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20 LET SAATEN-UNION NA ČESKÉM TRHU

Vážení obchodní přátelé,
v roce 2018 společnost SAATEN-UNION slaví výročí dvaceti let na českém trhu. Za tuto dobu se již mnohé událo. Pěstitelé 
zažili jak rekordně úspěšné, tak i průměrné roky. V uplynulých dvaceti letech se díky Vaší přízni odrůdy SAATEN-UNION 
postupně etablovaly jako špičkové moderní materiály, které dominují na pěstebních i množitelských plochách.
V osivářské branži dnes pozorujeme globální turbulentní změny. Tendence ke slučování fi rem a konsolidaci šlechtění, 
výroby osiv a propojení s fi rmami produkujícími pesticidy jsou naprosto zřetelné. SAATEN-UNION však zůstává 
věrný své specializaci a nadále se bude věnovat výhradně šlechtění a výrobě osiv. Díky tomu můžete i nadále očekávat
jen ty nejvýkonnější odrůdy, na které jste od nás zvyklí. 

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

GENETIKA PŘIPRAVENÁ NA NOVÁ OMEZENÍ

Vážení pěstitelé,
v posledních letech nabývají na významu zhoršující se klimatické podmínky. Tato situace je prohloubena novými ome-
zeními použití přípravků na ochranu rostlin. Na trhu tak nyní sílí poptávka po zdravých a stresu odolných odrůdách. 
V SAATEN-UNION tento trend dlouhodobě refl ektujeme a již nyní jsme připravení každému z Vás nabídnout ucelený 
sortiment odrůd odpovídajících požadavkům trhu.
Přeji Vám mnoho pěstitelských úspěchů s odrůdami SAATEN-UNION. 

Ing. Luděk Novotný
product manager SAATEN-UNION CZ s.r.o.
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PŠENICE OZIMÁ
RIVERO
EXPO 
CHIRON
TOBAK
GENIUS
ATHLON
PATRAS
BONANZA
ELIXER

PŠENICE OZIMÁ
ŠPALDA
ZOLLERNSPELZ

HYBRIDNÍ
PŠENICE 
HYKING 
HYVENTO 
HYBERY 
HYFI 
HYLAND 
HYGUARDO

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

1. Produkční
EC 29 – 31

2. Produkční
EC 32 – 35

Kvalitativní
EC 45 – 51

RIVERO 25 % 25 % 25 % 25 %

TOBAK 30 % 20 % 20 % 30 %

GENIUS 30 % 40 % 30 %

ATHLON 30 % 30 % 20 % 20 %

PATRAS 30 % 30 % 20 % 20 %

BONANZA 40 % 40 % 20 %

ELIXER 40 % 40 % 20 %

ZOLLERNSPELZ 30 % 50 % 20 %

RUMOR 30 % 30 % 20 % 20 %

MULAN 30 % 35 % 35 %

DROMOS 40 % 40 % 20 %

HYBERYH 30 % 20 % 20 % 30 %

HYFIH 30 % 20 % 20 % 30 %

HYKINGH 20 % 30 % 30 % 20 %

HYLANDH 40 % 30 % 30 %

HYVENTOH 30 % 20 % 20 % 30 %

HYGUARDOH 40 % 30 % 30 %
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DOPORUČENÉ ROZDĚLENÍ DÁVEK DUSÍKU

DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ PŠENICE OZIMÉ A VÝSEVEK V MKS

raný termín pozdní termín

TOBAK3,0 4,2

GENIUS3,2 5,0

RIVERO2,8 4,5

PATRAS2,8 3,8

ATHLON3,5 4,5

BONANZA2,8 3,8

ELIXER2,5 3,8

MULAN3,5 4,2

DROMOS3,5 4,2

RUMOR2,8 3,5

HYBRIDNÍ PŠENICE1,1 2,0



PŠENICE OZIMÁ

5

RIVERO – další špičková genetika

Zeptali jsme se několika farmářů, vnímají-li šlechtitelský pokrok v pšenici ozimé. Většina odpovědí zněla stejně, ano. Překva-
pivé však bylo to, že většina pěstitelů vyzdvihla přínos německého šlechtění.

SAATEN-UNION již dvě desítky let českému 
pěstiteli nabízí špičkovou genetiku. Přesněji 
řečeno, SAATEN-UNION téměř každé 3 roky 
přichází k českým pěstitelům s novinkou pše-
nice ozimé, která není pouze doplňkem k již 
tak nabitému sortimentu odrůd, ale odrůdou, 
která výrazně promlouvá do podílu na pěsteb-
ních plochách v ČR. 
Úspěch českého farmáře však není pouze 
v samotné volbě „té nejlepší“ odrůdy. Vol-

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

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

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

od šlechtitele SAATEN-UNION.

Šlechtitelská stanice Nordsaat Saatzucht, člen SAATEN-UNION.
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STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1600 ha
Nadmořská výška: 450 – 600 m n. m.
Průměrné srážky: 690 mm
Půdy: střední
Struktura RV: pšenice 23 %, j. ječmen 8 %, triticale 7 %, 
oz. ječmen 4 %, oves 2 %, kukuřice 12 %, řepka 20 %,
brambory 8 %, jeteloviny 16 %

„Takový podzim jako v roce 2016 jsme už dlouho nezažili. Pro pol-
ní práce to nebylo vůbec nic příjemného. Špatně vzcházely ozimáky
a odrazilo se to i na pšenicích, až jsem si říkal, co z nich vlastně bude? 
Vlivem toho měly prakticky všechny stejnou startovní čáru. Normálně 
například herbicidy stíháme, loni zůstaly na jaro. Naštěstí počasí na 
jaře přálo, hodně se srovnalo, ale v závěru přišly další extrémy. Některé 
pšenice začaly točit listy a bylo na nich vidět jak se pekly. RIVERO, ale 
vzdorovalo lépe, listy nestočilo a to se odrazilo na výnosu. 
Suchu je určitě odolnější. U nás ve sklizni 2017 zvítězilo výnosem 
9,85 t/ha. I při tomto výnosu si kvalitu udrželo v potravině.“

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1800 ha
Nadmořská výška: 490 – 690 m n. m.
Průměrné srážky: 600 mm
Půdy: hlinitopísčité
Struktura RV: řepka 244 ha, pšenice 265 ha, ječmen ozimý
100 ha, žito 45 ha, ječmen jarní 300 ha, hrách 64 ha, brambory 
180 ha, 260 ha kukuřice, 400 ha pícniny na o. p., mák

„Loni fi rma SAATEN-UNION v nějaké reklamě uváděla, že RIVERO
dokáže navýšit výnos až o 1 tunu na průměr podniku. Ve sklizňovém 
roce 2017 jsme si potvrdili, že to s touto odrůdou skutečně lze. RIVERO 
hodnotím jako velmi zdravou odrůdu, a to po celou dobu vegetace. 
Stejně tak se mi líbil pěkný velký klas. Překvapením pro nás však 
byl výnos této odrůdy. RIVERO nasypalo 8,5 t z hektaru, což 
bylo o neuvěřitelných 1,3 tuny více, než náš průměr v tomto
roce. Letos máme osetu takřka 1/3 ploch pšenice ozimé odrůdou 
RIVERO," říká agronom Karel Bezemek.

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka ozimá, Zpracování půdy, hnojení: orba, 
Amofos 1,1 q/ha, Příprava: rotační brány v secí kombinaci Lemken 
Solitaire, Termín setí, výsevek, hloubka setí: 24. 9., 3,5 mil./ha,
2,5 cm, Herbicidy: 11.4. Huricane 0,2 l/ha + Albit 40 ml/ha + mo-
čovina 6 kg/ha + hořká sůl 4 kg/ha, Hnojení jaro: 16.3. LAD 2 q/ha, 
1.4. DASA 2 q/ha, 17.5. DAM 140 l/ha, Regulace: 11.4. Retacel
1,4 l/ha, 1.6. Medax Max 0,5 l/ha + močovina 6kg/ha + hořká sůl
4 kg/ha, Ochrana: 19.6. Vaztak 0,2 l/ha, Fungicidy: 1.6. Hutton
0,8 l/ha, 19.6. Osiris 1,75 l/ha
Sklizeň: 8. 8. 9,85 t/ha z 20 ha, průměr podniku 8,2 t/ha

AGROTECHNIKA:
Předplodina: mák; Zpracování půdy a příprava: orba, kompaktor,
Solitaire 6 m; Termín setí: 29. 9. 2016, výsevek 5,0 MKS, hloubka 
setí 3–4 cm; Ochrana podzim: Cougar a Glean; Hnojení jaro: 
LAV a DAM 114 kg N/ha; Ochrana jaro: Tocata, Medax Max; Osiris; 
Sklizeň: 3. 8. 2017, výměra 10 ha (množení), výnos 8,5 t/ha; 
Pšenice celkem 265 ha výnos podniku 7,2 t/ha

RIVERO VYSOKÉ TEPLOTY USTÁLO

RIVERO, ZDRAVÉ A VÝNOSNÉ PŘEKVAPENÍ

ZS Horní Krupá a.s., okr. Havlíčkův Brod

ZD Velká Chyška, okr. Pelhřimov

Jiří Novák a Ondřej Horák, ZS Horní Krupá a.s.

RIVERO nasypalo 8,5 t z hektaru, což bylo o neuvěřitelných
1,3 tuny více, než náš průměr v tomto roce.
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STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1200 ha
Nadmořská výška: 550 – 600 m n. m.
Průměrné srážky: 620 mm
Půdy: lehké až střední
Struktura RV: řepka 240 ha, pšenice 200 ha, ječmen ozimý
35 ha, žito 60 ha, ječmen jarní 200 ha, brambory 150 ha, 
110 ha kukuřice, ostatní krmné plodiny

„Asi nikoho nepřekvapí, že i u nás jsme v roce 2017 trpěli suchem. 
Vyhodnotím-li námi pěstované odrůdy pšenice ozimé, jednoznačně 
tento stres nejlépe ustála odrůda RIVERO. Porost jsme měli v ide-
ální hustotě a během celé vegetace nevykazoval žádné problémy. 
Příjemně nás potěšil výborný zdravotní stav. I proto jsme 
RIVERO ošetřili pouze jedním fungicidem. Stejně tak i výtěž-
nost osiva z množitelského porostu v porovnání s ostatními odrůdami 
byla nejvyšší. Ke sklizni 2018 máme odrůdou RIVERO oseto téměř
40 % pěstebních ploch," říká agronom Ing. Václav Páral.

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1700 ha
Nadmořská výška: 350 – 440 m n. m.
Průměrné srážky: 480 – 510 mm
Půdy: středně těžké, jílovito-hlinité až písčito-hlinité půdy
Struktura RV: pšenice ozimá 15 %, ječmen ozimý 6 %, oves
12 %, tritikále 7 %, žito 6 %, řepka 11 %, kukuřice 33 %, 
pícniny na OP

"Odrůdu RIVERO jsme poprvé seli v suchém podzimu 2015, a protože 
se jednalo o množitelský porost a podmínky byly příhodné, selo se hned 
na přelomu září-říjen. V říjnu jsme se dočkali alespoň nevelkých srážek, 
takže se mohl porost zdárně vyvíjet. Podmínky v roce 2016 pak byly pro 
pšenice vcelku příznivé. Výnos odrůdy RIVERO byl 6,3 t/ha, což se z po-
hledu agronoma z Polabí nebo Hané jistě zdá docela málo. U nás tento 
výnos ale znamená o jednu tunu více, než výnos ostatních odrůd. Navíc 
v našich podmínkách se snažíme udržet náklady velmi nízko (hnojení N 
kolem 120 kg), takže spokojenost. 

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka; Zpracování půdy a příprava: 2x diskér
Horsch, 1x Terano; Termín setí: 28. 9. 2016, výsevek 3,5 MKS, 
hloubka setí 3 cm; Ochrana podzim: Agility a Glean, Rapid;
Hnojení podzim: NPK 0,2 t/ha; Jaro: DASA 0,2 t/ha, SAM
0,25 t/ha, DASA 0,15t/ha, LAV 0,15 t/ha (kvalitativní); Ochrana 
Jaro: Retacel, Limitar; Boogie X Pro; Osiris; Sklizeň: 15. 8.2017,
výměra 11 ha (množení), výnos 7,5 t/ha; Kvalitativní parametry: 
N 16 %, OH 790, p.č. 300; Pšenice celkem 200 ha; výnos podniku
6,9 t/ha

Na podzim roku 2016 jsme RIVERO seli po 
kukuřici, a poněvadž byl říjen velmi deštivý 
a studený, k výsevu došlo až na konci mě-
síce. Hnojení na jaře – 150 kg LAV (15.3.), 
70 kg močoviny (25.4.), 100 kg močoviny 
(15.5.), tj. 119 kg N celkem. Následovalo 
téměř 6 týdnů sucha. Dne 24.5. jsme ještě 
provedli ošetření praporcového listu pří-
pravky Keypro a Propi 25 EC.
Již v polovině června mě překvapil výborný zdravotní stav ve srovnání
s jinou odrůdou (viz obrázek), což se potvrdilo i při dalším sledování 
obou porostů. Na konci června konečně přišly nějaké srážky a porost 
RIVERA byl stále v kondici a zdravý. Druhá odrůda však již choroby
a především sucho nezvládla. Pšenice jsme sklízeli v srpnu s průměrným 
výnosem kolem 5,4 t/ha. RIVERO nám dalo na jednom pozemku 5,9 t
a na druhém pak 6,5 t z hektaru. A výsledky rozborů – N látky 13,4, ob-
jemová hmotnost 772, číslo poklesu 384. Z naší strany opět spokojenost.
Můj osobní komentář k odrůdě RIVERO: Odrůda RIVERO nás pře-
kvapila svým výborným zdravotním stavem, stabilitou vý-
nosu a především plasticitou v rozdílných pěstebních pod-
mínkách (předplodina, datum setí, půda, sucho). A jak je vidět podle 
naší technologie, zvládá dobré výnosy i při minimalizaci nákladů," říká 
agronom Ing. Jakub Zrostlík.

RIVERO ZVLÁDLO NEDOSTATEK VODY VELMI DOBŘE

RIVERO ŠLAPE I S MINIMÁLNÍMI VSTUPY

Agrospol Útěchovice, okr. Pelhřimov

Třemošenská a.s., okr. Plzeň-sever

PŠENICE OZIMÁ

RIVERO v Útěchovicích prokázalo svou suchovzdornost.
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RIVERO – dimenze nových rekordů.
PROČ PĚSTOVAT RIVERO?
Z předzkoušek v ČR, z tříletých výsledků ÚKZÚZ, SDO a prvních výsledů české praxe jednoznačně vyplývá, že RIVERO českému 
farmáři poskytuje:

VÝZNAMNÉ VÝKUPNÍ PARAMETRY

Pekařská
kvalita

Číslo pádu
(škrob)

N látky
Objemová
hmotnost

Zelenyho
test

Vaznost
mouky

Objem
pečiva

2013 E A E E E A

2014 E A E A E B

2015 E A E A E B

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

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

Zdroj: ÚKZÚZ 2013 – 2015

RIVERO – excelentní zdravotní stav

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

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

RIVERO má excelentní zdravotní stav.

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

 Mimořádné výnosy zrna
 Vysoká stabilita pekařské kvality
 Špičkové zdraví
 Mrazuvzdornost

POPIS ODRŮDY
RIVERO je polopozdní odrůda se stabilními hodnotami
pekařské kvality A či E u výkupních parametrů 
(pádové číslo, obsah NL, objemová hmotnost, 
Zelenyho test). Disponuje jedinečnou kombinací špič-
kového výnosu zrna, výborného zdraví, jistotou v přezi-
mování a plastičností. Zejména díky toleranci k sušším 
podmínkám si udržuje výborné výnosové výsledky i v arid-
nějších oblastech pěstování.

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

při 1 – 2 plnohodnotných odnoží. V raných termínech setí 
je třeba výsevek snížit i pod 2,8 MKS. RIVERO patří k od-
růdám s výraznou reakcí na podzimní ošetření CCC 0,5 l/ha
ve fázi 4. – 5. list. Tím si pěstitel zajistí špičkový porost 
plně vyvinutých rostlin se silným kořenovým systémem
a dvěmi odnožemi již před zimou. Díky výbornému zdraví
a velmi dobré odolnosti proti poléhání lze RIVERO pěstovat 
i v extenzivnějším režimu. Na druhé straně RIVERO velmi 
dobře reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování. Ovšem
i při vysoké úrovni hnojení N může pěstitel u odrů-
dy RIVERO ušetřit na fungicidu či regulátoru růstu.

*Zdroj: ÚKZÚZ 2013–2015. Šlechtitel: SAATEN-UNION / Nordsaat Saatzucht GmbH.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

VÝVOJ  
Počáteční vývoj rychlý podzimní vývoj, pomalý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin* střední vzrůst (97 cm)
Metání / zrání polopozdní / polopozdní

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

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

TERMÍN SETÍ od 2/2 září do 2/2 října (střední až pozdnější termíny dle oblasti)
VÝSEVEK
Rané setí 250 – 280 zrn/m2 

Optimální podmínky 280 – 350 zrn/m2

Pozdní setí 350 – 380 zrn/m2

Velmi pozdní 380 – 420 zrn/m2

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

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

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

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)

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

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

EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

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

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

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

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

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

RIVERO je jedna
z nejzdravějších odrůd
na českém trhu
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EXPOE Nové TOP "Éčko"
od Německa po Maďarsko.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 TOP výnos zrna v E sortimentu odrůd
 Výborné pekařské parametry
 Mimořádná odolnost k fuzáriím

 v klase
 Velmi dobrá mrazuvzdornost

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

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

*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

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

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

Optimální podmínky 320 – 350 zrn/m2 

Pozdní setí 350 – 400 zrn/m2 

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

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

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)

EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g do 1,5 l/ha

EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephon
0,3 l/ha nebo v EC 31 pouze 0,4 l
mepiguat + prohexadione nebo
v EC 31 pouze 0,4 kg trinex.Ethyl
+ prohexadione

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

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ Extenzivní technoloige Intenzivní technoloige

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

EC 37 – 39 epoxiconazole 100 g
+ chlorthalonin 200 g

EC 28 – 30 prochloraz 200 – 250 g 
+ tebuconazole 100 – 150 g
EC 37 – 39 kombinace azol
+ SDHI + (strobilurin)
EC 61 tebuconazole 100 – 200 g

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)
VHODNOST PO KUKUŘICI ano (+++)
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CHIRONA Středně rané
a velmi výnosné "Áčko".

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

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

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
CHIRON je velmi plastickou odrůdou, které nemá vy-
hraněné nároky na půdně-klimatické podmínky. Díky 
výtečnému zdraví a stres odolnosti, mohou tuto odrůdu 
pěstovat i farmáři v horších půdních podmínkách.
Jedinečnou výhodou odrůdy CHIRON je zdravá listová 
plocha a vysoká odolnost k fuzariím v klase, což jistě 
ocení každý pěstitel, který má za cíl omezení fungicid-
ních vstupů při pěstování potravinářské pšenice. Velkou 
předností je u odrůdy CHIRON také vysoká mrazuvzdor-
nost. CHIRON je mezinárodní odrůdou, od které 
se očekává výrazný nárůst na trhu v Německu, 
České republice a na Slovensku. *Zdroj: BSA Německo 2014 – 2017, Šlechtitel

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

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

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá až výborná

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

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

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

Optimální podmínky 280 – 320 zrn/m2 

Pozdní setí 320 – 380 zrn/m2 

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

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

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ* střední

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)

EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g do 1,2 – 1,5 l/ha

EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

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

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

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Dle infekčního stavu EC 30 – 49 širokospektrální fungicid

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (++)
VHODNOST PO KUKUŘICI ano (+++)
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STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 514 ha
Nadmořská výška: 250 – 280 m n. m.
Průměrné srážky: 640 mm
Půdy: hlinitojílovité až hlinitopísčité
Struktura RV: pšenice oz. 40 %, ječmen oz.  8 %, jarní obiloviny 
10 %, řepka 20 %, cukrovka 8 %, jetel ink. 5 %, mák 6 %, 
ostatní 3 %

"Po dřívějších dobrých zkušenostech s odrůdami SAATEN-UNION jsme 
asi před 4 roky začali s pěstováním pšenice TOBAK. Od odrůd pšenice 
ozimé požaduji vysoký výnos, dobrý zdravotní stav, mrazuvzdornost
a možnost setí i v pozdnějších termínech (hlavně po cukrovce).
Všechny tyto požadavky TOBAK splňuje. Potravinářskou kvalitu ne-
řeším, mám mnohaleté obchodně-odběratelské vztahy s partnerem
z Polska. Ten vykupuje vícero odrůd, ale TOBAK patří k jeho favoritům. 
Vím, že obchod bude úspěšný, když při jeho pohledu na zrno TOBAKU 
na jeho dlani uslyším „bardzo ľadne“!"

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1250 ha
Nadmořská výška: 260 – 340 m n. m.
Průměrné srážky: 500 – 600 mm
Půdy: střední až těžké
Struktura RV: pšenice oz. 450 ha; ječmen j. 220 ha, řepka 290 ha; 
ječmen oz. 50 ha; mák 90 ha; kukuřice 90 ha; pícniny 60 ha

"Odrůdu TOBAK pěstuji s úspěchem, a tedy i spokojeností, již několik let. 
Doporučil mi ji zástupce SAATEN-UNION CZ. S odrůdami této fi rmy mám 
velmi dobré zkušenosti (naposledy tak tomu bylo zejména s odrůdou MU-
LAN). Od samého počátku TOBAK také množím pro 2 semenářské fi rmy.
Každoročně při výběru odrůdy sázím na již osvědčené odrůdy, ty jsou pak 
nosné, a k tomu na pár hektarech zkouším nadějnou novinku (letos do-
stal moji důvěru ELIXER, jako výnosná krmná odrůda do těžkých půd). 

AGROTECHNIKA:
Výsevek: 4 – 4,5 MKS dle termínu, Termín: říjen, dobré výsledky
i na konci, dokonce i po agronomickém termínu; Hloubka: 2–3 cm; 
Předplodina: cukrovka, řepka, mák; Zpracování: orba (+ kompaktor) 
i minimalizace (HORSCH); Herbicid: podzim COUGAR FORTE (na jaře 
není třeba větší opravy); Regulace: CCC v BBCH 29 na vyrovnání
odnoží, zahuštění; MEDAX MAX v BBCH 31 na zpevnění stébla;
Hnojení N do 200 kg; Fungicid: list TOCATA SUPER, klas (x fusar.) 
OSIRIS, Insketicid: NEXIDE (PROTHEUS 110 OD) + mikroprvky
a stimulace růstu

TOBAK pěstuji na středně těžkých až těžkých 
půdách a ve výnosech nepozoruji rozdílu, 
což dle mého názoru též svědčí i o jeho velké 
plasticitě k půdním podmínkám.
Porosty odrůdy TOBAK vedeme intenziv-
ně s vyšší dávkou dusíku, proto fungicidní 
ošetření zaměřuji na listové choroby a na 
fuzaria v klase. Stejně tak pravidelně ošet-
řujeme regulátorem růstu proti polehnutí. 
Snažím se, aby byl TOBAK zaset v první po-
lovině agrotechnické lhůty, ideální výsevek je pro nás cca 4 MKS. Jestliže 
dodržím tyto běžné, agrotechnické zásady, tak se mohu u TOBAKU spo-
lehnout na dobrý výnos i v potravinářské kvalitě. I proto je TOBAK kaž-
doročně naší nosnou odrůdou. V letošním roce zaujímá 30 % (145 ha)."

TOBAK NÁS ZA ČTYŘI ROKY NEZKLAMAL

PŠENICE SAATEN-UNION JSOU U NÁS STÁLICE

"Velmi oceňuji u této odrůdy
i výnosovou stabilitu napříč

uplynulými ročníky."

ZE-FA s.r.o., Petrovice u Karviné, okr. Karviná

ZOD Černotín, okr. Přerov

Ing. Faja Kazimír, ZE-FA s.r.o.

Ing. Zdeněk Boháč

Ročník Plocha Výnos TOBAK Průměrný výnos podniku Poznámka

2015 55 ha 9,6 t/ha 7,8 t/ha Extrémní sucho
2016 71 ha 9,0 t/ha 7,4 t/ha Průměrný ročník
2017 46 ha 8,1 t/ha 7,0 t/ha Extrémní mokro

Rok Výnos TOBAK Průměr pšenic na podniku

2015 8,1 t/ha 7,6 t/ha
2016 7,5 t/ha 7,1 t/ha
2017 8,3 t/ha 7,6 t/ha
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Velcí hráči sází na TOBAK a GENIUS.

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1950 ha z toho 1860 ha orné
Nadmořská výška: 220 – 300 m n. m.
Úhrn srážek za vegetaci pšenice: 282 mm
Struktura RV: 27 % pšenice ozimá, 10 % ječmen jarní, 19 % 
řepka ozimá, 13 % řepa cukrová, 31 % krmných plodin

"TOBAK jsme začali pěstovat jako jedni z prvních. Za tu dobu jsme již 
vyladili agrotechniku a TOBAK pravidelně dosahuje áčkové potra-
vinářské kvality. Umíme využít výnosového potenciálu této odrů-
dy, takže loňský nejvyšší výnos dal právě TOBAK s 11,7 t/ha.
TOBAK není žádná princezna a výborných výsledků dosahuje i na těž-
kých půdách. Základem úspěchu je porost nepřehušťovat, proto seje-
me 2,5 MKS. V našem podniku dbáme na výbornou kondici půd. Už

• Součástí RHEA HOLDING jsou také společnosti
 hospodařící na jižní a jihozápadní Moravě a na Slovensku
• Zemědělská půda 21 000 ha; z toho: 5 300 ha pšenice,
 3 500 ha řepka, 2 900 ha sladovnický ječmen, 1 300 ha
 silážní kukuřice, 1 250 zrnové kukuřice, 120 ha slunečnice,
 dále plodiny sloužící jako krmivová základna pro ŽV (vojtěška,
 senážní hrách, atd.) 
• Živočišná výroba – přibližně 2 250 ks dojnic, 1 200 ks prasnic,
 560 000 ks kuřat

"Z nabídky odrůd SAATEN-UNION nám nejvíce vyhovují TOBAK
a GENIUS. Tyto odrůdy máme na stěžejních plochách, zejména kvů-
li jejich vysoké výnosové stabilitě. TOBAK je maximálně výnosná 
odrůda. V roce 2015 jsme měli průměrný výnos mezi 95–105 
q/ha z více než 700 ha TOBAKU. V následujícím roce 2016 se prů-
měrný výnos z plochy 640 ha pohyboval na úrovni 9,5 t/ha. V minulém 
roce byla sklizeň kvůli výraznému suchu nižší, výnosy se lišily výrazně 
dle lokality pozemku. V letošním roce máme ke sklizni opět více než 
600 ha odrůdy TOBAK. K pozitivům této odrůdy patří kromě stabil-
ně vysokého výnosu také tolerance k předplodině a bezproblémová 

20 let neořeme, používáme organická 
hnojiva, meziplodin sejeme až 700 ha
ročně, pravidelně vápníme. Od plodin 
vyžadujeme výnos, aby se práce vlože-
ná do přípravy zúročila a umožňovala 
další vývoj podniku. Podle toho vybí-
ráme odrůdy a TOBAK patří k jistotě
v osevu obilnin."

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka, tu jedenkrát podmítneme a výdrol zlikvidujeme 
glyphosátem, pak rovnou výsev 2.5 MKS + 80 kg SAM, časně
post-herbicid Cougar Forte+ Glean, Dělené regenerační hnojení 
na jaře: 130kg močoviny po 14dnech SAM 100 kg, BBCH 27–28 
Spartan a Retacel + Atonic,BBCH 32: 150 kg močoviny, v tomto
období aplikujeme i Moddus, BBCH 39: Boogie Xpro, 150 kg
močoviny a mikroprvky, před vymetáním pak Cerone, BBCH 61: 
zajišťovací dávka tebukonazolu.

zimovzdornost. I při vysoké intenzitě hnojení a výborných výnosech 
nemíváme problémy s poléháním i přes nikterak razantní regulaci.
U odrůdy GENIUS si ceníme výborné kvality, toleranci k předplodině
a také k pozdnějším termínům výsevu. GENIUS má výborné výsledky
v suchu nebo na horších půdách, což také prokázal výborným výsledkem
v loňském suchém roce 2017," říká Milan Svoboda, hlavní agronom 
RHEA HOLDING.

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka, hrách, minimum po pšenici; Herbicidní 
ochrana podzim: Chocker + Glean; Jaro: oprava plevelů – Biplay 
SX + Starane Forte; Regulace: CCC 0,5 – 1 l/ha (srovnání odnoží); 
Medax 0,5 l/ha (odolnost poléhání); Fungicidní ochrana: Báze 
stábel - Capalo (jen v případě negativních výsledků rozborů); listy – 
Tango + Opera; klas – Osiris + Vaztak; Hnojení: regenerace – 200 kg 
DASA; 1. produkce - 200 l DAM 390; 2. produkce / kvalita (přelom 
dubna a května) – 200 kg ledek (nebo až 200 l DAM 390) – dle 
potenciálu porostu; Lepší porosty celkově cca 200 kg N

TOBAK PATŘÍ K NAŠÍ JISTOTĚ

TOBAK A GENIUS JSOU U NÁS NA STĚŽEJNÍCH PLOCHÁCH

ZD Bohuňovice, s.r.o., okr. Olomouc

ZEMSPOL Dešná, okr. Třebíč, Jindř. Hradec

Ing. Rudolf Malaska, 
jednatel a agronom
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Nahlédnutí pod pokličku výroby osiv
pšenice ozimé SAATEN-UNION.
Od šlechtitele až po C1 generaci certifi kovaného osiva, které
se dostane do rukou běžného pěstitele uběhnou většinou
2 až 3 roky.
Firma SAATEN-UNION udržuje úzký vztah s vybranými množi-
teli „vyšších stupňů osiv“, jimž je od šlechtitele dodáno ome-
zené množství osiva generace „ŠLECHTITELSKÝ MATERIÁL“ 
nebo „SUPERELITA 1 či SUPERELITA 2“.

Dle předem dohodnutých pravidel pak množitel osivo zaseje na peč-
livě vybraný pozemek a podle doporučené technologie pěstování fi r-
mou SAATEN-UNION CZ pak vede porost průběhem celé vegetace 
až do sklizně.
Od množitele je vyžadována bezpečnostní dvojitá selekce porostu, 
která by měla zaručit minimální nebo žádný výskyt příměsí jiného 
druhu i odrůdy. Průběh vegetace množení vyšších stupňů je pod kon-
trolou zástupce SAATEN-UNION CZ a pracovníka ÚKZÚZ.

Při sklizni jsou veškeré stroje předem důkladně vyčištěny a teprve po 
obsečení porostu dané odrůdy (sklizené zrno z obsečených pásů jde 
do merkantilu) začíná sklizeň vyššího stupně osiva. Sklizené zrno je 
většinou dočasně uloženo odděleně na skladě množitele. Poté putu-
je na vybranou čistící stanici osiv, kde se většinou první část osiva, 
které projde linkou, dá mimo finální osivo. Pak následuje čištění
a další úprava osiva. SAATEN-UNION osiva vyšších stupňů pšenice 
ozimé moří výhradně nejlepšími na trhu dostupnými mořidly, a to 
vždy i s účinnou látkou difenconazole a vždy v kombinaci se stimu-
lanty či aminokyselinami. Takováto osiva, nyní již v generaci ELITNÍ 
putují dle požadavků osivářských fi rem k množitelům, kteří produkují 
generaci C1 již pod dohledem příslušné osivářské společnosti. Pro-
dukce certifi kovaného osiva je také vždy pod dohledem pracovníka 
ÚKZÚZ, stejně tak s možností kontroly zástupce SAATEN-UNION CZ. 
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TOBAKB Dosáhněte i Vy rekordního
výnosu zrna na Vaší farmě!

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

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

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

*Zdroj: ÚKZÚZ 2010 – 2012. Šlechtitel: SAATEN-UNION / W.v Borries-Eckendorf GmbH & Co KG.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

VÝVOJ
Počáteční vývoj rychlý, vitální / vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin střední až nižší (88 cm)
Metání / zrání středně rané / středně rané až polopozdní

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost dobrá až velmi dobrá (6,9 – ÚKZÚZ 2011/12)

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM velmi dobrá

VÝNOS ZRNA* rekordní výnosy zrna
(až 120 % na kontroly v neošetřené variantě)

Hustota porostu vyšší (ideální počet 700 – 750 klasů/m2)
Počet zrn v klase středně vysoký (35 – 38 zrn v klase)
HTZ středně vysoká (43 g)

PEKAŘSKÁ KVALITA – PARAMETRY
Pádové číslo E
Obsah bílkovin B - s ohledem na enormní výnos, nutno zohlednit v kvalitativním hnojení N
Sedimentační test A
Vaznost mouky E
Objemová hmotnost B
Objem pečiva A

TERMÍN SETÍ od první poloviny září do konce října
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 280 zrn/m2

Optimální podmínky 300 – 320 zrn/m2

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

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

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

HNOJENÍ SÍROU první nebo druhé produkční hnojení doporučujeme provést 
hnojivem obsahujícím síru v dávce 20 – 30 kg síry/ha

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ sřední 6,0 (+)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)

EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 1,5 l/ha

EC 31 (začátek sloupkování)

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

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

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

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

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



16

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1570 ha
Nadmořská výška: 200 m n. m.
Průměrné srážky: 450 – 500 mm
Půdy: střední

"GENIUS pěstuji od jeho uvedení na trh, tedy od r. 2014. Je to jedinečná 
odrůda nejenom svojí kvalitou, ale i nadprůměrnými výnosy, které mi 
dává každý rok.
Vychází mi po všech předplodinách (řepka, kukuřice, obiloviny), je
tolerantní i k výběru pozemku.
Je to skvělá potravinářská odrůda, která neměla problém s porůstáním 
ani s poklesem pádového čísla, a to ani v mokrých žních.

GENIUS má i dobré zdraví, paušálně používám 1 fungicid na list a 1 do 
klasu. Ani s poléháním jsem u GENIUSU neměl nikdy problém, stačí 
jej zkrátit ve 2. kolénku. Superlativa jako „vysoký výnos, superkvalita, 
plasticita, adaptabilita i odolnost“ jsou u této odrůdy na místě! Je pro 
mě sázkou na jistotu ve výnose i kvalitě. GENIUS se stal pro náš 
podnik dlouhodobě  nosnou odrůdou (min 100 ha) v portfo-
liu námi pěstovaných ozimých pšenic."

AGROTECHNIKA:
Regulace: STABILAN, MODDUS; Fungicid: TANGO, OSIRIS;
Hnojení N: 180 – 200 kg

GENIUS JE NEJLEPŠÍ ÉČKO NA TRHU

Troubecká a.s., Troubky, okr. Přerov

Vladimír Kratochvíl, 
agronom Troubecká a.s.

Rok Výnos GENIUS Průměr podniku

2015 8,0 t/ha 7,0 t/ha
2016 8,3 t/ha 7,2 t/ha
2017 8,6 t/ha 7,5 t/ha

Kvalita
2017

NL Pádové číslo Objemová hmotnost

14,6 % 333 s 780 – 805 g/l

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 740 ha
Nadmořská výška: 320 – 410 m n. m.
Průměrné srážky: 480 – 500 mm
Půdy: půdy střední, hlinité, písčité i kamenité
Struktura RV: 250 ha pšenice, ječmen ozimý, řepka ozimá

"Již dlouhá léta se zaměřuji na pěstování kvalitních potravinářských 
pšenic. Odrůdu GENIUS jsem si vybral pro její špičkové potravinářské 
parametry a doufal jsem, že ani výnosy nebudou špatné oproti od-
růdám kvality A. Druhým důvodem této volby pak byla její tolerance
k horším půdně-klimatickým podmínkám. Poprvé jsem GENIUS sklízel 
v roce 2013 s výnosem 7,2 t/ha. V roce 2014 i přes deštivé léto mi dal 
v průměru 8,1 t/ha a potravinářské parametry udržel. Na některých 
lepších polích dosáhl výnosu i 8,9 t/ha. 
V roce 2015 byla pšenice na 260 ha s průměrným výnosem 8,2 t/ha. 
Genius jsem pěstoval na dvou polích – 120 ha, kde cca třetina plochy 
jsou „kamenité písky“ a k tomu si ještě přidejme nízké srážky (382 mm). 
Nasypal 8,9 t/ha. Není co dodat. 

V roce 2016 jsem pšenice pěstoval na ploše 290 ha s průměrným
výnosem 7,6 t/ha, odrůda Genius byla skoro na polovině plochy
a konečný účet po sklizni byl 8,4 t/ha. 
Sklizeň v roce 2017 byla poznamenána obdobím beze srážek a na-
víc jsem Genius pěstoval na našich písčito-kamenitých pozemcích. 
Obvykle seju pšenice včas, a tudíž nevyužívám další vlastnosti odrůdy 
GENIUS (specialista na pozdní setí), ale studený a mokrý říjen 2016 
nebyl zrovna příznivý pro růst pšenic a Genius šel do zimy maximálně
s jednou odnoží. Na jaře vše dohnal, sucho zdárně přečkal a průměr 
6,2 t/ha byl vzhledem k podmínkám velice dobrý. Však i tento rok
dokázal Genius na lepším pozemku atakovat výnos 8,2 tun. Celkový 
výnos pšenic byl 6,7 t/ha na 228 ha."

S GENIUSEM SPOKOJEN JIŽ NĚKOLIK LET

Vykoukal Richard, Statek Kumberk, okr. Plzeň sever

Richard Vykoukal, majitel a agronom

PŠENICE OZIMÁ
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Rok Plocha Výnos GENIUS Průměr podniku

2014 31 ha 8,65 t/ha 8,00 t/ha
2015 32 ha 8,40 t/ha 7,22 t/ha
2016 31 ha 8,85 t/ha 8,16 t/ha
2017 59 ha 8,96 t/ha 7,94 t/ha

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1012 ha
Nadmořská výška: 400 m n. m.
Průměrné srážky: v roce 2017 – 460 mm (většina v druhé polovině 
roku), během jarní vegetace pouze 136 mm
Půdy: střední
Struktura RV: 400 ha pšenice, 237 ha jarní ječmen, 150 ha 
řepka, 100 ha silážní kukuřice, 100 ha vojtěška, 25 ha louky

"Odrůdu GENIUS pěstujeme od prvního roku, kdy se dostala do nabídky 
množitelských fi rem. Máme ji na polovině pěstitelské plochy a naše ná-
roky splňuje. S GENIUSem nemusíme dělat kompromisy. Výnos má vždy 
nadprůměrný, lepší než ostatní odrůdy. Zdravotní stav udržíme i s jedno-
duchou fungicidní ochranou. Kvalita je každoročně na perfektní úrovni, 
a to i při nižší úrovni vstupů i v horších ročnících. Objemová hmotnost 
bývá obvykle alespoň 820 g/l i ve velmi nepříznivém suchém loňském 
roce udržel GENIUS alespoň 770 – 780 g/l. Dusíkaté látky jsou i při nižší 
úrovni výživy běžně 12 – 13 %, v roce 2017 14 – 15 %. S výnosem
GENIUSu jsme spokojení, podržel nás i v loňském roce, kdy kvůli velkému 
a dlouhotrvajícímu suchu byl náš průměrný výnos u pšenic pouze 46 q. 
GENIUS tvořil cca 200 ha z celkových 400 ha sklizňových ploch, takže 

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 2400 ha
Nadmořská výška: 275 – 350 m n. m.
Průměrné srážky: 550 mm
Půdy: střední až těžké
Struktura RV: pšenice oz. 25 %; cukrovka 17 %; ječmen j.
17 %; pšenice j. 2 %; žito námel 8 %; kuku 12 %; řepka 13 %; 
vojtěška 4 %; mák 2 %

"GENIUS pěstuji od jeho registrace v ČR. Vzhledem k jeho výnosové
jistotě i potravinářské kvalitě patří v mém portfoliu mezi nosné odrůdy
(letos zaseto 107 ha). Specializujeme se pouze na odrůdy potravinář-
ské (E/A) a oplatkové. V rámci osevního postupu se nevyhnu velmi 
pozdnímu setí, na což je GENIUS skutečný specialista.
Každoročně jsem se mohl plně spolehnout na výnos (na mnohých par-
celách i vysoce nadprůměrný) i na špičkovou kvalitu a jeho plasticitu.
GENIUS se snažím dávat na vododržné půdy, protože jako dozráváním 

svým výsledkem tento průměr značně navyšoval. U GENIUSu jsme totiž 
sklízeli průměrně 52 q, lepší plochy se vyšplhaly i na 62 q. GENIUS
v následujících letech rozhodně nahrazovat ničím nebudeme, lepší
odrůdu jsme ještě nenašli."

AGROTECHNIKA:
předplodina řepka, pšenice, vojtěška; Termín setí: počátek října, 
výsevek 4 MKS/ha; Ochrana podzim: Glean 20 g (po řepce); Bizon 
1 l; Ochrana jaro: Mustang Forte 1 l (po řepce), CCC Stabilan 
1,3 l/ha, Paporcový list - Limit 0,6 l, Hnojení: podzim - 150 kg 
AMOFOS 12-52, jaro – Ledek amonný 27 %: 13.3. 240 kg (66 kg N); 
6.4. 300 kg (81 kg N)

pozdnější odrůda potřebuje delší dobu s vláhovou jistotou na nalévání 
zrna.
Zdravotní stav je dobrý, nespecifi cké skvrny na listech jsem přijal jako 
pouze optickou, odrůdovou záležitost, nemající vliv na výnos."

GENIUS V PODMÍNKÁCH SUCHA

GENIUS JE VHODNÝ PRO POZDNÍ SETÍ

Družstvo LUH, družstvo, Březník, okr. Třebíč

Zemědělská a.s., Opava-Kylešovice 

Josef Kříž, agronom

Ing. Petr Vícha,
agronom
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GENIUS: PENAM doporučuje.
Systém hodnocení a doporučování potravinářských odrůd ozimé pšenice „PENAM doporučuje“, vznikl na základě požadavků 
jednoho z největších zpracovatelů – mlýnů a pekáren PENAM. Důvodem byla potřeba detailního poznání reologické kvality 
mouky. Ve spolupráci laboratoří PENAM s osivářskou společností OSEVA, a.s. Bzenec, za podpory ÚKZUZ a majitelů odrůd 
byl vytvořen systém doporučování nejvhodnějších odrůd. Doporučení je založeno na podrobném víceletém testování odrůd
z různých lokalit při stejné agrotechnice. Rozdíly mezi jednotlivými lety a různé oblasti pěstování nám umožní posoudit
odrůdy v širších souvislostech a vybrat jen ty, které vykazují trvalou pekařskou kvalitu a také výborné agrotechnické vlastnosti.

Výběr, se kterým se každoročně setkáváte na polních dnech a dalších 
prezentacích, pomáhá lepší orientaci agronomů při volbě těch nejkva-
litnějších odrůd. Tyto odrůdy pšenic se odvděčí výbornými výkupními 
parametry, vysokým výnosem a tvoří základ nákupu komodit výkupní-
mi organizacemi.
Je obecně známo, že některé jakostní parametry jsou geneticky fi xovány, 
ale některé jsou dány souborem vnějších faktorů, z nichž mnohé je mož-
né ovlivnit v průběhu pěstování (hnojení, předplodina, agrotechnika). 
Aby mohla být odrůda pšenice označena jako „PENAM DOPORUČUJE“, 
je nutné znát historii výsledků za několik let. Rozdíly mezi jednotlivý-
mi lety a různé oblasti pěstování nám umožní posoudit odrůdy v širších 
souvislostech a vybrat jen ty, které vykazují trvalou pekařskou kvalitu. 
Pekařská kvalita potravinářské pšenice je dána znaky souvisejícími
s množstvím hlavních složek obilného zrna (bílkoviny a škrob) a jejich 
chováním v defi nované suspenzi nebo standardně připraveném těstě. 
Pekařská kvalita souvisí jak se strukturou jednotlivých lepkových bílko-
vin, tak i s jejich obsaženým množstvím a vzájemnými poměry. Kvalitu 
nově vyšlechtěných odrůd proto posuzujeme na základě jejich reolo-
gických vlastností hodnocených na alveografu a extenzografu (tažnost, 
pružnost, pekařská síla mouky). 
K testování chování těsta během hnětení a simulaci hnětacích procesů 
používáme přístroj farinograf, který nám poskytne technologicky důležité 
informace pro zpracování v našich pekárnách – schopnost mouky vá-
zat vodu, vývin těsta, posouzení stability těsta během hnětení a pokles 
konzistence těsta v čase. V letošním roce jsme se proto při hodnocení 
odrůd více zaměřili také na tyto vlastnosti zejména na jakostní parametr 
– vaznost mouky, který bude hrát v následujících letech důležitou roli 
při posuzování pekařské kvality. Vaznost mouky je totiž pro pekařskou 
technologii dobrým ukazatelem výtěžnosti těsta a má tudíž dopad na 
ekonomické výsledky. 

Ing. Vlastislav Janák
OSEVA, a. s.

ALVEOGRAF – INTERPRETACE VÝSLEDKŮ
Z alveografi cké křivky získáme následující parametry:
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GENIUSE+ Odrůda v nejvyšší
pekařské kvalitě „E+“.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

 půdně-klimatickým podmínkám
 Specialista na pozdní setí

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

OMEZENÍ ODRŮDY
• Pro zajištění TOP kvality E9 nesít po ječmeni 

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

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

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

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

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM velmi dobrá
VÝNOS ZRNA v praxi velmi vysoký
Hustota porostu střední (ideální počet klasů 650 – 700/m2)
Počet zrn v klase středně vysoký (36 zrn/klas)
HTZ středně vysoká až vysoká (46,4 g)

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

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

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

Velmi pozdní termíny setí 400 – 500 zrn/m2

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

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

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední 6,8 (+)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)

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

EC 31 (začátek sloupkování)

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

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

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

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

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

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

výnosově ty nejlepší odrůdy.
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STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 690 ha
Nadmořská výška: 270 m n. m.
Průměrné srážky: 560 mm
Půdy: střední až těžší
Struktura RV: pšenice oz. 50 %, řepka oz. 30 %, j. ječmen 9 %, 
mák 6 %, jetel nachový 5 %

Na ATHLONU si ceníme:
+ tři roky po sobě vynikající výnos a kvalita
+ méně slámy s bezproblémovou sklizní 
+ lepší vzcházení následných řepek
+ zdravotní stav

„Pro nás je ATHLON stěžejní odrůdou. Nemáme žádnou „živku“ a proto 
potřebujeme odrůdu, která vedle výnosových a kvalitativních para-
metrů splňuje také nároky na předplodinu řepky. ATHLON je raný, ale 
ne nejranější. Takové nám tady většinou podeschly. Vedle ranosti má 
ATHLON ještě další podstatné výhody. I při devítitunových výnosech 
má kratší nepoléhavé stéblo. Jedna radost jej sklízet a méně slámy 
se lépe zadělává a nedělá problémy vzcházejícím řepkám. U ATHLONu 
jsme spokojeni i s kvalitou, loni se NL pohybovaly kolem 14,8 %.
Z těchto důvodů na ATHLONu stavíme, letos je dokonce na polovině 

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1700 ha
Nadmořská výška: 350 m n. m.
Průměrné srážky: 538 mm
Půdy: od hlinitých až po lehké půdy
Struktura RV: 400 ha pšenice, 330 ha ječmen, 262 ha kukuřice, 
180 ha řepka, 101 ha cukrovka, 90 ha triticale, zbytek
krmné plodiny

Přestože mezi našimi pozemky byste našli i hlinitá pole s hlubokou 
ornicí, ATHLON na ně nesejeme. Tuto univerzální odrůdu většinou smě-
řujeme na horší, méně úrodné a lehčí pozemky. Využíváme tak jeho 
univerzálnost a schopnost se s těmito podmínkami bravurně vyrovnat.
O tom, že tyto podmínky zvládá, svědčí i jeho výnosy. Příklad může dát 
rok 2017, kdy jsme kvůli suchu sklízeli v průměru 5,5 t/ha, ATHLON 

nám z cca 93 ha většinou horších pozemků dal výnos o 1 q vyšší. Přesto, 
že je výnosově stabilní, není pro nás výnos u ATHLONu tou nejdůleži-
tější vlastností. Mnohem více si ještě ceníme jeho potravinářské kvality, 
kterou si udržel po všechny roky na výborné úrovni a nemáme tak 
problém s prodejem zrna.

AGROTECHNIKA:
Ochrana jaro: 10.4. Retacel 1 l/ha; 11.5. Apel 1 l/ha, Atlas 0,1 l/ha, 
trinexapac-ethyl 0,3 l/ha; 3.6. Magnello 0,9 l/ha + smáčedlo; Hnojení: 
14.3. 200 kg ledek; 17.3. 100 kg DASA; 10.4. 120 l DAM; 24.5. 80 l DAM

S ATHLONEM O TUNU VÍC A VŽDY V KVALITĚ

ATHLON DÁVÁME NA HORŠÍ POZEMKY

Jetleb Jiří a syn, Agrosdružení Vrdy, okr. Kutná Hora

GenAgro Říčany, a.s., okr. Brno venkov

Ing. Jiří Jetleb a syn, Agrosdružení Vrdy

ATHLON drží
potravinářskou

kvalitu každý rok
na výborné úrovni.

výměry pšenic. Při setí nás příjemně překvapilo velké zrno s HTS 44 g. 
To bylo loni velkou výjimkou! Druhou nejvýnosnější odrůdou, která loni 
dosáhla v průměru z 60 ha 8 t/ha, bylo Rivero.“

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka ozimá, Zpracování půdy, hnojení: 2x disk, 
Příprava: kompaktor, Termín setí, výsevek, hloubka setí: 3.10., 
4,0 mil./ha, 3,5 cm, Herbicidy: 30.10. Sumimax 60 g/ha + Glean
10 g/ha, 11.4. Biplay SX 32 g/ha, 25.4. Starane 0,6 l/ha, Hnojení 
jaro: 2.3. LAV 2 q/ha, 30.3. DAM 200 l/ha, 17.5. LAD 1,6 q/ha, 29.5. 
LAD 0,9 q/ha, Regulace: 30.3. Retacel 1,5 l/ha, 11.4. Stabilan 0,6 l/ha,
22.5. Flordex 1 l/ha, Listová výživa: 11.4. Bortrac 0,2 l/ha + 10 kg/ha 
hořká sůl, 10.5. Cu 500 g/ha, Zn 500 g/ha, + 10 kg Hořká sůl, 22.5. 
Coptrac, 8.6. SN Prosulfan 2 l/ha, Ochrana: 29.5. Fury 0,075 l/ha, 
Fungicidy: 11.4. Bumper Super 0,6 l/ha, 10.5. Safe Duo 0,75 l/ha
+ Tango Super 0,7 l/ha, 8.6. Tebazol 1 l/ha
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ATHLONE Jedinečnost v kvalitě,
výnosu i zdraví.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

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

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

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

*Zdroj: ÚKZÚZ 2010 – 2012. Šlechtitel: SAATEN-UNION/Saaten Union Recherche S.A.S.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky,

stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

VÝVOJ  
Počáteční vývoj středně rychlý / vyšší odnožovací schopnost
Výška rostlin nízká (82 cm)
Metání / zrání středně rané / rané až středně rané

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

VÝNOS ZRNA* vysoký
Hustota porostu vyšší (ideální počet 850 klasů/m2)
Počet zrn v klase středně vysoký až nízký (30 – 35 zrn v klase)
HTZ vysoká (48 g)

PEKAŘSKÁ JAKOST* E
Pádové číslo E
Obsah bílkovin E
Sedimentační test E
Vaznost mouky E
Objemová výtěžnost E
Příjem vody E

TERMÍN SETÍ od poloviny září do konce října
VÝSEVEK
Rané setí 350 zrn/m2

Optimální podmínky 350 – 400 zrn/m2

Pozdní setí 420 – 450 zrn/m2

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

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

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ* vysoká 8,4 (+++)
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ (intenzivní pěstování) EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 l/ha
ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Běloklasost 7,6 (+++)
Padlí listu 7,3 (+++)
Padlí klasu 7,1 (+++)
Braničnatky listu 5,8 (+)
Braničnatky klasu 7,0 (+++)
Rez pšeničná 8,0 (+++)
Rez žlutá (plevová) 8,0 (+++)
Fuzaria klasu 7,3 (+++)
Plíseň sněžná 8,2 (++++)

HERBICIDNÍ OŠETŘENÍ Pozor! Citlivý na chlortoluron!
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Dle infekčního stavu EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav (zej. fuzaria klasu) EC 51 – 65 širokospektrální fungicid

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

ATHLON je jedna
z nejzdravějších odrůd

Konkurenční odrůda

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

Nepolehlý ATHLON
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STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 2000 ha
Nadmořská výška: 350 – 500 m n. m.
Průměrné srážky: 600 mm
Půdy: střední půdy až jílovité
Struktura RV: 870 ha pšenice ozimá, 150 ha ječmen jarní,
150 ha ječmen ozimý, 410 ha řepka, 200 ha kukuřice,
160 ha jetel, 80 ha mák

"Pšenici PATRAS pěstujeme již 3. rokem. Hlavním důvodem je jeho spo-
lehlivost. PATRAS nám každoročně dává jistotu velmi dobrého výnosu 
v kombinaci s dobrou potravinářskou kvalitou. V roce 2017 jsme se 
velmi obávali sucha. Zejména v období od poloviny května až do žní 
jsme byli postiženi nedostatkem srážek, kdy prakticky vůbec nepršelo. 
Největší obavu jsme měli z toho, jak se projeví nedostatek vláhy na 
kvetení pšenice. PATRAS opět potvrdil, že je na něj spolehnutí. Jeho vý-
nos 7,6 tun z ha v součtu znamenal nárůst o 4 q na podnikový průměr. 
Kvalitativní parametry PATRASu byly také nad průměrem," říká agro-
nom Dalibor Houska.

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka, kukuřice; Zpracování půdy a příprava:
dlátové zpracování, setí Horsch Pronto 8m; Termín setí: 27.9
a 8.10.12016, výsevek 3,5 MKS, hloubka setí max. 3 cm; Ochrana 
podzim: Defi  Evo, Sempra; Marathon, Lentipur a Glean; Rapid; Hnojení 
podzim: NPK pod patu 0,1 t/ha; Jaro: LAV 0,25 t/ha, LAV 0,25 t/ha, 
LAS 0,1 t/ha; Ochrana jaro: Retacel, Stabilan + Modus; Fujara, Hutton, 
bor, hořká sůl, Mantrac; Osiris; Sklizeň: 14. – 16. 8.2017, výměra
82 ha, výnos 7,6 t/ha; pšenice celkem: 870 ha; výnos podniku 7,2 t/ha

NA PATRAS JE VŽDY SPOLEHNUTÍ

Agrodružstvo Žimutice, okr. České Budějovice

PATRAS v Žimuticích pěstují již třetím rokem, vždy je na něj spolehnutí.

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 2300 ha
Struktura RV: Pšenice oz. 40 %, řepka ozimá 28 %,
ječmen j. 11 %, cukrovka 11 %, ječmen oz. 3 %,
kukuřice 2 %, ostatní 5 %

Pšenici pěstujeme na 900 ha, orientujeme se zásadně na odrůdy po-
travinářské. Osobně mám rád odrůdy klasového typu s velkým zrnem 
a i proto jsem se rozhodl pro PATRAS. Pěstujeme ho od jeho uvedení 
na trh a to s těmi nejlepšími výnosovými i kvalitativními výsledky. Těch 
dosahuje i přes diametrálně rozdílný ročníkový průběh počasí, nezkla-
mal ani v nejsušších letech. Jeho výnosová stabilita je úžasná, oceňuji 
i jeho výtečný zdravotní stav. PATRAS se stal pro náš podnik jednou ze 
4 nosných odrůd.
Hnojení odrůdy PATRAS držím na 180 kg N. Jako předplodinu většinou 
volím řepku.
Sejeme sice v optimálním agrotechnickém termínu, ale dle mých zku-
šeností výborně snáší i pozdní setí koncem října. Proti poléhání aplikuji 
morforegulátor typu trinexapac-ethyl na počátku sloupkování.

MÁM RÁD KLASOVÉ ODRŮDY S VELKÝM ZRNEM

OPAVICE a.s., Dolní Benešov, okr. Opava

Ing. Jiří Kocian, 
agronom

Ročník Plocha Výnos PATRAS Průměr podniku

2013–14   33 ha 7,93 t/ha 7,7 t/ha

2014–15 150 ha 7,99 t/ha 7,8 t/ha

2015–16 160 ha 7,46 t/ha 7,0 t/ha

2016–17 180 ha 7,85 t/ha 6,9 t/ha
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PATRASA Vyladěná pšenice
ve všech směrech.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Mimořádná výnosová stabilita 
 Mimořádná pekařská stabilita

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

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

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

*Zdroj: ÚKZÚZ (2010 – 2012), Šlechtitel: SAATEN-UNION/Deutsche Saatveredelung, Lippstadt.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

VÝVOJ  

Počáteční vývoj velmi pomalý podzimní vývoj, velmi razantní jarní vývoj / nižší až střední 
odnožovací schopnost

Výška rostlin nižší (84 cm)
Metání / zrání polopozdní / středně rané až polopozdní

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá  
Mrazuvzdornost velmi dobrá (6,8 – ÚKZÚZ 2011/12)

VÝNOS ZRNA velmi vysoký
Hustota porostu nízká (ideální počet 550 – 600 klasů/m2)
Počet zrn v klase středně vysoký (37 – 38 zrn v klase)
HTZ vysoká až velmi vysoká (nad 50 g)

PEKAŘSKÁ JAKOST* A
Pádové číslo E
Obsah bílkovin A
Sedimentační test A
Vaznost mouky A
Objemová výtěžnost A
Příjem vody E

TERMÍN SETÍ od první poloviny září do konce října
VÝSEVEK
Rané setí 200 – 300 zrn/m2

Optimální podmínky 300 – 350 zrn/m2

Pozdní setí 350 – 380 zrn/m2

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

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ* sřední 6,2 (+)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)

EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 1,2 – 1,5 l/ha

EC 31 (počátek sloupkování)

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

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Běloklasost 7,7 (+++)
Padlí listu 6,8 (++)
Padlí klasu 7,1 (+++)
Braničnatky listu 5,5 (+)
Braničnatky klasu 6,6 (++)
Rez pšeničná 5,6 (+)
Rez žlutá (plevová) 7,2 (+++)
Fuzaria klasu 7,2 (+++)
Plíseň sněžná 8,2 (++++)

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

 (zejména fuzaria klasu) EC 51 – 65

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)
VHODNOST PO KUKUŘICI ne (-)
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STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 2400 ha
Nadmořská výška: 530 m n. m.
Průměrné srážky: 620 mm
Půdy: písčité a střední
Struktura RV: obiloviny 51 % (pšenice, žito, jarní a ozimý
ječmen, oves), řepka 15 %, kukuřice, brambory, jílky, jetel

BONANZU jsme zaseli v roce 2016 na výměře 190 ha, tedy téměř na 
50 % ploch naší výměry pšenice ozimé. Vybrána pro tuto odrůdu byla 
hlavně lehká „žitná“ pole.  V roce 2017 jsme se potýkali s nedostat-
kem srážek. BONANZA nás ale podržela. Bylo vidět, jak BONANZA 
dobře hospodaří s každou kapkou vody. Zdravotní stav této odrůdy byl 
také velmi dobrý, proto jsme zvolili pouze jedno fungicidní ošetření 
do klasu. Potěšením pro nás byl výnos 75 q z ha, tedy o 4 q větší než 
průměr našeho podniku.

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 3348 ha
Nadmořská výška: 641 m n. m.
Průměrné srážky: 600 mm
Půdy: hlinito-písčitá půda
Struktura RV: 780 ha kukuřice, 680 ha pšenice, 350 ha řepka, 
300 ha ječmeny, dále brambory, jetelotrávy a směsky pro ŽV, 
oves

BONANZA splňuje všechny naše požadavky. Letošní suchý rok zvládla 
na výbornou. Po špatném průběhu podzimu šla do zimy bez odnoží. 
Na jaře však dostatečně odnožila, nepolehla. Navíc vykazovala výbor-
né zdraví, proto jsme porost ošetřili pouze jediným fungicidem. Z 35 
hektarů BONANZY jsme sklidili v průměru 6,9 t/ha. Na naše podmínky 
loňského roku to byl perfektní výsledek. Loňské výnosy byly negativně 
ovlivněny suchem, v průměru jsme u ostatních odrůd pšenice sklízeli 
5,1 t/ha. I proto nás BONANZA tak zaujala. Letos máme ke sklizni této 
odrůdy již 120 ha.

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka; Zpracování půdy a příprava: orba
s kompaktorem, secí stroj Horsch Pronto; Termín setí: 20.–26.9 
2016, výsevek 3,7 až 3,9 MKS, hloubka setí do 3 cm; Ochrana
podzim: Cougar Forte; Hnojení podzim: Amofos 0,1 t/ha;
jaro: LAV 0,15 t/ha, DAM 150 l/ha, LAV 0,17 t/ha; Ochrana jaro: 
pouze fungicid do klasu; Sklizeň: 9.–15.8.2017, výměra 190 ha, 
výnos 7,5 t/ha (průměr podniku 7,1 t/ha)

AGROTECHNIKA:
Předplodina: ječmen ozimý, drcení slámy, orba; Setí: 21.9.
– 190 kg/ha; Ochrana: podzim herbicid Chocker + Glean, počátek 
června fungicid – Acanto Plus; Hnojení: před setím 15 t/ha
digestát a rozklad slámy, 13.3. ledek amonný 27 % – 250 kg, 2.4. 
ledek amonný 27 % – 250 kg, Celkový dusík 135 kg/ha

BONANZA VYUŽIJE KAŽDOU KAPKU VODY

BONANZA SUCHO ZVLÁDLA NA VÝBORNOU

ZOD Hořice, okr. Pelhřimov

ZVOZD „Horácko“, družstvo, okr. Třebíč

Bc. Josef Zach,
agronom ZOD Hořice

Pavel Kovář, agronom
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BONANZAKrm. Krmné parametry
na jedničku.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

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

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

*Zdroj: ÚKZÚZ 2012 – 2014. Šlechtitel: SAATEN-UNION/W.v.Borries-Eckendorf GmbH a CO KG.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu

a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

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

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

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

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

Optimální podmínky 300 – 320 zrn/m2

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

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

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

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ

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

EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

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

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

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

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)

VHODNOST PO KUKUŘICI ano (+++)

Obdobně jako DROMOS, tak i BONANZA je zařazena
do krmných pokusů na kuřatech. Ve spolupráci
s Jihočeskou zemědělskou univerzitou, ZZN Pelhřimov
a MTD Ústrašice se snažíme prověřit vhodnost a výhody
odrůdy BONANZA při zařazení do krmné směsi.
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ELIXERC,K Špičkové výnosy i ve
fuzariózních oblastech.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

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

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Využití odrůdy ELIXER je zejména pro krmné a pečivá-
renské účely a specialitou jsou i jeho vynikající sladov-
nické parametry. ELIXER je velmi tolerantní k různým 
termínům setí a vynikajících výsledků dosahuje i na
těžkých či mokrých a studených půdách.

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

VÝVOJ

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

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

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost dobrá

VÝNOS ZRNA* velmi vysoký (jedna z nejvýnosnějších pšenic v Německu)
Hustota porostu střední až nižší (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
Počet zrn v klase vysoký (42 zrn v klase)
HTZ střední (42 g)

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

Optimální podmínky 2,8 – 3,5 zrn/m2

Pozdní setí 3,5 – 3,8 zrn/m2

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

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední (++)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ

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

EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

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

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

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

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)

„Delší dobu jsme hledali vhodnou odrůdu pšenice do těžkých a jílovitých půd. ELIXER 
uspokojil naše potřeby. Pěstujeme jej již třetím rokem a vždy s výnosem okolo 8 t patřil 
na našich bonitně horších půdách k nejlepším. Oceňuji jeho vysoké stabilní výnosy bez 
ohledu na ročník i lokalitu. Hlavní hnojení dusíkem směřuji do první poloviny sloup-
kování a vzhledem k abnormální produktivitě klasu posiluji regulaci proti poléhání.“

ELIXER DÁVÁME NA TĚŽKÉ PŮDY

Brusnická spol. s r.o.

Pavel Peregrin, agronom
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ZOLLERNSPELZ Nejlepší
špalda v ČR.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

POPIS ODRŮDY
ZOLLERNSPELZ je polopozdní vysoce výnosná ozimá pše-
nice špalda nízkého vzrůstu s velmi dobrou odolností proti 
poléhání. Odrůda špaldy ZOLLERNSPELZ je v české praxi 
dokonale prověřena. O osivo této odrůdy v posled-
ních letech dramaticky stoupl zájem. Rozhodli jsme 
se proto tuto odrůdu množit v ČR také jako BIO osivo.

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

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

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

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost dobrá

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

Počet zrn v klase vyšší 
HTZ vyšší (48 g)

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

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

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

VÝSEVEK
konvenční pěstování
300 – 370 zrn/m2

(180 – 220 kg/ha)

ekologické pěstování
350 – 450 zrn/m2

(260 – 300 kg/ha)

HNOJENÍ DUSÍKEM konvenční pěstování
120 – 140 kg

ekologické pěstování
60 – 100 kg

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

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

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

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

 (zejména fuzaria klasu) EC 51 – 65

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

(člen skupiny AGROSERVIS TRADING a.s., Višňové)

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 812 ha
Nadmořská výška: 350 m n. m.
Průměrné srážky: 420 mm

"S hospodařením v BIO režimu mám dlouholeté zkuše-
nosti. Obhospodařujeme plochy v okrese Břeclav (Agro-
farma Brumovice) a také v suchých podmínkách okresu 

Znojmo. Špalda je naší klíčovou tržní plodinou a do značné míry jí přizpůsobujeme 
osevní postup. Cílem je dostat do půdy prostřednictvím předplodin dostatek dusíku, 
který posléze špalda maximálně zužitkuje pro výnos. Máme zkušenost i s jinými 
odrůdami, ale v přímém porovnání se ukázal ZOLLERNSPELZ jako nejlepší, 
výnosem i kvalitou (NL, číslo poklesu). Z minima dokáže udělat maximum, a to 
i ve velmi suchých podmínkách. Dlouhodobý průměr, který se špaldou v Brumovicích 
máme, je na úrovni 36–38 q/ha. Na Znojemsku je kvůli sušším podmínkám horší.
V roce 2017 se výnosy ZOLLERNSPELZ v Brumovicích pohybovaly kolem 44 q/ha. 
Zajímavým faktem je, že se špaldou ZOLLERNSPELZ máme výnosy v průměru vyšší než 
u normální ozimé pšenice.  Zpracovatelé si kvality odrůdy ZOLLERNSPELZ rovněž velmi 
cení, mají o ní přednostně zájem, a my tak nemáme problém s odbytem," říká agronom 
Ing. Jan Nekula.

ŠPALDA JE NAŠÍ KLÍČOVOU
TRŽNÍ PLODINOU

Agrofarma Brumovice s.r.o.,
okr. Břeclav
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ŽITO OZIMÉ Z NOVÉ GENERACE TURBOHYBRIDŮ

SU PERFORMERH

Nejvýnosnější hybridní žito u nás.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Špičkový výnos
 Vynikající potravinářské parametry 
 Výtečné zdraví
 Mimořádná plastičnost

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

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

Z HYBRIDNÍHO ŽITA JEŠTĚ VÍCE ZRNA
Hybridní žito se dnes pěstuje na více než 2/3 plochy
z celkové výměry žita. Důvody jsou hned dva. Mimo-
řádný výnos ve srovnání s populačním žitem a mno-
hem větší stres-odolnost hybridů. Hybridy společnosti
SAATEN-UNION tvoří téměř 50 % výměry v České republi-
ce. Netřeba mnoho hybridů. Stačí na to 3. Prvním je v praxi 
velmi dobře zavedený hybrid SU SANTINI, který je většinou 
upřednostňován na lokalitách s extenzivní technologií. 
Druhým je novinka, v Německu nyní nejpěstovanější hyb-
rid SU PERFORMER, který se během jednoho roku stal nej-
pěstovanějším také v ČR. A třetím hybridem je senážní SU 
PHÖNIX, který už několik let po sobě ukázal, že i z popele 
se dá povstat a přinést úctyhodné výnosy senážní hmoty.

*Zdroj: ÚKZÚZ, Šlechtitel: SAATEN-UNION / Hybro Saatzucht GmbH.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.

Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

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

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

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

TERMÍN SETÍ od 1/2 září do 2/2 října
VÝSEVEK
Rané setí 130 – 160 zrn/m2 
Optimální podmínky 190 – 200 zrn/m2

Pozdní setí 210 – 230 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz. pěstování) Podzimní přihnojení 10 – 15 kg N významně podporuje výborné odnožování 
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 80 kg N/ha (60 %)
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 31 – 32 (počátek sloupkování) 30 – 40 kg N/ha (25 %)
Pozdní dávka (dle oček. výnosu) EC 39 – 45 (praporcový list) 20 – 30 kg N/ha (15 %)

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ 4,3

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)

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

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

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

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ EC 37 – 49 širokospektrální fungicid
VHODNOST PO OBILNINĚ ano (++)
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Mimořádné výnosy
v suchých podmínkách.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Excelentní výnos
 Dobré pekařské parametry
 Nejlepší výsledky v suchu

POPIS ODRŮDY
Nová generace hybridních žit „TURBOHYBRIDŮ“ vychází 
z geniální myšlenky odlišné anatomie a stavby klasu, 
kde je cílem více otevřený hranatý klas. Tento zajišťuje 
dokonalé opylení a ještě menší náchylnost k výskytu ná-
mele. SU SANTINI je středního vzrůstu, střední odnožo-
vací schopnosti a střední odolnosti proti poléhání. Vyni-
ká velmi dobrým zdravotním stavem. Hybrid SU SANTINI 
je určen pro pekařské účely.

OMEZENÍ HYBRIDU
•  Nesnáší těžké zamokřené půdy

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

SU SANTINIH

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

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

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

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

Optimální podmínky 220 – 250 zrn/m2

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

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

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

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

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

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

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

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

*Zdroj: ÚKZÚZ 2014, Šlechtitel: SAATEN-UNION/Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG
Registrováno: v Německu BSA 2012.

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

ŽITO OZIMÉ Z NOVÉ GENERACE TURBOHYBRIDŮ
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INSPECTOR Špička v Německu
i v České republice.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

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

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

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

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

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

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost dobrá

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

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

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

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

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

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

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

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

EC 32 – 36 (sloupkování)

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

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

Potřeba růstových regulátorů
(vysoká intenzita, pěstování na zrno)

EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
EC 51 – 65

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)
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STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 4100 ha
Nadmořská výška: 520 m n. m.
Srážky: leden 21 mm; únor 13,5 mm; březen: 41 mm; duben: 
53 mm; květen: 38 mm; červen: 26 mm
Struktura RV: 1400 ha pšenice, 650 ha řepka, 600 ha kukuřice, 
150 ha sója, 110 ha hrách, 350 ha silážní žito, 150 ha žito
na zrno, krmné plodiny a ostatní obiloviny

Naše oblast je v posledních letech typická nevyzpytatelným suchem
v jarním období. Pěstování hybridního žita SU PHÖNIX pro nás před-
stavuje výborné řešení problému s nedostatkem siláže v suchých roč-
nících, kdy jsou nízké výnosy kukuřice. Senážní žito pro nás představu-
je jistotu, že sklidíme přinejmenším 30 t hmoty z jednoho hektaru.
I ve velmi suchém loňském roce se nám v průměru podařilo sklidit cca
33 t/ha (při průměrné sušině 35 %) z plochy 187 ha hybridního žita
SU PHÖNIX. Loni bylo žito paradoxně výnosnější než kukuřice. Rok 
2016 byl pro žito ještě úspěšnější, průměrný výnos SU PHÖNIXu byl
36 t/ha. V roce 2015 jsme sklízeli asi 30 tun z hektaru. 
Pěstování hybridu SU PHÖNIX je velmi jednoduché. Osvědčilo se nám 
set brzo, provést regulaci již na podzim, na jaře neopomenout regulaci 
proti poléhání a hnojit na cca 120 kg N. Žito sklízíme v mléčně voskové 
zralosti, většinou na přelomu června a července. Při sklizni je cílem 
vytvořit co nejjemnější řezanku. Výkonnost řezaček je v porovnání se 
sklizní kukuřice výrazně nižší a sklizeň trvá déle. 
Neopomenutelným faktem je předplodinová hodnota senážního žita. 
Díky brzké sklizni, s minimem zbytků zanechaných na pozemku, je žito 
ideální předplodinou pro řepku. Po sklizni máme dostatek času na 
aplikaci digestátu a důkladné prokypření půdy do hloubky. Řepka se 
poté seje do ideálních podmínek, do odpočaté přirozeně slehlé půdy 
s obnovenou kapilaritou. Dlouhodobé zkušenosti nám ukazují, že po 
senážním žitu míváme nejlepší výnosy řepky. 
Asi 30 ha senážního žita pravidelně sejeme na protierozní pásy. I zde 

nám žito dává solidní výnos, přestože se často jedná o kvalitativně 
horší pozemky.
Většinu senáže žita využijeme v bioplynových stanicích, část je využita 
jako krmivo pro jalovice. V bioplynových stanicích mícháme senáž žita
a kukuřice v poměru 1:1, což je optimální poměr, kdy se substrát výborně 
využije, zároveň se hmota ve fermentoru nezahušťuje a nedělají se v něm 
krusty. Výtěžnost bioplynu ze senáže z žita se blíží hodnotám kukuřice. 
Budoucnost na našem podniku nevidíme jen v hybridním žitu na senáž, 
ale také na zrno. Na středisku v Ivančicích, kde dlouhodobě bojujeme 
se suchem a špatnými půdami, jsme letos zaseli přes 150 ha nového 
hybridu SU PERFORMER, který je naším řešením tamních špatných 
půdních a klimatických podmínek.

Ing. Zbyněk Pokorný, Ing. Karel Šťava
agronomové

AGROTECHNIKA:
Setí: 16. - 18. 9. 85 kg/ha Horsch Pronto, hloubka 2-3 cm, předplodina 
pšenice; Podzim: před setím 200 kg NPK 8-24-24; 5.10. Cougar 
Forte 0,5 l + Glean 6 g + insekticid; 20.10. Retacel 0,5 l + Mantrac 
0,2 l; Jaro: 6. 3. 300 kg ledek amonný 27 % (porosty byly hůře 
odnožené); 30. 3. DAM 390 120 l (+ 0,24 l MAXI eN) + Retacel
1,5 l/ha; Hnojení N celkem jaro: 128 kg 

SU PHÖNIX ŘEŠÍ NÁŠ NEDOSTATEK SILÁŽE V SUCHÝCH ROČNÍCÍCH

Rolnická společnost Lesonice, a.s., okr. Třebíč

Senážní žito pro nás představuje jistotu,
že sklidíme přinejmenším 30 t hmoty z jednoho hektaru.
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SU NASRIH Nejlepší hybrid na senáž.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Mimořádný výnos senáže
 Vysoká stres-odolnost
 Ranost

POPIS HYBRIDU
Středně raný, vzrůstný hybrid senážního žita, který zajiš-
ťuje velmi vysoký výnos suché i zelené hmoty pro výrobu 
kvalitní senáže. SU NASRI disponuje velmi dobrou tole-
rancí k suchým a bonitně špatným pozemkům. Stejně 
tak umí výtečně využít vláhy na vlhkých pozemcích. Vý-
borný zdravotní stav a dobrá odolnost k poléhání umož-
ňuje 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 podmínkách. 
SU NASRI díky své ranosti umožňuje sklízet dvě produkce 
v roce. Po sklizni SU NASRI ve fázi metání nebo až v době 
voskově-mléčné zralosti má pěstitel obvykle možnost na 
stejném pozemku ještě zasít velmi ranou kukuřici nebo 
raný čirok GARDAVAN. SU NASRI je velmi tolerantní
k velmi pozdním termínům setí.

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

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

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

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

Zdroj: BSA Německo, Šlechtitel: SAATEN-UNION/Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG  
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky,

stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

VÝVOJ  

Počáteční vývoj velmi rychlý start, vyšší odnožovací schopnost

Výška rostlin vyšší (150 cm) 

Metání / zrání rané až středně rané/ středně rané 

PŘEZIMOVÁNÍ

Zimovzdornost velmi dobrá

Mrazuvzdornost velmi dobrá

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM vysoká  

ODOLNOST K ZAMOKŘENÍ dobrá až velmi dobrá

VÝNOS GPS velmi vysoký

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

Počet zrn v klase vyšší

HTZ střední (39 g)

TERMÍN SETÍ od 10. září do konce října

VÝSEVEK

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

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

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

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

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

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ dobrá (++)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ NE

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

Plíseň sněžná 7,0 (+++)

Padlí travní 6,0 (++)

Rez žitná 5,0 (0)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ NE

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+++)
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JEČMEN OZIMÝ
SU ELLEN
JOHANNA
TITUS
BELISSA
NOVINKA 2018/19

NOVIRA
NOVINKA 2018/19

TRAVIRA

Zdroj: ÚKZÚZ 2017, přehled přihlášených množitelských ploch Zdroj: ÚKZÚZ 2017, přehled přihlášených množitelských ploch

JEČMENY SAATEN-UNION NA TŘETINĚ PLOCH
PODÍL ODRŮD OZIMÉHO JEČMENE

NA CELKOVÉM OSEVU PLOCH ODRŮD SU CZ

SU CZ
OSTATNÍ

TITUS (37 %)

JOHANNA (22,4 %)

TRAVIRA (16,7 %)

SU ELLEN (10,9 %)

HENRIETTE (8,0 %)

WENDY (5,0 %)

32,51 %
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SU ELLEN Machr nejen
do aridních oblastí.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Vynikající výnos zrna 
 Mimořádná ranost
 Nejvyšší tolerance k suchu

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

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

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

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

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

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

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

VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 2,8 – 3,2 zrn/m2

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

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

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

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

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

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

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+)

SU ELLEN – absolutně nejranější, 
přesto překonává průměr kontrol

99,0

99,5

100,0

100,5

101,0

101,5

102,0

Vý
no

s z
rn

a 
(%

)

102 %

SU ELLEN Kontroly*

100 % = 8,71 t/ha

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

  Nejlepší kontroly na ÚKZÚZ

od dob zkoušení ozimého ječmene:

    TITUS, SYLVA, KWS Meridian
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VÝVOJ  
Počáteční vývoj rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin střední (94 cm) 
Metání / zrání polopozdní / polopozdní 

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost střední

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

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

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

VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 2,8 – 3,2 zrn/m2

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

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

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

40 – 50 kg N/ha 
30 kg N/ha

Pozdní dávka (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 (navýšení HTZ) 20 – 30 kg N/ha 
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ velmi vysoká 7,9 (+++)
LÁMAVOST STÉBLA POD KLASEM odolná 7,6 (+++)
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování) EC 30 – 32 (počátek sloupkování) CCC 750 g 0,7 l + Ethephon 480 g 0,5 l

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

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

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

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+)

JOHANNA S mimořádnou HTZ.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

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

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

*Zdroj: ÚKZÚZ 2014, podklad k registraci odrůdy JOHANNA, výsledky šlechtitele, výsledky praxe.
Šlechtitel: SAATEN-UNION/Deutsche Saatveredelung AGSTRUKTURA FIRMY:

Výměra: 2000 ha
Nadmořská výška: 350 – 500 m n. m.
Průměrné srážky: 600 mm
Půdy: střední půdy až jílovité
Struktura RV: 870 ha pšenice ozimá, 150 ha
ječmen jarní, 150 ha ječmen ozimý, 410 ha
řepka, 200 ha kukuřice, 160 ha jetel, 80 ha mák

"Jak hodnotí odrůdu JOHANNA agronom pan Dalibor 
Houska? „JOHANNA mne zaujala svou vysokou odno-
živostí. V průměru se pohybovala od 8 do 10 odnoží. 
Co však bylo podstatné, všechny odnože tato odrůda 
udržela. Porost ječmene byl vyšší, takže poskytl i dosta-
tek slámy. Také mě JOHANNA potěšila pěkným a velkým 

zrnem s vysokou HTZ, která je deklarovaná v popisu odrůdy. Podstatný však byl výnos 
této odrůdy a to vyšší o 0,5 tuny nad průměrem podniku."

AGROTECHNIKA:
Předplodina: pšenice oz.; Zpracování půdy a příprava: orba a kultivace, setí 
Horsch Pronto 8m; Termín setí: zaseto na písčitých půdách (50 ha v podniku), 
16.9.2016, výsevek 3,7 MKS, hloubka setí max. 3 cm; Ochrana podzim:
Marathon + Lentipur + Glean + Rapid; Hnojení podzim: 10 t/ha hnůj, NPK 0,1 t/ha
před setím, NPK pod patu 0,1 t/ha; Jaro: LAV 0,15 t/ha, LAV 0,2 t/ha, LAV 0,1 t/ha; 
Ochrana jaro: Retacel + Modus, Sunagreen+Capallo+Mirage, bor, hořká sůl, 
Coptrac, Hutton; Sklizeň: 6.- 9.7.2017, výměra 46 ha, výnos 8,07 t/ha;
Ječmen oz. celkem 150 ha, výnos podniku 7,5 t/ha

PŮL TUNY NAD PRŮMĚREM PODNIKU

Agrodružstvo Žimutice, okr. Č. Budějovice
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TITUS To je výnos a zase výnos.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Špičkový výnos zrna
 Vysoký výnos slámy (nejvzrůstnější

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

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

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

*Zdroj: ÚKZÚZ, registrace odrůdy
Šlechtitel: SAATEN-UNION/W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

VÝVOJ  
Počáteční vývoj rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin vysoká (100 cm) 
Metání / zrání polopozdní / středně rané 

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá  
Mrazuvzdornost velmi dobrá (6,9 – ÚKZÚZ zima 2011/12)

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM dobrá
VÝNOS ZRNA špičkový (110,3 % na kontrolu – 3 letý průměr registrace)
Hustota porostu střední (ideální počet 650 - 700 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední (32 zrn/klas)
HTZ vysoká (49 g)
Objemová hmotnost mimořádná (685 g/l)
Podíl předního zrna vysoký (91 %)

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

VÝSEVEK proti místním zvyklostem snížit na:
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 300 – 350 zrn/m2

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

HNOJENÍ DUSÍKEM Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 50 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 80 kg N/ha
Kvalitativní dávka (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 20 kg N/ha

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ vysoká 7,8 (+++)
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování) EC 30 – 32 (počátek sloupkování) CCC 750 g 0,7 l + Ethephon 480 g 0,5 l

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní na listu 7,3 (+++)
Rhynchospor. skvrnitost 6,9 (++)
Rez ječná 7,1 (+++)
Fuzaria klasu 6,6 (++)
Hnědá skvrnitost 5,5 (+)
Plíseň sněžná 7,7 (+++)

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

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

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (++)

"Společnost AGRO-Měřín obhospodařuje cca 10 000 ha 
zemědělské půdy na Vysočině a na jižní Moravě. Mezi 
hlavní pěstované plodiny patří obiloviny. Pro potřeby 
silné živočišné výroby zaujímají velkou plochu krmné 
pšenice a ozimé ječmeny. Agronomové potřebují spo-
lehlivé a výkonné odrůdy. Proto mají silné zastoupení 
v osevním postupu odrůdy ze šlechtění fi rmy SAATEN-
-UNION. Plochy ječmene ozimého v rámci skupiny
zemědělských podniků AGRO-Měřín tvoří okolo 1 000 
ha. Na většinu byly v minulém roce vybrány odrůdy
SAATEN-UNION. Silnou pozici měly v minulosti osvědče-
né odrůdy Henriette, Sylva nebo Wendy, budoucnost 
však bude díky přesvědčivým výkonům patřit hlavně 
odrůdě TITUS. V roce 2016 i 2017 jsme byli s výnosy 

TITUSu spokojení, proto máme ke sklizni 2018 za-
seto více než 330 ha. Osetá plocha odrůdou TITUS 
pro sklizeň v roce 2018 tvoří více než 330 ha. Výběr 
odrůd, které budou do osevního postupu zařazeny, je 
jednoduchý. Pokud fungují a agronomové jsou s nimi 
spokojeni, sejí se. Nespolehlivé nebo málo výkonné 
odrůdy nemají šanci se uplatnit. S odrůdou TITUS je 
jednoznačně počítáno i pro další sezónu."

Ing. Rostislav Jonák,
agronom

TITUS JE SPOLEHLIVÝ A VÝKONNÝ

AGRO-Měřín, a.s.,okr. Žďár n. Sázavou
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PŘEDNOSTI ODRŮDY:PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

 Vynikající výnos zrna 
 Špičkové zdraví
 Výborná tolerance k mokru

 a těžkým půdám

BELISSA
Specialista nejen na Vysočinu.

NOVIRA
100% rezistent k BaYDV.

Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2015–17, registr. řízení, výsledky šlechtitele
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní 
podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2015–17, registr. řízení, výsledky šlechtitele
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

VÝVOJ  
Počáteční vývoj rychlý start, vysoká odnožovací schopnost středně rychlý start, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin nižší (91 cm) vyšší (99 cm) 
Metání / zrání středně rané až polopozdní / polopozdní rané / rané 

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost / Mrazuvzdornost velmi dobrá / střední dobrá až velmi dobrá / střední

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM střední  vysoká  
ODOLNOST K ZAMOKŘENÍ vysoká střední
VÝNOS ZRNA velmi vysoký  (?? % ošetřená varianta) vysoký
Hustota porostu střední až vysoká (ideální počet nad 700 klasů/m2) nízká až střední (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
Počet zrn v klase / HTZ vysoký (38 zrn/klas) / střední (45 g) vysoký (38 zrn/klas) / střední (44 g)

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

VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 2,8 – 3,2 zrn/m2 3,0 – 3,2 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 3,2 – 3,5 zrn/m2 3,2 – 3,8 zrn/m2

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

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ velmi dobrá 7,0 (+++) dobrá až velmi dobrá 6,9 (++)
Lámavost stébla pod klasem střední 5,8 (+) 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

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  8,6 (+++)  7,3 (+++)
Rhynchospor. skvrnitost  7,9 (+++)  7,0 (+++)
Rez ječná  7,2 (+++)  7,1 (+++)
Fusaria klasu  7,4 (+++)  7,6 (+++)
Hnědá skvrnitost  7,2 (+++)  6,2 (++)
Neparazitické skvrny  7,6 (+++)  6,9 (++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(pouze pro intenzívní pěstování)

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

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

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (++) ano (+)
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TRAVIRA 100% rezist. vůči BaYDV.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

 mozaice ječmene
 Mrazuvzdornost

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

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

INSEKTICID NEBO NOVIRA
Omezení Evropské unie na užívání insekticidních moři-
del je pouhý začátek. V blízké budoucnosti zřejmě dojde
k dalšímu omezení či úplným zákazům dalších postřikových 
insekticidů (např. připravovaný zákaz organofosfátů).
Jaké má, či bude mít možnosti pěstitel, který chce za-
mezit riziku viróz v ječmeni ozimém?
Ano, je jistě mnoho doprovodných agrotechnických 
opatření. Například omezení výdrolu. Redukce zeleného 
pásu, méně přenašečů – snad. Často mnohdy doporu-
čované posunutí termínu setí může snížit riziko pod-
zimní infekce. To s sebou ale nese jiné nevýhody. Navíc
v teplejším podzimu posunutí termínu setí nic neřeší. 
Přenašeči viróz jsou často aktivní i v průběhu listopadu 
někdy i později. 
Jaká jsou tedy reálná řešení? Prakticky dvě. První, defac-
to nesmyslná varianta, přestat pěstovat ozimý ječmen. 

Druhou variantou jsou geneticky silné a lépe vybavené odrůdy. 
NOVIRA je nově registrovaná odrůda, která jako jediná s TRAVIROU nese gen zod-
povědný za 100% rezistenci k virové zakrslosti ječmene. Jako jediná tak dává jistotu 
výnosu. NOVIRA navíc dosahuje výnosu zrna úrovně nejvýnosnějších odrůd a navíc je 
zárukou dobrého přezimování a dobrého zdraví v průběhu celé vegetace.

*Zdroj: ÚKZÚZ, registrace odrůdy, Šlechtitel: SAATEN-UNION/Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

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

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá (7,3 – ÚKZÚZ zima 2011/12)

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM dobrá
VÝNOS ZRNA středně vysoký
Hustota porostu střední (ideální počet 650 – 700 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední (32 zrn/klas)
HTZ střední (46 g)
Podíl předního zrna 83 %

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

VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 330 – 350 zrn/m2

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

HNOJENÍ DUSÍKEM Podzim: při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 40 – 60 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 50 – 70 kg N/ha
Kvalitativní dávka (intenziv. pěstování) EC 39 – 45 30 kg N/ha

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední 6,5 (++)
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování) EC 30 – 32 (počátek sloupkování) CCC 750 g 0,8 l + Ethephon 480 g 0,6 l

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní na listu 6,4 (++)
Rhynchospor. skvrnitost 6,5 (++)
Rez ječná 7,7 (+++)
Fuzaria klasu 6,6 (++)
Hnědá skvrnitost 5,4 (+)
Plíseň sněžná 6,7 (++)
Odolnost k BaYDV 100 % (++++)

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

Standardní ošetření dle infekčního tlaku ročníku
je doporučeno.

VHODNOST PO OBILNINĚ ano (+)
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TRITIKALE OZIMÉ
CLAUDIUS
TULUS

Zdroj: ÚKZÚZ množ. plochy 2017

TRITIKÁLE SAATEN-UNION
NA TŘETINĚ PLOCH

TULUS
CLAUDIUS
OSTATNÍ

18,42 %

13,11 %

Termín setí

Termín setí

Vedení porostu

Vedení porostu

Kvalita pozemku

Kvalita pozemku

rané setí

rané setí

intenzita

intenzita

kvalitní půdy

kvalitní půdy

pozdní setí

pozdní setí

extenzita

extenzita

mizerné půdy

mizerné půdy

CLAUDIUS

TULUS
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TRITIKALE OZIMÉ – PŠENIČNÝ TYP

CLAUDIUS Nejranější odrůda
sortimentu.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

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

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

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2012 – 2014. Šlechtitel: SAATEN-UNION / Nordsaat Saatzucht GmbH, Böhnshausen.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

VÝVOJ  

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

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

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost velmi dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá

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

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

Optimální podmínky 300 – 350 zrn/m2

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

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

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

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Dle infekčního tlaku
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav

EC 30 – 49 širokospektrální fungicid

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

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1280 ha
Nadmořská výška: 240 – 530 m n. m.
Průměrné srážky: 630 mm
Půdy: extrémně lehké písčité až jílovité
Struktura RV: 250 ha řepka, 245 ha pšenice oz., 
145 ha ječmen ozimý, 110 ha ječmen jarní,
70 ha tritikále, 60 ha pšenice jarní, 50 ha oves, 
130 ha kukuřice, 110 ha jetel, 20 ha vojtěška 

"CLAUDIUS jsme zaseli na podzim 2016 a hned od po-
čátku se potýkal nejen se špatnými půdními podmínkami. 

Pro CLAUDIUS jsme zvolili pozemky písčité a kamenité. Již na podzim bylo sucho, ale 
tato odrůda měla rychlý start a do zimy šly porosty relativně dobře připraveny. Po 
zimě byly rostliny dobře odnožené. V průběhu jara však přišlo naprosto devastující 
sucho a aby toho nebylo málo, své udělalo i stádo daňků. Stav porostů byl skutečně 
žalostný. O to větší pro nás bylo překvapení při sklizni. CLAUDIUS v průměru nasypal 
přes 5 tun," říká agronom Ing. Jiří Řehák.

CLAUDIUS USTÁL SUCHO I DAŇKY

AGRO Přestavlky, okr. Benešov



TRITIKALE OZIMÉ – PŠENIČNÝ TYP

42

TULUS Stabilně vysoký výnos zrna.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

 Špičkový výnos zrna
 Výborný zdravotní stav
 Specialista na extenzivní technologie

 a "mizerné" půdy

POPIS ODRŮDY
Středně raná odrůda pšeničného typu dosahují-
cí špičkových výnosů zrna i na opravdu „mizer-
ných“ půdách. Rostliny jsou středního vzrůstu s velmi 
dobrou odolností proti poléhání se střední odnožovací 
schopností. Předností je zejména výborný zdravotní stav 
a vysoký podíl předního zrna.

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

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

VÝVOJ  
Počáteční vývoj středně rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin střední (119 cm)
Metání / zrání středně rané / středně rané

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost dobrá
Mrazuvzdornost velmi dobrá

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM velmi dobrá
VÝNOS ZRNA velmi vysoký (109,8 %) / pšeničný typ
Hustota porostu střední (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
Počet zrn v klase střední až vyšší (40 zrn/klas)
HTZ* / podíl předního zrna střední (43 g) / vysoký (96 %)

TERMÍN SETÍ dle výrobní oblasti od 20. září do 15. října
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost 350 zrn/m2

Optimální podmínky 350 – 400 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost 400 – 450 zrn/m2

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

Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (poč. – hlavní odnož.) 50 – 70 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 32 (počátek sloupkování) 30 – 50 kg N/ha

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ velmi dobrá 7,9 (+++)
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování) EC 31 (počátek sloupkování) 0,4 l mepiquat + prohexadione

ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Plíseň sněžná 5,5 (+)
Padlí travní 8,7 (+++)
Listová skvrnitost 6,4 (+)
Rez žitná 8,0 (+++)
Braničnatka klas 7,0 (+++)
Fuzarium klasu 7,4 (+++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Nutno zohlednit infekční tlak

EC 39 - 49 kombinovaný přípravek

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1400 ha
Nadmořská výška: 550 – 650 m n. m.
Průměrné srážky: 650 mm
Půdy: lehké písčité až střední
Struktura RV: řepka, pšenice oz., oz. ječmen, triti-
kale oz., ječmen jarní, mák, kukuřice, brambory, 
jetel, pícniny na o. p. 

"Pro TULUS  to loni vůbec nezačalo dobře. Jako před-
plodinu měl kukuřici. Byli jsme nuceni jej zaset až ve 
velmi pozdním termínu setí. Končili jsme setí až v druhé 
polovině listopadu. Moc  jsem nevěřil v dobrý výsledek. 
Obával jsem se, že TULUS nebude schopen vytvořit

dostatečný počet klasů. Na včasné jarní přihnojení dusíkem však neuvěřitelně
zareagoval. Nejen že vytvořil dostatek plodných odnoží, ale ty klasy, velké jako
„kráva“. Výnosem TULUS potvrdil svou kvalitu. Můj osobní poznatek: Jako velmi
důležitý faktor pro úspěch vidím včasné přihnojení," říká agronom Vítězslav Kuklík.

TULUS – KLASY JAKO „KRÁVA“

Agrodružstvo Načeradec, okr. Benešov



Významné polní dny v roce 2018, na kterých pěstitelé
mohou shlédnout odrůdy SAATEN-UNION

Termín Název akce Pořadatel Místo konání Okres

1. 6. Polní den Dolní Bukovsko OSEV jih s.r.o. + AGRO Družstvo Dolní Bukovsko  Dolní Bukovsko Č. Budějovice

1. 6.
Velký polní den

SAATEN-UNION a RAPOOL
SAATEN-UNION a RAPOOL Bohaté Málkovice Vyškov

7. 6. Polní den Vnorovy OSEVA, a.s. Vnorovy Hodonín

7. 6.
Zemská výstava

SAATEN-UNION a RAPOOL 
SAATEN-UNION a RAPOOL Tábor Tábor

8. 6. Polní den Radovesice AgroZZN, a.s. Radovesice Litoměřice

12. 6. XX. Polní dny BASF 2018 BASF spol s.r.o. Rokytnice u Přerova Přerov

12. 6.
 6. Reprezentační polní den

ELITY v Ořechově
 ELITA semenářská, a.s.

 Logistické centrum 
ELITA Ořechov

 Brno-venkov

15. 6.  Polní den ozimých pšenic Hanácká osiva s.r.o., AG.Final s.r.o., Skalagro a.s.  Skalička u Hranic  Přerov

15. 6. Polní den Nezvěstice Primagra, a.s. Nezvěstice Plzeň-město

19. 6. Naše pole 2018 Profi  Press s. r. o. Nabočany Chrudim

20. 6. XIV. Velký polní den SOUFFLET AGRO a.s. Všestary Hradec Králové

20. 6. Polní den v AGRA Řisuty OSEV jih s.r.o. + AGRA Řisuty s.r.o. Řisuty  Kladno

21. 6.  Polní den obilnin na Vysočině  AGROKOP HB s.r.o.  Radostín nad Oslavou
Žďár nad 
Sázavou

22. 6. Polní den Oseva Agro Brno, spol. s r.o. Lysice Blansko

22. 6. Polní den Bernaratice ZZN Pelhřimov, a.s., OSEVA, a.s. Bernartice Písek

22. 6.  Polní den Staňkov B O R, s.r.o., AGRO Staňkov, a.s.  Staňkov  Domažlice

25. 6.
IX. Polní den spojený s dnem 

otevřených dveří
SOUFFLET AGRO a.s.  ČSO Litovice-Hostivice Praha-západ

26. 6.
Polní den hybridní pšenice

SAATEN-UNION
SAATEN-UNION a ZDV KRCHLEBY, a.s. Krchleby Kutná Hora

27. 6. Polní den BZ, a.s. Březovská zemědělská, a.s. Březová 107, 747 44 Opava 

27. 6.  Polní den  Družina s.r.o. Dačice Humpolec Pelhřimov 

28. 6.
Polní den hybridní pšenice

SAATEN-UNION
SAATEN-UNION a ZOD DEJAS DZBEL Dzbel Prostějov



Více informací naleznete na novém webu:

www.saaten-union.cz

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup
v jednotlivých případech nelze převzít, nebo� podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé. Vydáním tohoto katalogu pozbývají všechny reklamní tiskoviny k uvedeným odrůdám svojí platnost. Stav informací k březnu 2018.

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 
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Kolín

Klatovy

Jindřichův 
Hradec

Jihlava

Jičín

Chrudim

Chomutov

Cheb
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Králové

Havlíčkův 
Brod

Frýdek 
- Místek

Domažlice

Děčín

Český Krumlov

České 
Budějovice

Česká 
Lípa

Beroun

Benešov

Louny
Kladno

Jablonec 
n. Nisou

Strakonice

LitoměřiceMost

Karlovy 
Vary

Mělník

Liberec
Semily

Brno

Karviná

Ústí
nad Labem

okr. 
Brno venkov

Teplice

55

88

66 44

77

99
Olomouc

Přerov

Zlín

Uherské 
HradištěHodonín

Jeseník
Bruntál

Prostějov

Šumperk
22

Blansko
Vyškov Kroměříž

Nový 
Jičín

Ostrava

Ústí n. 
Orlicí 33

Břeclav

11

Odborná poradenská služba:

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

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

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

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

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

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

3 Ing. René Všetička
 724 338 004
 rene.vseticka@saaten-union.cz

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

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


