

v takto náročných podmínkách řekl Ing. Vladimír Lačňák:

„V našem režimu pěstování máme omezené možnosti, jak se bránit 

negativním činitelům. O to větší důraz klademe na výběr kvalitních

odrůd, jelikož je to pro nás nejefektivnější nástroj, jak těmto pěstitelským 

Agrotechnika:
Předplodina: kukuřice, Zpracování a příprava půdy: podmítka

a předseťové zpracování půdy diskovým podmítačem 16 cm, Setí: 

8.10. Lemken Solitair s rotačními branami, výsevek 180 kg/ha, hloubka

4 cm, Herbicidní ošetření: 6.11. Chocker 0,5 l/ha, Hnojení podzim:

nic, pouze zapravení posklizňových zbytků po předplodině kukuřici, 

Hnojení jaro: 25.2. LAV 250 kg/ha, 25.4. DAM 200 l/ha, Průměr 

dávky N = 130 kg N/ha, Regulátor růstu: 24.5. Skeleton 0,6 l/ha, 

Ochrana fungicidní: 31.5. Soligor 0,7 l/ha, Sklizeň: 13.8.2021

Průměrný výnos 6,46 t/ha z celkem zasetých 55 ha.

Na kvalitním poli dala krásných 6,7 t/ha.

rizikům čelit v souladu s naší fi lozofi í, bez zbytečné 

chemie. Takové podmínky odrůdu dokonale prověří 

a projeví se její nedostatky. V našich podmínkách 

se však odrůda ZOLLERNSPELZ osvědčila. V oblas-

ti se pěstuje řadu let a těší se oblibě pěstitelů díky 

své stabilitě výnosů napříč ročníky. Rozdíl ve výnosu oproti jiným 

odrůdám je skutečně významný, a proto odrůdu ZOLLERNSPELZ

považuji za kvalitní.“

ZOLLERNSPELZ kloubí vynikající odolnost vůči poléhání a bezproblé-

mové zdraví s výnosem. Navíc se jedná se o skutečnou „plnotučnou“ 

špaldu – má odpovídající jakostní a nutriční parametry.

ZOLLERNSPELZ:

výměra 10 ha, výnos 4,5 t/ha

ZOD Mrákov, okr. Domažlice

Ing. Vladimír Lačňák, okr. Jeseník

ZA ŠPALDOU NA DOLNÍ CHODSKO
DO MRÁKOVA

ZOLLERNSPELZ JE NAŠE JEDNIČKA
V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

Špaldě
ZOLLERNSPELZ
se na Chodsku
skvěle daří.

ZKUŠENOST Z PRAXE – ZOLLERNSPELZ

ZKUŠENOST Z PRAXE – ZOLLERNSPELZ

KONVENČNÍ PĚSTOVÁNÍ

EKOLOGICKÉ PĚSTOVÁNÍ

6,7 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1

4,5 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1
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ZOLLERNSPELZ
Nejpěstovanější špalda v ČR

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

POPIS ODRŮDY
ZOLLERNSPELZ je polopozdní vysoce výnosná ozimá 
pšenice špalda nízkého vzrůstu s velmi dobrou odolností 
proti poléhání. Odrůda špaldy ZOLLERNSPELZ je v české 
praxi dokonale prověřena. O osivo této odrůdy v po-
sledních letech dramaticky stoupl zájem. Rozhodli 
jsme se proto tuto odrůdu množit v ČR také jako BIO 
osivo. ZOLLERNSPELZ je nepěstovanější špaldou 
v ČR v roce 2020, 2021 i 2022.**

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

*Zdroj: šlechtitel SAATEN-UNION / Südwestdeutsche Saatzucht GmbH a Co.KG
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
**Zdroj: Množství prodaného osiva + farmářská osiva

VÝVOJ  
Počáteční vývoj velmi rychlý na podzim, středně rychlý na jaře
Výška rostlin nižší
Metání / zrání polopozdní / polopozdní

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost dobrá

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

Počet zrn v klase vyšší 
HTZ vyšší (80 – 90 g vč. zbytků klasu)

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

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

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

VÝSEVEK
konvenční pěstování
300 – 350 zrn/m2

(250 – 300 kg/ha)

ekologické pěstování
350 – 400 zrn/m2

(300 – 350 kg/ha)

HNOJENÍ DUSÍKEM konvenční pěstování
120 – 140 kg

ekologické pěstování
60 – 100 kg

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

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

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

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

 (zejména fuzaria klasu) EC 51 – 65

VHODNOST PO OBILNINĚ konvenční pěstování ano (++) ekologické
pěstování ne 
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PŠENICE OZIMÁ

TOBAKB PATRASA

 
PŘEDNOSTI ODRŮDY: PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

 Mimořádná výnosová stabilita
 Mimořádná pekařská stabilita i za horších

 klimatických podmínek
 Vysoká HTZ (nad 50 g)

RIVEROA/B

ELIXERC,K

 

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Mimořádné výnosy zrna
 Vysoká stabilita pekařské kvality
 Velmi zdravý list
 Mrazuvzdornost
 Specialista na pozdní setí

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

ATUANB

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

CHIRONA

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

V praxi známé a osvědčené odrůdy
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ŽITO
POTRAVINÁŘSKÉ
SU PERFORMERH

NOVINKA 2021

SU ARVIDH

INSPECTOR

ŽITO PRO
SENÁŽ A GPS

SU NASRIH

Pro zajištění dokonalého opylení a snížení výskytu námele na minimum je doporučené setí 
hybridních žit značky SAATEN-UNION v kombinaci s populačním žitem INSPECTOR. 
Český ÚKZÚZ bohužel neumožňuje vyrobit směs těchto komponentů podobně, jak je tomu v Němec-
ku, proto si poradíme sami. Možností je několik. Základní myšlenkou je fakt, že není potřeba 
rovnoměrné rozložení poměru hybridu a populace. Můžeme částečně namíchat osivo v secím stroji 
přibližně 90:10 až 95:5. Stačí také například po zasetí hybrida obset pozemek sólo INSPECTOREM
po obvodu nebo z návětrné strany jedním záběrem secího stroje (viz obrázek, varianta b) a c)). 
Samozřejmě dle velikosti pozemku. Lze též nepravidelně přejet již zasetý pozemek křižmo či
na koso INSPECTOREM (varianta a)). Nebo tyto dva postupy zkombinovat. Výsevek INSPECTORA 
stačí bohatě do 100 kg/ha.

a) b) c)

INSPECTOR           SU HYBRIDY    Šipky = směr větru

VARIANTY SETÍ SU HYBRIDŮ ŽITA V KOMBINACI S INSPECTOREM

NÁŠ TIP:

 P  O  Z  O  R  ! P  O  Z  O  R  !
 PRO JEŠTĚ LEPŠÍ OPYLENÍ A VYŠŠÍ VÝNOS !

Ke každému 1 VOV (á 12 VJ) nového hybridu SU ARVIDSU ARVID

obdržíte 40 kg osiva INSPECTOR ZDARMA !INSPECTOR ZDARMA !

Z D A R M A
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Technologie pro omezení námele

Základní pravidla pro eliminaci výskytu námele v žitu:
1) Volba vhodného hybridu
Mezi jednotlivými hybridy jsou značné rozdíly ve vnímavosti na
výskyt námele. Často je třeba hledat souvislost v architektuře klasu
a schopnosti co nejlepšího opylení. Laicky řečeno, když se do seme-
níku 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
SAATEN-UNION již před více než deseti lety přišla s technologií, která 
výrazně snižuje tvorbu námele. Jde o účelné vyhledávání kombina-
ce hybridů a populačního žita, které ve směsi zajišťují vyšší opylení 
a vyšší výnos. Nelze smíchat hybrid s jakýmkoliv populač-
ním 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 bohužel 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
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.

Klas žita s obilkami
napadenými námelem.

Ze zdravotního hlediska je výskyt námele neboli sklerocia limitní, a to jak v konečném merkantilu určeném pro výrobu mouky
či krmení, tak i v osivu potravinářských odrůd. Námel je produktem vřeckaté houby paličkovice nachové.
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 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 brzdí prorůstání mycélia 
houby k semeníku. Mimořádně vhodná a velmi účinná je kombinace 
AminoQuelant Zn 0,5 l + AminoQuelant 
Cu 0,5 l + tebuconazole 125 g 
+ azoxystrobin 80–100 g + 
100 l vody.

ŽITO OZIMÉ Z NOVÉ GENERACE TURBOHYBRIDŮ
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SU PERFORMERH

potravinářské hybridní žito v ČR
Nejpěstovanější

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 (++)
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Výměra: 400 ha orné půdy

Nadmořská výška: 420 m n. m.

Průměrné srážky: 650 mm

Půdy: lehké písčité a kamenité

Struktura RV: 20 % řepka, 56 % obilniny, 24 % krmné plodiny

„V našich půdně klimatických podmínkách nemá žito výkonově ani 

ekonomicky konkurenci. Nesejeme však liniové odrůdy, ty mají u nás 

výnosový propad až 40 %. Sejeme proto hybridy SAATEN-UNION. Sna-

žíme se pěstovat zapojené a vyrovnané porosty. V zapojeném porostu 

nemáme s námelem problém. Za posledních 10 let nám žito dalo vý-

nosy v průměru vyšší až o 1 tunu oproti ostatním obilninám. Navíc 

jsou žita výnosově vyrovnaná a velmi plastická. Díky velkému množství 

slámy nám stačí pro živočišnou výrobu ¼ plochy a ¾ slámy můžeme 

zaorat zpět do půdy. Další plus je, že zvěř porosty žita nelikviduje. 

Nadmořská výška: 200 m n. m.

Půdy: lehké písčité, kyselé pH,

promývný režim

Struktura RV: pšenice ozimá, kukuřice, řepka, ječmen jarní

„Hybridní žito SU PERFORMER od prvopočátku využíváme do nejtvrd-

ších podmínek. Hony písčité, kyselé, obecně by se dalo říct neúrod-

né. Na podzim jsme byli rádi, že se vůbec zaselo. Jistě si pamatujete 

neustálé přeháňky a nemožnost setí. V okolí se běžně selo rozmeta-

dlem. Do půlky listopadu se podařilo dostat osivo do země. No, ale 

Výměra: 650 ha orné půdy

Nadmořská výška: 490 m n. m.

Průměrné srážky: 650 mm

Půdy: lehké písčité a kamenité

Struktura RV: 17 % řepka, 49 % obilniny,

3 % krmné plodiny

Mínus je úzké časové okno mezi dozráváním a sklizní a nižší výkon-

nost kombajnů. U nás je sklizeň žita prioritou. Každý rok, i v těchto 

dvou posledních, kdy bylo více srážek, než na jaké jsme zvyklí, jsme

u hybridů SAATEN-UNION dosáhli výborné kvality. Ze sklizně 2021 

máme Pádové číslo 170–200 a OH 720. Dlouhodobě se pohybujeme 

u P.č. až k hranici 300, OH je 730–750. Rozdíl mezi náklady a výnosy 

žita oproti pšenici je 7 000,- Kč/ha ve prospěch potravinářského žita“,

řekl agronom Ing. Ladislav Trejla.

SU PERFORMER – výměra 86 ha, výnos 5,6 t/ha

Pšenice oz. celkem 110 ha, výnos 5,3 t/ha

to jsme ještě netušili, co si na 

nás příroda chystá. Porosty vy-

padaly nadějně. Vše se doslova 

otočilo 24. června, v podvečer 

se přehnalo přes nás tornádo. 

V trase této smršti stál mimo jiné

SU PERFORMER. I díky obrovské pomoci dobrovolníků se podařilo vy-

čistit trosky z polí. Nechtěli jsme nechat nic na zemi. Bylo překvapivé, 

že na tu hrůzu žito šlo poměrně sklidit. Na nezničených plochách 

dal SU PERFORMER 7 t/ha, na letošek ho máme opět nasetý“, 

sdělil agronom Jaroslav Rosák.

„Žita sejeme pravidelně. Půdně-klimatické podmínky ho k nám před-

určují. Na podzim 2020 bylo mokro a setí hybridu SU PERFORMER 

se opozdilo, postupně však ztrátu dohnal. Po celou dobu byl zdravý, 

a přestože vegetační rok byl chladnější a srážkově nadstandartní,

SU PERFORMER neměl problém s námelem. Výnos byl 77 q/ha, což

je velmi slušný výsledek“, sdělil agronom Jaroslav Kaštánek.

SU PERFORMER – výměra112 ha, výnos 7,7 t/ha

AGRO-družstvo Ostrovec, okr. Písek

AGROTREND Hrušky, spol. s r.o., okr. Břeclav

ZD Ratiboř, okr. Jindřichův Hradec

SU PERFORMER – ZA MÁLO
PENĚZ HODNĚ MUZIKY

PORAZÍ HO POUZE TORNÁDO

SU PERFORMERU SE U NÁS DAŘÍ

ZKUŠENOST Z PRAXE – SU PERFORMER

ZKUŠENOST Z PRAXE – SU PERFORMER

ZKUŠENOST Z PRAXE – SU PERFORMER

5,6 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1

7,7 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1

7,0 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1
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Nový výkonný hybrid
do extrémních podmínek

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Špičkový výnos zrna
 Výborné zdraví
 Výborné výsledky v suchu

POPIS ODRŮDY
SU ARVID je nově registrované hybridní žito
v ČR. Je to středně raný hybrid dosahující špičko-
vých výnosů kvalitního zrna ve všech půdně-kli-
matických podmínkách. Naprostý machr je však
v suchých podmínkách a na nejsušších lokali-
tách, kde jednoznačně "převálcuje" ostatní kon-
kurenci. SU ARVID je typický středním vzrůstem rostlin, 
velmi zdravou 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 nepříznivým klimatickým podmínkám. Při jeho pěsto-
vání lze uplatnit i vyšší intenzitu, na kterou SU ARVID 
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. Velmi 
dobrých výsledků ale dosahuje také v extenzivních tech-
nologiích. Je také specialistou pro lehké, písčité
a kamenité půdy a na lokality silně trpící su-
chem.

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
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žit primárně v ČR
Výroba kvalitních osiv hybridních

MNOŽENÍ HYBRIDNÍHO ŽITA
Na první pohled by se mohlo zdát, že množení hybridního žita je 
snadná věc. Vždyť pěstování žita na běžné ploše je také velmi snad-
né. Množení však má velmi přísné požadavky na výběr pozemku
a předplodiny se všemi atributy technologie pro omezení námele. 
Seje se technická směs sestávající z 95 % matky a 5 % otce lini-
ových komponentů. Je tedy více než žádoucí perfektní opylení. 
Velmi zásadní je tedy i regulace výšky porostu a perfektně
a časově zvládnutelná fungicidní ochrana nejen praporce, 
ale zejména i klasu. Sklizeň musí být provedena včas. Množitel 
nesmí dopustit „přeschlost“ sklizeného zrna. V opačném případě 
musí být kvůli nepřízni počasí umožněno velmi šetrné dosoušení. 
Velkým problémem výroby osiva žit je v posledních letech výskyt 
námele. U výroby osiv žita je navíc mnohem náročnější dosáhnout 
„beznámelové“ produkce. Pak musí na řadu přijít moderní technolo-
gie, která je sice fi nančně a hlavně časově velmi náročná, ale dokáže 
odstranit námel do velmi nízkých až nulových hodnot.

ČIŠTĚNÍ, FINALIZACE A CERTIFIKACE
Po sklizni je okamžitě odebráno několik reprezentativních vzorků 
na stanovení základních hodnot. Osivo je odvezeno na čistící stanici 
osiv, kde je vyčištěno. V případě, že osivo obsahuje námel, musí se 
znovu celé přečistit. Tentokrát na speciálním optickém zařízení. Toto 
čištění je bohužel zatím velmi fi nančně náročné, ale hlavně velmi 
pomalé. To často zbrzdí konečnou certifi kaci a fi nalizaci osiva. Čisté 
osivo je opět navzorkováno a je stanovena HTZ a klíčivost. Zde je další 
časový úsek, který prodlužuje termín pro dodání osiva k zákazníkovi, 
protože až na základě těchto stanovených hodnot se pak balí osivo 
do konečných výsevních jednotek. Jistě víte, že SAATEN-UNION 
CZ balí osiva hybridního žita na tzv. 100% klíčivost. Osivo 
hybridů SAATEN-UNION je dále namořeno dle našeho soudu 
nejlepší kombinací účinných látek, a to difenoconazole, fl udioxo-
nil a tebuconazole. Mercedes mezi hybridy nemůže jezdit na 
protektorech.

Není pochyb o tom, že výroba osiv hybridního žita je velmi náročnou disciplínou. Od zasetí až po dodání osiva na ko-
nečného zákazníka je soubor vskutku složitých a často komplikovaných procesů, které si žádají zkušenosti a profesionalitu, 
a to jak od množitelů, tak od osivářských fi rem, které osivo certifi kují a fi nalizují. Sám o sobě je pak velmi náročný proces 
logistiky osiva.
To však neznamená, že by tyto činnosti nemohly být od začátku až do konce prováděny v České republice. Ba naopak,
95% osiv hybridního žita SAATEN-UNION CZ se vyrábí, certifi kuje a fi nalizuje právě na území České republiky.

LOGISTIKA
Velmi náročný je pak poslední proces, a to dodání osiv zákazníkům. 
Logistika je samozřejmě pod obrovským tlakem. Na jedné straně se 
čeká na konečnou fi nalizaci osiva a stanovení klíčivosti, na druhé 
straně jsou často nervózní farmáři, kteří chtějí co nejdříve zaset.
V posledních letech proces komplikuje i mnohdy nedostatek řidičů
a složité přepravní podmínky. Stále však u nás platí pravidlo, že
osiva hybridního žita se rozváží primárně podle termínu
přijatých objednávek. Kdo dříve objedná, dříve i seje.

I přes všechna úskalí je evidentní, že náročná výroba osiv hybridního 
žita SAATEN-UNION v České republice má smysl. Dává českým lidem 
i českým fi rmám práci, osiva jsou na vysoké úrovni kvality a často 
se dostanou k českému zákazníkovi dříve, než osiva dovezená ze 
zahraničí.

Pro zajištění kvalitního osiva je potřeba
rovněž zajištění kvalitní technologie.
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ŽITO OZIMÉ Z NOVÉ GENERACE TURBOHYBRIDŮ

SU NASRIH Nejpěstovanější velmi

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Mimořádný výnos senáže
 Vysoká stres-odolnost
 Nejranější hybrid v sortimentu

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 (+++)

raný senážní hybrid v ČR

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

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

INSPECTOR Špička v Německu
i v České republice

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

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

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

*Zdroj: ÚKZÚZ 2014 – 2016, BSA Německo. Šlechtitel: SAATEN-UNION/Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG  
Registrováno: v Německu BSA 2013.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

VÝVOJ  
Počáteční vývoj středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin vysoká (164 cm)
Metání / zrání středně rané / středně rané

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost dobrá

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

TERMÍN SETÍ
Sušší oblast 1/2 září – 2/2 září
Vlhčí oblast 2/2 září – 1/2 října

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

Pozdní setí 300 – 350 zrn/m2 
HNOJENÍ DUSÍKEM
pěstování NA ZRNO
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (odnožování) 60 – 80 kg N/ha
Produkční hnojení EC 31 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha
Kvalitativní dávka EC 39 – 43 (praporec až naduření pochvy) 20 – 40 kg N/ha

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

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

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

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

EC 32 – 36 (sloupkování)

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

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

Potřeba růstových regulátorů
(vysoká intenzita, pěstování na zrno)

EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
EC 51 – 65

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)
Využijte INSPECTOR také jako vynikajícího opy-
lovače SU hybridů žita – viz strana 29.

NÁŠ TIP:



37

JEČMEN OZIMÝ
VÍCEŘADÝ
SU ELLEN
NOVINKA 2021

BECKENBAUER

NOVIRA
rezistent BYDV

NOVINKA 2023

SU MIDNIGHT

BELISSA

Termín setí

Termín setí

Termín setí

Termín setí

Vedení porostu

Vedení porostu

Vedení porostu

Vedení porostu

Kvalita pozemku

Kvalita pozemku

Kvalita pozemku

Kvalita pozemku

rané setí

rané setí

rané setí

rané setí

intenzita

intenzita

intenzita

intenzita

kvalitní půdy

kvalitní půdy

kvalitní půdy

kvalitní půdy

pozdní setí

pozdní setí

pozdní setí

pozdní setí

extenzita

extenzita

extenzita

extenzita

mizerné půdy

mizerné půdy

mizerné půdy

mizerné půdy

SU ELLEN

BECKENBAUER

SU MIDNIGHT

NOVIRA

NOVINK A
2 0 2 3

PŠ
EN

IC
E O

ZI
M

Á
ŽI

TO
 O

ZI
M

É
JE

ČM
EN

 O
ZI

M
Ý

TR
IT

IK
ÁL

E O
ZI

M
É



38

JEČMEN OZIMÝ VÍCEŘADÝ

Výměra: 1 970 ha orné půdy

Nadmořská výška: 400 – 580 m n. m.

Průměrné srážky: 640 mm

Půdy: střední

Struktura RV: obilniny 38 %, řepka 19 %, kukuřice 17 %,

brambory 8 %, luskoviny 8 %, krmné plodiny 9 %,

svazenka 1 %

„Ječmeny pěstujeme každoročně na bezmála 300 ha a výhradně

„šestiřaďáky“. Výnosově jsme loni dosáhli průměru 7,7 t/ha a v 2020 

6,5 t/ha. SU ELLEN jsme měli v obou letech. V 2020 s výnosem 

8,11 t/ha a loni 8,05 t/ha. V obou letech na tom byla SU ELLEN 

Výměra: 1 650 ha orné půdy

Nadmořská výška: 390 m n. m.

Průměrné srážky: 800 mm (rok 2021),

veg. období březen – červenec 350 mm

Půdy: střední hlinité

Struktura RV: pšenice 25 %, řepka 15 %, řepa 5 %,

ječmen ozimý 10 %, hrách 5 %, vojtěška 15 %,

kukuřice 15 %, ostatní 10 %

„Ozimé ječmeny u nás mají stále rostoucí výměru. Dlouhodobě nám 

dobře vychází SU ELLEN. Loni jsme sklízeli 22 ha s průměrným výno-

Výměra: 1 275 ha orné půdy

Nadmořská výška: 585 m n. m.

Průměrné srážky: 690 mm

Půdy: písčité až jílovité 

Struktura RV: 12 % řepka, 27 % obilniny, 10 % brambory,

51 % krmné plodiny

„V roce 2021 jsme SU ELLEN sklízeli již počtvrté. Proč? Protože

SU ELLEN je pro nás zárukou ideální kombinace ranosti, vysokého

nejlépe. V živinově bohatších půdách a při 

vyšší intenzitě nebo po lepší předplodině 

bych se nebál u ní zvednout ethefon na

240 g/ha. Na lehčích půdách není třeba“, 

řekl agronom Ing. Petr Martinek.

Agrotechnika:
Předplodina: brambory (50 t/ha statkového hnoje), Termín setí, 

výsevek, hloubka setí: 22.9., 3 mil./ha, 2-3 cm, Hnojení celkem: 

103 kg N/ha, Regulace: 30.4. Protec 0,3 l/ha + Celstar 0,5 l/ha, 1.6. 

Ranfor (ethefon) 0,25 l/ha, Fungicidy: Sportak 0,5 l/ha, Impulse Gold 

0,7 l/ha

sem 104 q/ha. SU ELLEN se nám jeví jako velmi variabilní, a díky tomu

ji můžeme sít kamkoliv. Vždy nás překvapí velkým zrnem, a to i při

základní agrotechnice. Raná sklizeň SU ELLEN nám vytváří časoprostor 

pro dobré založení porostů řepek“, řekl agronom Jan Suchánek.

Agrotechnika:
Předplodina: mák, Termín setí: 20.9., výsevek: 3,5 mil. semen, 

Hnojení jaro: N – do 150 kg, Regulace: Podzim CCC, jaro – sníže-

ná dávka trinexapac-ethyl, později ethephone, Fungicid: namořeno

Systivou, fungicid až v T2 aplikaci

Sklizeň: 22 ha s výnosem 104 q po ha

výnosu zrna i slámy, dobrého zdraví 

a odolnosti proti poléhání. Každý 

rok prokázala výnosovou stabi-

litu, přestože byl průběh počasí 

vždy velmi odlišný“, sdělil agro-

nom Ing. Michal Vaněk.

Sklizeň: 19. - 23. 7. 2021   
SU ELLEN: výměra 70 ha, výnos 7,8 t/ha 
Oz. ječmen ostatní: 8 ha, výnos 6,4 t/ha

VOD Zdislavice, okr. Benešov

ZOD Zálší středisko, okr. Ústí nad Orlicí

VOD se sídlem v Kámeně, okr. Pelhřimov

HVĚZDA NEJEN ZA SUCHA

RANNÍ PTÁČE DÁL DOSKÁČE

SU ELLEN JE NA VYSOČINĚ IDEÁLNÍ VOLBA

ZKUŠENOST Z PRAXE – SU ELLEN

ZKUŠENOST Z PRAXE – SU ELLEN

ZKUŠENOST Z PRAXE – SU ELLEN

Ing. Petr Martinek, 
agronom

SU ELLEN na pozemku
VOD Kámen

8,1 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1

10,4 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1

7,8 t/ha
SKLIZEŇ

2  0  2  1
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SU ELLEN Machr nejen do aridních
oblastí

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vynikající výnos zrna 
 Mimořádná ranost
 Nejvyšší tolerance k suchu

POPIS ODRŮDY
Nejranější ozimý ječmen v sortimentu, který plně 
nahrazuje významné odrůdy LAVERDA a WENDY.
SU ELLEN je středně vzrůstná odrůda se střední
odnožovací schopností, s dobrou odolností proti po-
léhání a s mimořádně rychlým naléváním zrna. 
HTZ je přes 48 g. 

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

*Zdroj: ÚKZÚZ registr. řízení, výsledky šlechtitele,
výsledky praxe Maďarsko.

Šlechtitel: SAATEN-UNION / Nordsaat Saatzucht GmbH

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

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

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

TERMÍN SETÍ
KVO 20. 9. – 5. 10.
ŘVO a OVO 15. 9. – 30. 9.
BVO 10. 9. – 20. 9.

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

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

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

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ* dobrá 6,9 (++)
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování) EC 30 – 32 (počátek sloupkování) CCC 750 g 0,7 l + Ethephon 480 g 0,5 l

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

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(pouze pro intenzivní pěstování)
Nutno zohlednit infekční tlak

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

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+)

JEČMEN OZIMÝ VÍCEŘADÝ

SU ELLEN – NEJPĚSTOVANĚJŠÍ ODRŮDA V ČR

300

400

200
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2018 2019 2020 2021 2022*

300 ha

6.
místo

4.
místo

1.
místo,

nejmnoženější
odrůda v ČR

1.
místo,

nejmnoženější
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Množitelská plocha v ČR (2018–2022)
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JEČMEN OZIMÝ VÍCEŘADÝ

BECKENBAUER – první úspěchy
s novým TITUSEM

BECKENBAUER zaujme nejen na DEMO
pokusech, ale především nadchne na Vašich
polích (zde demonstrační pokus na pozemcích 
školního statku VOŠ a SZeŠ v Táboře - Měšicích).

Mezi TITUSEM a BECKENABUEREM je věkový rozdíl. Dělí je více než
10 let a za tu dobu se přeci jen něco změnilo. Minimálně výnosová 
úroveň. BECKENBAUER byl v ČR registrován a uveden na trh v roce 
2020 s absolutně nejvyšším výnosem zrna na ÚKZÚZ a to jak v ošet-
řené, tak i v neošetřené variantě. Je třeba si také uvědomit, že státní 
zkoušky probíhaly v roce 2017 až 2019, tedy v extrémních suchých 
podmínkách. Přesto „BECKY“ dosáhl rekordních výnosů a co 
je velmi podstatné, i středně vysoké HTZ kolem 43–44 g.
V loňském a předloňském mokrém roce ukázal, že toho umí ještě více.
Na prvních větších množitelských plochách i v praxi opravdu nasypal
a jak „objemovka“, tak i HTZ naznačily, že BECKENBAUER bude velmi 
plastický a tolerantní nejen k intenzitě či bonitě půdy, ale i k výkyvům 
počasí.

Co mají společného ječmen ozimý TITUS a novinka ječmene ozimého BECKENBAUER? Jednoduše mnoho. Oba mají stejné-
ho šlechtitele. Oba byly vyšlechtěny pro rekordní výnosy, oba jsou vzrůstnější, ale se špičkovou odolností proti poléhání,
a oba disponují výborným zdravotním stavem. A také oba ječmeny jsou vhodné jak pro extenzitu, tak pro intenzitu. Tak
proč novinka BECKENBAUER?

KRÁL JE MRTEV, AŤ ŽIJE KRÁL
I takto by se dala označit generační výměna doposud skvělé
odrůdy TITUS za BECKENBAUERA. Středně raný BECKENBAUER si 
ponechal všechny mimořádné výhody odrůdy TITUS, navíc však s těmito 
vlastnostmi kloubí též jednu z nejvyšších mrazuvzdorností mezi
odrůdami ozimého ječmene. Většina osivářských fi rem si uvědo-
mila vlastnosti této skvělé nové odrůdy, a proto již v loňském roce
pro Vás založila dostatek množitelských ploch. Proto neváhejte
a kontaktujte svého distributora co nejdříve, ať již v roce 2022/23 
“běží” BECKENBAUER i na Vašich polích.
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JEČMEN OZIMÝ VÍCEŘADÝ

BECKENBAUER Vyšlechtěno
pro rekordní výnos

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Rekordní výnosy zrna 
 Nepoléhavost
 Mrazuvzdornost

POPIS ODRŮDY
BECKENBAUER se v registračním řízení umístil 
na prvním místě jak v ošetřené, tak i v neošet-
řené variantě. Genetika příbuzná odrůdě TITUS 
se projevila v jeho plastičnosti a schopnosti dosahovat 
rekordních výnosů ve všech podmínkách a v různých 
úrovních pěstování. BECKENBAUER je středně ranou 
odrůdou s vysokou odolností proti poléhání a jednou
z nejvyšších mrazuvzdorností u nás.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY
Předností této odrůdy je velmi dobré zdraví,
vysoká odolnost proti poléhání a plastičnost, tím 
jsou jasně dány podmínky, kde může být tato odrůda 
pěstována. Tedy všude. Rekordních výnosů lze s touto 
odrůdou dosahovat jak v extenzitě, tak i při intenzivním 
způsobu pěstování.

VÝVOJ  
Počáteční vývoj rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin středně vysoká (94 cm) 
Metání / zrání středně rané / středně rané 

PŘEZIMOVÁNÍ
 (ÚKZÚZ – registrace)

Dle testů mrazuvzdornosti odrůda středně odolná až odolná proti 
vymrznutí.

Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM velmi dobrá
ODOLNOST K ZAMOKŘENÍ velmi dobrá
VÝNOS ZRNA velmi vysoký ve všech regionech a úrovních pěstování (1. místo 2017–2019)
Hustota porostu nízká až střední (ideální počet 550 – 600 klasů/m2)
Počet zrn v klase vysoký (38 zrn/klas)
HTZ střední až nížší (43 – 44 g)

TERMÍN SETÍ
KVO 20. 9. – 5. 10.                              
ŘVO a OVO 15. 9. – 30. 9.
BVO 10. 9. – 20. 9.

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

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

HNOJENÍ DUSÍKEM Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC ve fází EC 14
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování jaro) 40 – 50 kg N/ha 
Tvorba stébla EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 80 kg N/ha 
Pozdní dávka (jen při intenziv. pěst.) EC 39 – 45 (navýšení HTZ) 20 – 30 kg N/ha 

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ* výsoká 8,2 (+++)
Lámavost stébla pod klasem střední 6,9 (++)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování) EC 30 – 32 (počátek sloupkováí) CCC 750 g 0,7 l + Ethephon 480 g 0,5 l

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní na listu DC 37  6,9 (++)
Rhynchospor. skvrnitost  7,3 (+++)
Rez ječná  7,0 (+++)
Fusaria klasu  7,4 (+++)
Hnědá skvrnitost  6,2 (++)
Neparazitické skvrny  6,6 (++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(pouze pro intenzivní pěstování)
Nutno zohlednit infekční tlak

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

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (++)

Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2017–19, registr. řízení, výsledky šlechtitele
Šlechtitel: SAATEN-UNION/W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG

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

Dukovanské "komíny" k vláhové jistotě Třebíčska moc nepřispívají, shodují se mnozí agronomové regionu. 
Přesto BECKENBAUER zvládá suché podmínky velmi dobře.
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JEČMEN OZIMÝ VÍCEŘADÝ

NOVIRA 100% rezistent vůči BYDV
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

POPIS ODRŮDY
NOVIRA je odrůda se 100% rezistencí k virové 
zakrslosti ječmene. Dosahuje vysokého výnosu zrna 
i v sušších oblastech pěstování. Patří mezi nejranější 
odrůdy sortimentu šestiřadého ozimého ječme-
ne. Předností je také velmi dobré zdraví listu i klasu. 
Rostliny jsou vyššího vzrůstu, ovšem s dobrou odolností 
proti poléhání. NOVIRA patří k odrůdám s dobrou odol-
ností k vymrzání. Kombinací těchto vlastností se stává 
nyní NOVIRA největší jistotou dobrého výnosu ozimého 
ječmene pro každého pěstitele.

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

Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2015–17, registr. řízení, výsledky šlechtitele
Šlechtitel: SAATEN-UNION / Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu
a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

VÝVOJ  
Počáteční vývoj středně rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin vyšší (99 cm) 
Metání / zrání rané / rané 

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost / Mrazuvzdornost dobrá až velmi dobrá / střední

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

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

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

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

HNOJENÍ DUSÍKEM Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC ve fází EC 14
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování jaro) 20 – 30 kg N/ha
Tvorba stébla EC 30 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha 
Tvorba stébla EC 32 (druhé kolénko) 40 kg N/ha
Pozdní dávka (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 (navýšení HTZ) do 20 kg N/ha 

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

POTŘEBA RŮST. 
REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)

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

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

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(pouze pro intenzívní pěstování)

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

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+)

Přínos odrůdy NOVIRA (porost vlevo)
v infekční oblasti je evidentní.

Pozor, pravá strana není po desikaci 
glyfosátem, to je totálně zdecimovaný 

porost nerezistentní odrůdy ozimého 
ječmene Virovou zakrslostí ječmene!
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SU MIDNIGHT Špičkový
potomek rodičů TITUS a SU ELLEN

VÝVOJ  
Počáteční vývoj velmi rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin středně vysoká až vysoká (102 cm) 
Metání / zrání rané / rané 
PŘEZIMOVÁNÍ

 (ÚKZÚZ – registrace) Dle testů mrazuvzdornosti odrůda středně odolná k vymrznutí

Zimovzdornost / Mrazuvzdornost velmi dobrá / velmi dobrá
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM vysoká  
ODOLNOST K ZAMOKŘENÍ vysoká  

VÝNOS ZRNA Velmi vysoký v ošetřené a vysoký až velmi vysoký v neoš. variantě 
(1. a 2. místo 2019–2021)

Hustota porostu vyšší  (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
Počet zrn v klase vysoký (až 40 zrn/klas)
HTZ vysoká (47 g)

PRODUKTIVITA KLASU Mimořádná (1,7 – 1,8 g)
PODÍL PŘEDNÍHO ZRNA Vysoký (91 %)
TERMÍN SETÍ
KVO 25. 9. – 20. 10.                              
ŘVO a OVO 20. 9. – 10. 10.
BVO 15. 9. – 30. 9.

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

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

HNOJENÍ DUSÍKEM Podzim: 15 kg močoviny jako roztok s 0,3 l CCC ve fází EC 14
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování jaro) 30 – 50 kg N/ha 
Tvorba stébla EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 80 kg N/ha 
Pozdní dávka

 (jen při intenziv. pěstování) EC 39 – 45 (navýšení HTZ) do 30 kg N/ha 

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ dobrá 6,5 (++)
Lámavost stébla pod klasem dobrá 6,4 (++)

POTŘEBA RŮST. 
REGULÁTORŮ EC 30 – 32 (počátek sloupkováí) CCC 750 g 0,7 l +

Ethephon 480 g 0,5 l
ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní na listu DC 37  6,9 (++)
Rhynchospor. skvrnitost  7,3 (+++)
Rez ječná  7,0 (+++)
Fusaria klasu  7,4 (+++)
Hnědá skvrnitost  6,2 (++)
Neparazitické skvrny  6,6 (++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(pouze pro intenzívní pěstování)

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

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (++)

NOVINKA

2 0 2 2 / 2 3

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Špičkový výnosy zrna
 Rekorní produktivita klasu 1,7–1,8 g
 Ranost ve sklizni, nejpozdnější

 termíny setí
 Stresuodolnost, plastičnost
 Mrazuvzdornost

POPIS ODRŮDY
Pro vznik nové, rané mimořádně výnosné a plas-
tické odrůdy SU MIDNIGHT šlechtitel zvolil ty 
nejlepší rodiče TITUS a SU ELLEN. Od obou rodiču 
SU MIDNIGHT získal schopnost dosahovat rekordních 
výnosů a mimořádnou plasticitu. Od TITUSU obdržel 
velmi dobrou mrazuvzdornost. Od SU ELLEN podědil 
ranost a stres-odolnost. SU MIDNIGHT je v součas-
nosti hvězdou mezi "ozimáky" v Německu. Nyní 
obdržel registraci též v ČR. Zde se SU MIDNIGHT umístil 
na 1. místě v ošetřené a na 2. místě v neošetřené va-
riantě za tři velmi složité roky 2019–2021. Je to napros-
to universální ječmen s vyšší výškou porostu, ovšem
s dobrou odolností proti poléhání. Unikátnost odrůdy 
SU MIDNIGHT je v jeho mimořádné a rekordní 
produktivitě klasu a v jedinečné schopnosti setí 
v nejpozdnějších termínech.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Registrací SU MIDNIGHT se společně s odrůdou 
SU ELLEN stal nejranější odrůdou sortimentu
v ČR. Díky své univerzálnosti je odrůda vhodná defacto 
pro každého pěstitele, který žádá jistotu, stabilitu a vyso-
ké výnosy kvalitního zrna. Díky své ranosti a velmi rych-
lému nalévání zrna s vysokou HTZ, velmi dobře zvládá 
nejsušší lokality. Naprosto mimořádný je i díky vysoké to-
leranci k pozdnímu setí. Je to jediná odrůda ozimého 
ječmene, která zvládá nejpozdnější termíny setí!

Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2019-2021, registr. řízení, výsledky šlechtitele, Výsledky Německo BSA.
Šlechtitel: SAATEN-UNION/W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

První osivo bude dostupné především
pro založení množitelských ploch!

C1 velmi omezeně u firmy TRIO-D, s.r.o.
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Termín setí

Termín setí

Termín setí

Vedení porostu

Vedení porostu

Vedení porostu

Kvalita pozemku

Kvalita pozemku

Kvalita pozemku

rané setí

rané setí

rané setí

intenzita

intenzita

intenzita

kvalitní půdy

kvalitní půdy

kvalitní půdy

pozdní setí

pozdní setí

pozdní setí

extenzita

extenzita

extenzita

mizerné půdy

mizerné půdy

mizerné půdy

CLAUDIUS

TULUS

SU ASKADUS

TRITIKÁLE OZIMÉ – PŠENIČNÝ TYP

TRITIKÁLE
OZIMÉ
CLAUDIUS
NOVINKA 2022

SU ASKADUS

TULUS

NOVINK A
2 0 2 2
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TRITIKÁLE OZIMÉ – PŠENIČNÝ TYP

CLAUDIUS Špičkový na zrno i senáž
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

POPIS ODRŮDY
CLAUDIUS je rané až středně rané tritikále pšenič-
ného typu zrna se špičkovým výnosem. Rostliny 
jsou středního vzrůstu s dobrou odolností proti polé-
hání. 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY
CLAUDIUS je vhodný pro ranější termíny setí. Není 
náročný na půdně-klimatické podmínky. Hodí se i do 
vyšších poloh. CLAUDIUS mimořádně dobře reaguje 
na zvýšenou produkční dávku dusíku vyšším po-
čtem zrn v klase a tedy i vyšším výnosem. Díky ranosti, 
vysokému vzrůstu a dobré odolnosti proti poléhání lze 
CLAUDIUS využít i pro produkci kvalitní senáže.

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2012 – 2014.
Šlechtitel: SAATEN-UNION / Nordsaat Saatzucht GmbH, Böhnshausen.

Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky,
stav porostu a povětrnostní podmínky.

Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

VÝVOJ  

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

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

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá

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

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

Optimální podmínky 300 – 350 zrn/m2

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

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

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

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Dle infekčního tlaku
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav

EC 30 – 49 širokospektrální fungicid

EC 51 – 65 azol
VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+)

CLAUDIUS – PRO VÁS JEN TO NEJLEPŠÍ
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CLAUDIUS Cedrico - k Cappricia Porto Agostino - k

Kontroly: CEDRICO
AGOSTINO

Zdroj: ÚKZÚZ, Tritikále ozimé, odrůdy ve 3. roce zkoušení, ošetřená varianta, 2018–2020.
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Výměra: 1 150 ha orné půdy

Nadmořská výška: 280 – 530 m n. m.

Průměrné srážky: 630 mm

Půdy: lehké písčité až jílovité

Struktura RV: obilniny 48 %, řepka 17 %, mák 6 %,

krmné plodiny 29 %

„U nás byl po letech dostatek vody. Jaro bylo velmi pomalé a vegetace

se rozběhla opožděně. Problém byl s aplikací regulátorů kvůli chlad-

nému počasí. Ochrana proti chorobám byla výrazně menší než v jiných 

letech, ale choroby si ani tak na CLAUDIUS nepřišly. Stejně tak sklizeň 

byla opožděna a sklizňová špička byla posunutá až na konec srpna

a začátek září. Jednalo se o jednu z nejpozdnějších sklizní, kterou

pamatuji. Přesto poskytl CLAUDIUS skvělý výnos o 7 q/ha vyšší než byl 

průměr ostatních obilnin“, říká Ing. Jiří Řehák, předseda představen-

stva AGRO Přestavlky a.s.

Agrotechnika:
Předplodina: ozimá pšenice, Zpracování půdy a příprava: orba

a kompaktor, Termín setí: 1. a 2. 10. 2020, výsevek 3,7 MKS, hloubka 

setí 2 cm, Ochrana podzim: 6. 11. Lentipur + Aurora, Hnojení jaro: 

10. 3. LAV 0,1 t/ha, 25. 4. LAD 0,2 t/ha, 24. 5. LAD 0,21 t/ha, Ochrana 

jaro: 20. 3. Mirage, 22. 4. Limitar + Hutton, Sklizeň: 20. - 22. 8. 2021

CLAUDIUS: výměra 76 ha, výnos 7,5 t/ha 

Obilniny celkem: výměra 560 ha, výnos 6,8 t/ha

AGRO Přestavlky a.s., okr. Benešov

VŽDY NAD PRŮMĚREM ZKUŠENOST Z PRAXE – CLAUDIUS

Rostliny CLAUDIUS jsou středního vzrůstu 
s dobrou odolností proti poléhání.

SU ASKADUS – MIMOŘÁDNÝ V REGISTRAČNÍCH ZKOUŠKÁCH
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106,0 % Ošetřená varianta

SU ASKADUS Cedrico Agostino

Neošetřená varianta

Zdroj: ÚKZÚZ, Registrace odrůdy SU ASKADUS 2018–2020.
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SU ASKADUS Nový TULUS

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Špičkový výnos zrna
 Ranost / nejranější v sortimentu
 Výborné zdraví
 Specialista do extrémních podmínek

 a na mizerné půdy
 Nový nástupce velmi úspěšné odrůdy 

 TULUS

POPIS ODRŮDY
SU ASKADUS je poloraná odrůda špičkového
výnosu zdravého zrna se střední HTZ. Rostliny jsou 
středního až vyššího vzrůstu s dobrou odolností proti 
poléhání. Disponuje velmi zdravou listovou plochou.
Vysoké výnosy dosahuje v ošetřené i neošetřené vari-
antě. Předností je také vysoký obsah dusíkatých látek.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY
Díky výtečnému zdraví, dobré odolnosti proti poléhání, 
vysoké tolerantnosti k suchým podmínkám a dobré odol-
nosti proti vymrzání je SU ASKADUS specialistou do 
extrémních podmínek. Velmi dobře toleruje rané 
i pozdní termíny setí. SU ASKADUS lze vést na vy-
loženě extenzivní technologii, ale velmi dobře nalezne 
uplatnění i u pěstitelů zaměřujících se na vyšší vstupy.

NOVINKA
2 0 2 2

VÝVOJ  
Počáteční vývoj rychlý počáteční růst, vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin střední až vyšší (116 cm)
Metání / zrání rané / středně rané

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá

VÝNOS ZRNA vysoký (106 % – neošetřeno, 105,5 % – ošetřeno)
Hustota porostu střední až vysoká (ideální počet 650 klasů/m2)
Počet zrn v klase / HTZ střední (40 zrn v klase) / střední 45 g

TERMÍN SETÍ dle výrobní oblasti od 10. září do 15. října
VÝSEVEK
Rané setí 300 zrn/m2 

Optimální podmínky 300 – 380 zrn/m2

Pozdní setí 380 – 400 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (poč. – hlavní odnož.) 50 – 70 kg N/ha
Tvorba stébla EC 30 – 32 (počátek sloupkování) 30 – 50 kg N/ha

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ dobrá 6,1 (++)
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování) EC 31–32 (počátek sloupkování) 0,5 l mepiquat chlorid + prohexadion

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí list  7,0 (+++)
Skvrnitosti listu  7,1 (+++)
Rez žitná  8,7 (++++)
Braničnatka plevová v klase  7,6 (+++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Dle infekčního tlaku EC 37 – 49 širokospektrální fungicid

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (++)

Zdroj: ÚKZÚZ – registrační řízení
Šlechtitel: SAATEN-UNION / Nordsaat Saatzucht GmbH
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu
a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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Všichni umí ABeCedu!
www.saaten-union.cz

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup
v jednotlivých případech nelze převzít, nebo� podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé. Vydáním tohoto katalogu pozbývají všechny reklamní tiskoviny k uvedeným odrůdám svojí platnost. Stav informací k dubnu 2022.

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

Žďár n. 
Sázavou

Znojmo

Vsetín

Třebíč

Trutnov

Tábor

Tachov

Svitavy

Sokolov
Rychnov 

n. Kněžnou

Rokycany

Rakovník

Příbram

Prachatice

Praha

Plzeň

Písek Pelhřimov

Pardubice

Opava

Nymburk

NáchodMladá 
Boleslav

Kutná 
Hora

Kolín

Klatovy

Jindřichův 
Hradec

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

Hodonín

Jeseník
Bruntál

Prostějov

Šumperk
22

Blansko
Vyškov

Nový 
Jičín

Ostrava

Ústí n. 
Orlicí

Břeclav

Zlín

Uherské 
Hradiště

Kroměříž11

33

Odborná poradenská služba:

A – ASKABANA

B – SU TARROCAB

C – JOHNSONKrm.

Mimořádný výnos
a potravinářská kvalita

Excelentní výnos
a vysoká plasticita

Špičkové výnosy
a nejvyšší přírůstky

PŠENICE OZIMÁ

9 Bc. Petr Pfl ug
 727 970 552
 petr.pfl ug@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

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

1 Ing. Martina Závodská
 724 371 902
 martina.zavodska@saaten-union.cz


