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JEČMEN JARNÍ SLADOVNICKÝ

MANTA Trochu „jinej slaďák”
pro České pivo.
VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Odnožovací schopnost
Metání / zrání
Odolnost k přísuškům
VÝNOS ZRNA1
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ 1
Podíl předního zrna1
SLADOVNICKÁ JAKOST 2
NL
Extrakt
Relativní extrakt 45 °C
Kolbach
Diastatická mohutnost
Dosažitelný stupeň prokvašení
Friabilita
Betaglukany
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM

PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Vysoký výnos zrna v rámci odrůd
pro České pivo
Špičková sladovnická kvalita
Velké zrno
Velmi dobré zdraví

POPIS ODRŮDY
MANTA je sladovnická odrůda doporučená pro výrobu ČESKÉHO PIVA. Vznikla tak pro českého pěstitele konečně možnost zvolit si jiný typ šlechtění než
doposud. Šlechtitel, ﬁrma Ackermann, se zaměřil nejen
na špičkovou sladovnickou kvalitu zrna s parametry pro
ČESKÉ PIVO, ale také na ranost a velmi dobrý zdravotní stav listového aparátu a klasu. U odrůdy MANTA
se také podařilo upevnit vysoký extrakt a optimální
obsah dusíkatých látek, což jistě ocení všichni sladaři.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
MANTA je velmi plastická odrůda, kterou lze pěstovat
ve všech sladovnicky významných půdně-klimatických
podmínkách. Pěstitel se může na MANTU spolehnout
i díky výtečnému zdraví a dobré odolnosti proti poléhání
s hodnotou 6,9. MANTA je v současné době nejranějším sladovnickým ječmenem pro České pivo, který je na
trhu.

Před setím
Před odnožováním (EC 20)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí travní
Hnědá skvrnitost
Rhynchosporiová skvrnitost
Rez ječná
Fuzária klasu
Neparazitické skvrny
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(intenzivní pěstování)
Nutno zohlednit infekční tlak
VHODNOST PO OBILOVINĚ
1

velmi rychlý
střední (77 cm)
střední
středně rané / středně rané
dobrá až velmi dobrá
vysoký (103,0 % ošetřená / 102,8 % neošetřená var.)
střední (počet plodných stébel 818/m2)
vyšší (24 – 28 zrn)
48 g
92 %
USJ 6,41 – vhodné pro České pivo
10,6 %
82,9 %
38,5 %
43 %
285 j.WK
81,7 %
90 %
152 mg/l
300 – 320 zrn/m2
350 – 400 zrn/m2
40 – 60 kg N/ha (nejlépe v močovině, zapravit / dle předplodiny
a půdních podmínek)
30 – 40 kg N/ha + CCC 0,5 –
(v suchém jaru CCC vynechat)
0,7 l/ha
dobrá 6,9 (++)
EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky
na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7 – 1,0 l) nebo EC 45 – 49
ethephone 0,5 l/ha
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
++++ (8,9)
++ (6,1)
++ (6,4)
++ (6,1)
+++ (7,1)
+++ (7,1)
I přesto, že je MANTA zdravou odrůdou, je vhodné při produkci
kvalitního sladovnického ječmene udržet zdravý porost až do sklizně.
Proto doporučujeme v EC 37 – 39 například kombinaci poloviční dávky
azolu a SDHI. Do klasu v průběhu květu pak podle průběhu
počasí 0,4 – 0,7 l tebuconazole.
ano

Zdroj: ÚKZÚZ 2016, podklady k registraci odrůdy MANTA. 2Zdroj: VÚPS 2014–2016, Ječmenářská ročenka 2017.
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.
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MANTA – VYSOCE KVALITNÍ ODRŮDA PRO „ČESKÉ PIVO“
2018–2020
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Zdroj: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Ječmenářská ročenka 2021, str. 60

O M A N TU je zájem .
Celková potřeba MAN TY pro rok 2022
je 50 –60 tisíc tu n!

MANTU ze sklizně 2022
vykupují:
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
RADEGAST NOŠOVICE
ČESKOMORAVSKÉ SLADOVNY
DRUŽINA spol. s r.o.,
Sladovna Tábor,
Sladovna Mšeno
Sladovna a Pivovar Ferdinand
Sladovna Kolín
a další

3

JEČMEN JARNÍ SLADOVNICKÝ

ZKUŠENOST Z PRAXE – MANTA

MANTU RÁDI ZASEJEME ZNOVU!
CETA s.r.o. Kobeřice, okr. Opava

ale i raností dozrávání. Sladovna Pivovaru

Výměra: 1 500 ha orné půdy

Radegast projevila zájem o ranou odrůdu

Nadmořská výška: 270 m n. m.

MANTA, takže jsme plánovanou plochu 33 ha

Průměrné srážky: 600 mm

ještě nakonec zdvojnásobili. A nelitujeme!

Půdy: středně těžké

Tato odrůda i přes nepříznivé počasí na jaře

Struktura RV: pšenice oz. 420 ha, řepka 320 ha,

dobře odnožovala, v průběhu vegetace ne-

ječmen j. 320 ha, cukrovka 250 ha, kukuřice 100 ha,

měla problém se zdravotním stavem a pří-

zbytek orné půdy tvoří vojtěška + krmné plodiny

valové deště zvládla pouhým „přilehnutím“.

Ing. Rudolf Stuchlík,
agronom

Svoji ranost potvrdila první sklizní v pořadí zasetých odrůd.
„Sladovnický ječmen je naší významnou tržní plodinou – pěstujeme jej

Výnos MANTY 7,5 t/ha byl nadprůměrný a kvalitou splnil po-

na výměře více jak 20 %. Vzhledem k tomu, že jeho odrůdová skladba

žadavky sladovny. Můj závěr? Spokojenost naše i sladovny. A proto

čítá několik odrůd, potřebujeme, aby byly odlišné nejen svou výkonností,

MANTU rádi zasejeme znovu!“ Řekl agronom Ing. Rudolf Stuchlík.

MANTA NÁM LETOS NASYPALA VYSOCE
NADPRŮMĚRNÝ VÝSLEDEK!
ZD HRANIČÁŘ Loděnice, okr. Opava

ZKUŠENOST Z PRAXE – MANTA
méně výnosnou odrůdu právě novou odrůdou
MANTA.
Jako velkou přednost u této odrůdy vidím

Výměra: 2 650 ha, Nadmořská výška: 260 m n. m.,

její rychlý start po zasetí a následné zapojení

Průměrné srážky: 600–650 mm (1 050 mm r. 2020),

porostu. Tento náskok si udržuje až do sklizně,

Půdy: od lehkých písčitých po těžké jílovité, Struktura RV:

takže nám dovoluje rozložit sklizeň postupně

pšenice 21 %, ječmen j. 19 %, kukuřice 24 %, cukrovka 13 %,

dozrávajících ječmenů. Je zdravá, s dobrou

řepka 8 %, mák 4 %, vojtěška 5 %, louky 6 %

odolností vůči poléhání.

Ing. David Dehner,
agronom

MANTA nám letos nasypala 8,13 t/ha (52 ha), což byl v našem
„První zkušenost s MANTOU jsme měli již před 2 roky, kdy byla zaseta

družstvu letos výsledek vysoce nadprůměrný (ostatní odrůdy 7,36 t/ha).

jako množitelský porost na 19 ha. Výnos 8,0 t/ha byl velmi zajímavý

Vykupující sladovna potvrdila její vyhovující kvalitu a avizovala svůj

a její pěstování bezproblémové.

zájem o tuto odrůdu i pro příští rok. Vzhledem k všestranné spokoje-

Tato zkušenost nám ulehčila rozhodování nahradit starší, konkurenční, již

nosti jí určitě vyhovíme.“ Sdělil agronom Ing. David Dehner.

DÍKY MANTĚ JSME ZŮSTALI
U SLADOVNICKÉHO JEČMENE
RAVA zemědělský podnik, spol. s r.o., okr. Praha Východ

ZKUŠENOST Z PRAXE – MANTA
odrůdou. Ve sklizni 2019 opět za sucha na celé výměře z 300 ha
dosáhla průměru 7 t/ha. V roce 2020 ze stejné výměry „sedmičku“ opět s velkou rezervou zopakovala. Ve všech třech letech

Výměra: 1 500 ha, Nadmořská výška: 290–405 m n. m., Průměrné

dusíky do 12 % a ani jednou nepolehla.

srážky: 610 mm, Půdy: středně těžké až těžké, Struktura RV: 20 %

Letos jsme seli o měsíc později než v předchozích letech a to se pro-

pšenice oz., 20 % ječmen jarní, 20 % řepka oz., 20 % kukuřice,

jevilo na výnosové variabilitě. Byly pozemky, kde byla osmička, ale po-

20 % vojtěška a trávy na orné půdě

sledně setých 50 ha konečný průměr výrazně srazilo. Přesto jsme se
díky lepším podílům (90+ % od kombajnu) dostali na téměř stejný
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„Se sladovnickým ječmenem jsme chtěli přestat kvůli neustálým pro-

předního zrna jako loni. I letos MANTA potvrdila svou velikou

blémům – dusíky, poléhání, výnos, atd. MANTA nás ale vrátila zpět

výhodu ve své rannosti. Sklizeň byla v první půlce srpna

a díky ní jsme u sladovnického ječmene zůstali. Prvně nás překvapila

– před deštěm. Díky tomu máme požadovanou kvalitu bez

v roce 2018 s tunou navíc ve srovnání s druhou pěstovanou

fusárií“. Řekl Ing. Václav Řezáč, hlavní agronom.

Precizní technologie pěstování pro sladovnickou
odrůdu MANTA
Poznámka: Tato technologie je vypracována výhradně pro odrůdu MANTA dle nejlepších zkušeností a víceletých pokusů.
Nezaručuje úspěšné pěstování jiných odrůd.
Pro zajištění nejvyšších výnosů zrna a nejlepších kvalitativních sladovnických parametrů je u MANTY potřeba dodržet cílovou hustotu
porostu.
• Sušší oblasti 700 klasů/m2
• Vlhčí oblasti až 800 klasů/m2
Odrůda MANTA disponuje produktivitou klasu 1,1–1,3 g. Je to
dáno vyšší HTZ (48 g) a vyšším počtem zrn na klas (25 ks). Proto je
třeba stanovit výsevek:
• 3,0–3,2 MKS vlhčí podmínky, rané setí
• 3,5–4,0 MKS horší podmínky pro vzcházení, pozdní setí

podporu kořenového systému a stimulací syntézy cytokininů pak udržuje silné odnože i za stresu (většinou sucho). Dále je tuto aplikaci
možno doplnit 100–150 g Cu (v chelátu 20–30 g), čímž zajistíme
další zpevnění stébla.
Budete-li aplikovat Bor a jiné cheláty dohromady (není příliš vhodné)
je třeba okyselit jíchu (alespoň 150 g kyseliny citronové na 20 l vody).
Nejpozději do BBCH 39 je u velmi nadějných porostů možno doladit
pevnost stébla se silnými klasy aplikací Ethephonu v dávce 0,4 l.
V suchých podmínkách neaplikovat trinexapac-ethyl!!!

UPŘEDNOSTŇUJEME:
HNOJENÍ N
Tak jako u jiných odrůd je i u MANTY hnojení třeba přizpůsobit
aktuálním podmínkám. Zejména je to předplodina, podmínky mineralizace, vlhkostní poměry, druh a typ půdy.
Přesto platí pravidlo: na 1 tunu produkce je třeba 20–22 kg N.
Pro odrůdu MANTA je ideální hnojení dusíkem před setím a to
40–60 kg N a nejpozději před počátkem odnožování max. 30–40 kg N.
Zbytek by měla zajistit mineralizace organické hmoty půdy a aktuální
stav Nmin. MANTA jako jedna z mála odrůd pro „České pivo“ je velmi
stabilní v obsahu N látek v zrnu, přesto se pozdější hnojení dusíkem
nedoporučuje!

REGULACE – PODPORA ODNOŽOVÁNÍ
U odrůdy MANTA v žádném případě neprovádět aplikaci CCC
při BBCH 13–14!!!
Až ve fázi BBCH 15–21 u ideálně založených porostů MANTY je
vhodné provést ošetření CCC 0,4–0,6 l/ha + Mn 300–400 g/ha. Na
vápenatých půdách až 500 g, na kyselých půdách do 200 g. Mnohem
vhodnější je však chelátová forma manganu a to v dávce 30–40 g.
Tímto ošetřením je u odrůdy MANTA ideálně nastavena hustota
s pevnými a stresu odolnými odnožemi.

BBCH 32 přípravky na bázi prohexadion Ca+ + trinexapac-ethyl
(0,5 kg) + Cu (20–30 g v chelátu) pro zpevnění stébla (ligniﬁkace).
Často jsou doporučovány různé směsi mikroprvků ve fázi po EC 32.
V případě pěstování MANTY důrazně varujeme před tímto ošetřením,
zejména obsahují-li Cu. Ta v pozdějších fázích stimuluje nechtěné NL v zrnu!!!
V BBCH 39 v případě hrozby polehnutí u silných a hustých porostů
možno použít Ethephon 0,4 l; NE POZDĚJI!!!
Naprosto jedinečné ošetření u odrůdy MANTA je v BBCH
37–39 do fungicidu přidat 20 g Zn v chelátu + 30 g Mn v chelátu jako antistresor a stimulant tvorby škrobu. Tímto také
zajistíme vysoký podíl extraktu a vyšší podíl předního zrna.
MANTA na toto ošetření velmi pozitivně reaguje a to i za
méně příznivých podmínek.

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ A MOŽNÉ VARIACE:
• BBCH 37–39 metconazole 40–50 g + 1/3 dávka SDHI +
1/2 azoxystrobin (např. pentiophyrad 70 g + azoxystrobin 100 g),

+
• BBCH 61 tebuconazol max 120–150 g (fuzaria v klase má MANTA
velmi dobré = ÚKZÚZ 7,1)

REGULACE – PODPORA PROTI POLÉHÁNÍ
MANTA má dobrou odolnost proti poléhání (6,9). Pro intenzivně
vedené porosty je ve fázi BBCH 32 doporučeno ošetření přípravkem
na bázi etephonu s CCC (např. Chlormephon 0,8–1,0 l) + 20 g B.
Bor v této fázi a v této kombinaci u odrůdy MANTA zajišťuje další

Kombinace těchto všech opatření za běžných klimatických
podmínek zvyšuje obsah škrobu v zrnu a ovlivňuje vyšší podíl
předního zrna.
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JEČMEN JARNÍ SLADOVNICKÝ

MANTA – NEJVÝNOSNĚJŠÍ VÝZNAMNĚ OBCHODOVANÁ ODRŮDA
PRO ČESKÉ PIVO
Ječmen jarní – SDO, výnos zrna po sklizni 2021, obilnářská oblast, ošetřená varianta
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Zdroj: ÚKZÚZ 2021, Ječmen jarní – SDO 2018-2021, výnos zrna po sklizni 2021, obilnářská oblast, ošetřená varianta
k – kontrola ČP – Významně obchodovaná odrůda pro České pivo *menší počet dat (nová odrůda) **obilnina nebyla v roce 2019 hodnocená

ZKUŠENOST Z PRAXE – MANTA

MANTA JE SLAĎÁK S JISTÝM ODBYTEM!
Zemědělské družstvo Měčín, okr. Klatovy

O něco nižší výnos v letošním roce byl negativně ovlivněn pozdním termí-

Výměra: 2 060 ha

nem sklizně, který rozhodně nebyl optimální, co do ranosti této odrůdy.

Nadmořská výška: 450 – 520 m n. n.

Bohužel z důvodu vysokých úhrnů srážek jsme se do porostů v naší oblasti

Výrobní oblast: bramborářská

dřív nedostali a polovina srpna se včasnou sklizní neměla nic společného.

Průměrné srážky: 650 mm

MANTU pěstujeme právě pro její ranost, která je u ní velkou výhodou.

Půdy: hlinitopísčité

Sladovnický ječmen je pro náš podnik ekonomicky výhodnou komo-

Struktura RV: 45 % obiloviny, 17 % řepka, 16 % kukuřice,

ditou s jistým odbytem a nevidím jediný důvod pro snižování ploch.

11 % pícniny na orné půdě, 11 % TTP

Stejně jako nevidím důvod pro nepěstování MANTY, spolehlivé a u nás
oblíbené odrůdy.“ Říká vedoucí rostlinné výroby Ing. Stanislav Mach.

„Pěstování sladovnického ječmene v našem podniku má dlouholetou
tradici. Stejně jako výroba sladu v Plzeňském Prazdroji, našem hlavním

Agrotechnika:

odběrateli. A právě v MANTĚ jsme před třemi lety našli velmi význam-

Předplodina: kukuřice, Zpracování půdy a příprava: podzimní

nou náhradu za starší odrůdy sladovnických ječmenů. Do té doby u nás

orba, na jaře kompaktor, Hnojení jaro před setím: 8.4. – 2 q/ha NPK

pěstované slaďáky MANTA předčila stabilním výnosem v každém roce

(8-24-24), Termín setí, výsevek, hloubka: 9. 4. - secí kombinace

a velmi dobrou sladovnickou kvalitou. Ve všech ročnících se vyzna-

HORSCH, 190 kg/ha (4 MKS), 2–3 cm, Herbicidní ošetření: 2. 6. -

čovala vyrovnaným obsahem NL (10,5 – 11,5%) a nikdy nepolehla.

Tripali 50 g/ha, Hnojení: 2. 6. - DAM 80 l/ha + Galleko univerzal 0,8

Regulaci – podporu proti polehání v agrotechnice pěstování MANTY

l/ha, Fungicidní ošetření: Azaka 0,5 l/ha + Rombus Power 0,5 l/ha

neprovádíme.
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JEČMEN JARNÍ KRMNÝ

BENTE Nejvýkonnější krmný ječmen
na českém trhu.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Špičkový výnos zrna
Velká HTZ
Ranost
Pevné zdraví

VÝVOJ
Počáteční vývoj

velmi rychlý

Výška rostlin

střední (72 cm)

Odnožovací schopnost

střední

Metání / zrání

rané / rané (středně rané)

Odolnost k přísuškům

dobrá až velmi dobrá

VÝNOS ZRNA*

vysoký (ošetřená i neošetřená varianta)

Hustota porostu

střední (počet plodných stébel 750/m2)

POPIS ODRŮDY

Počet zrn v klase

vyšší (28 zrn)

BENTE je revoluční odrůdou krmného jarního ječmene.
BENTE je jednou z nejranějších odrůd sortimentu, přesto snoubí špičkový výnos zrna s opravdu
vysokou HTZ často přes 53 g, velmi vysoký podíl
předního zrna a velmi dobrý zdravotní stav. BENTE je
středního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. Ve
všech výrobních oblastech i ve všech variantách
pěstování dle ÚKZÚZ dosahuje každoročně velmi vysokého výnosu.

HTZ*

53 g

Podíl předního zrna*

95 %

DOPORUČENÍ
BENTE je absolutní špičkou ve výnosu zrna a to i v horších půdně-klimatických podmínkách. U pěstování této
odrůdy agronom nemusí řešit, kam odrůdu zaset či jakou
technologii volit. Mimořádná plasticita odrůdy BENTE
je oproti jiným krmným odrůdám tou největší výhodou.

VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost

320 – 350 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost

350 – 400 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM (s ohl. na Nmin)
Před setím

60 kg N/ha (nejlépe v močovině, zapravit / dle předplodiny a půdních
podmínek)

Poč. odnožování (EC 21–22)

40 – 50 kg N/ha + CCC 0,5 – 0,7 l/ha

(v suchém jaru CCC vynechat)

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ

dobrá 6,7 (++)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)

EC 32 – 39 (sloupkování – objevení posledního listu) lze použít přípravky
na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7 – 1,0 l) nebo EC 45 – 49
ethephone 0,6 l/ha

ODOLNOST K CHOROBÁM*

++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná

Padlí travní

++++ (8,9)

Hnědá skvrnitost

+ (5,6)

Rhynchosporiová skvrnitost

+++ (7,8)

Rez ječná

++ (6,7)

Neparazitické skvrny

+++ (8,3)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(intenzivní pěstování)
Nutno zohlednit infekční tlak

I přesto, že je BENTE zdravou odrůdou, je vhodné při produkci kvalitního
ječmene udržet zdravý porost až do sklizně. Proto doporučujeme
EC 37 – 39 například kombinaci poloviční dávky metconazolu
a SDHI. Do klasu v průběhu květu pak podle průběhu počasí
0,4 – 0,7 l tebuconazole.

VHODNOST PO OBILOVINĚ

ano

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2018, podklady k registraci odrůdy BENTE.
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.
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JEČMEN JARNÍ KRMNÝ

BENTE – DLOUHODOBĚ NEJVÝNOSNĚJŠÍ KRMNÝ JEČMEN (2018–2021)
Ječmen jarní – SDO, výnos zrna (%), obilnářská oblast, neošetřená varianta
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Zdroj: ÚKZÚZ 2021, Ječmen jarní – SDO 2018–2021, výnos zrna po sklizni 2021, obilnářská oblast
k – kontrola ČP – Významně obchodovaná odrůda pro České pivo *menší počet dat (nová odrůda) **obilnina nebyla v roce 2019 hodnocená

Co je důl ežité při pěstová ní krm néh o ječm ene?

BEN TE
Nízké náklady. Díky velm i dobr ému zdra ví odrů dy
to lze, což doka zuje i graf v neošetřen é vari antě .

ZKUŠENOST Z PRAXE – BENTE

BENTE – SYMBIÓZA RANOSTI A VÝKONU
AGRA Deštná, a.s., okr. Jindřichův Hradec

svých genetických předností, ranosti spojené

Výměra: 2 000 ha

s vysokým výnosovým potenciálem a dalo

Nadmořská výška: 550 m n. m.

nám skvělý výnos 6,8 t/ha.“ Řekl agronom

Průměrné srážky: 650 mm

Antonín Drs.

Půdy: hlinitopísčité a hlinité
Struktura RV: 15 % řepka, 40 % obilniny, 4 % brambory,
41 % pícniny na orné půdě

Antonín Drs, agronom

Agrotechnika:

Předplodina: brambory, Zpracování půdy a příprava: orba, kompaktor, Hnojení jaro před setím: 0,15 t/ha NPK, Termín setí: 29. 3.

„Reference o ranosti a výnosu BENTE nás zaujaly. Letos na jaře jsme za-

2021, výsevek 4,3 MKS do hloubky 2–3 cm, Hnojení: 29. 4. - DAM

seli jednu plochu na ověření odrůdy v našich podmínkách, kde převládají

110 l/ha, Ošetření: 10. 5. - Mustang Forte a Vertico, 28. 5. - Slape Trio,

těžší půdy. Na jaře po zasetí přišlo dlouhé období chladu a mokra. To

23. 6. - Librax a Nexide, Sklizeň: 29. 7. 2021

pozdrželo vývoj o několik týdnů. V červnu přišel další výrazný výkyv, kdy
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došlo k rychlému ukončení vegetace z důvodu sucha a vysokých teplot.

Výnos BENTE

6,8 t/ha

Krátká vegetační doba však potvrdila reference. BENTE dokázalo využít

Průměr podniku

5,5 t/ha

JEČMEN JARNÍ KRMNÝ

SPLNÍ BENTE "PĚTILETKU"?...
… ANEB BENTE – JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH "KRMÁKŮ" V ČR
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Zdroj: ÚKZÚZ Přehled množitelských ploch 2018–2021. *SU CZ – plán pro rok 2022.

ZKUŠENOST Z PRAXE – BENTE

BENTE – OSVĚDČENÁ KRYCÍ PLODINA
Zemědělské družstvo Pluhův Žďár, okr. Jindřichův Hradec

pěstujeme z důvodu ranos-

Výměra: 1 865 ha orné půdy

ti, vysokého výnosu i při setí

Nadmořská výška: 470–550 m n. m.

jako krycí plodinu. Letos po

Průměrné srážky: 670 mm

zasetí bylo dlouho mokro

Půdy: lehké písčité až středně těžké

a chladno, v červnu přišlo

Struktura RV: 14 % řepka, 49 % obilniny, 6 % brambory,

i suché období. BENTE opět

7 % mák, 24 % pícniny na orné půdě

dozrálo velmi brzy a včas

Podsevu jetele po sklizeném
BENTE se daří skvěle.

uvolnilo plochy pro růst
„Potřebujeme odrůdu krmného ječmene, která umí výnos v zrně

podsevu jetele stejně jako v loňském roce. BENTE je proto pro nás

a zároveň umožní růst podsevu. Výběrem prošla odrůda BENTE, kterou

nenahraditelná odrůda.“ Sdělil pan Vladimír Daňhel, agronom.

ZKUŠENOST Z PRAXE – BENTE

BENTE POTVRDILO SVÉ VÝSLEDKY
NA ÚKZÚZ I V PRAXI
Agrodružstvo Zábřeh, okr. Šumperk

„Vzhledem k loňskému problematickému zakládání ozimů a nejistotou okolo sladovnických ječmenů jsem hledala výnosnou odrůdu

Výměra: 990 ha

pro krmné účely. Odrůda BENTE mne zaujala svými špičkovými vý-

Nadmořská výška: 307 m n. m.

sledky na ÚKZÚZ. Zkusila jsem jej na vyrovnaný pozemek, udělalo

Průměrné srážky: 800 mm

3–4 odnože, ustálo počasí a dobře to dopadlo – nasypalo více než

Půdy: hlinité – hlinitojílovité

jiné odrůdy. S jeho pěstováním jsem spokojená!“, říká Ing. Bohumila

Struktura RV: řepka 120 ha, pšenice 320 ha, ječmen sladovnický

Matysová, agronom podniku. V praxi tak BENTE potvrdilo své výsledky

80 ha, ječmen krmný 40 ha, triticale 30 ha, kukuřice na siláž

z pokusů, kde kraluje.

120 ha, kukuřice na zrno 35 ha, hrách na siláž 50 ha,
vojtěška 100 ha, trávy 120 ha
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AMIDALA Výnos dala.

NOV
INK A
2022

Perfektn í pro sl a daře ,
perfektn í pro Vás!
AMIDALU
již ze sklizně 2022
vykupují pro ověření
sladovny Soufflet.
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AMIDALA Výběrová sladovnická
odrůda ječmene jarního.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Vysoký výnos zrna
Unikátní sladovnická jakost
Ranost
Pevné zdraví

POPIS ODRŮDY
AMIDALA je středně raná odrůda, středního vzrůstu
s dobrou odolností proti poléhání a dobrou odolností
proti lámání stébla pod klasem. Odrůda je vybavena
genem Mlo zajišťující rezistenci k padlí travnímu.
Pevné zdraví listové plochy i klasu je zajištěno komplexní odolností ke všem významných chorobám ječmene.
AMIDALA dosahuje vysokého až velmi vysokého
a velmi stabilního výnosu zrna nejen v intenzitě,
ale také na nižší úrovni pěstování a v horších půdně-klimatických podmínkách. Zrno velké baculaté, HTZ
často přes 50 g s vysokým podílem předního zrna.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
Ječmen AMIDALA lze úspěšně pěstovat ve všech
půdně-klimatických podmínkách vhodných pro
produkcí výběrového sladovického ječmene.
Díky pevnému zdraví a dobré odolnosti proti poléhání nevyžaduje vysoké náklady na pěstování. Výtečná
sladovnická kvalita je dána velmi dobrými hodnotami
všech sledovaných parametrů, zejména však vysokým
extraktem a i ideální hodnotou dusíkatých látek.

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Odnožovací schopnost
Metání / zrání
Odolnost k přísuškům
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Podíl předního zrna
SLADOVNICKÁ JAKOST
NL
Extrakt
Relativní extrakt 45 °C
Kolbach
Diastatická mohutnost
Dosažitelný stupeň prokvašení
Friabilita
Betaglukany
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
Před setím
Poč. odnožování (EC 21 – 22)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
LÁMAVOST STÉBLA POD KLASEM
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí travní
Hnědá skvrnitost
Rhynchosporiová skvrnitost
Rez ječná
Neparazitické skvrny
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(intenzivní pěstování)
Nutno zohlednit infekční tlak
VHODNOST PO OBILOVINĚ

rychlý
střední 72cm
střední až vyšší
středně rané / středně rané
dobrá až velmi dobrá
vysoký až velmi vysoký
vyšší (počet plodných stébel 820/m2)
vyšší
50 g
vysoký (89 %)
Výběrová sladovnícká odrůda – USJ 8,2
10,7 %
83,3 %
47,2 %
49,1 %
374 j.WK
81,2 %
91 %
67 mg/l
300 – 320 zrn/m2
350 – 400 zrn/m2
40 – 60 kg N/ha (nejlépe v močovině, zapravit / dle předplodiny
a půdních podmínek)
do 20 kg N/ha + CCC 0,5 l/ha
(v suchém jaru CCC vynechat)
střední 5,8 (++)
střední až vyšší 6,9 (+++)
EC 32 – 37 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky
na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7 – 1,0 l) nebo EC 36 – 43
ethephone 0,5 l/ha
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
++++ (8,8)
++ (6,2)
+++ (7,8)
+++ (7,0)
+++ (8,0)
I přesto, že je AMIDALA zdravou odrůdou, je vhodné při produkci
kvalitního sladovnického ječmene udržet zdravý porost až do sklizně.
Proto doporučujeme EC 37 – 39 například kombinaci poloviční dávky
azolu a SDHI. Do klasu v průběhu květu pak podle průběhu
počasí 0,5 – 0,7l tebuconazole.
lze

Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2021.
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.
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PRVNÍ ZKUŠENOST S MNOŽENÍM ODRŮDY AMIDALA
Novinkou ve sladovnickém sortimentu jarního ječmene je
AMIDALA, středně raná, velmi výnosná odrůda s výtečnou
sladovnickou jakostí USJ 8,2. AMIDALA je zdravou odrůdou,
s vysokým podílem předního zrna a s vysokou HTZ, často přes
50 g. AMIDALA je nyní v hledáčku sladoven Soufﬂet nejen ve
většině států EU, ale také v České republice.
ZEV Šaratice je jeden z prvních množitelů nové velmi zajímavé sladovnické odrůdy AMIDALA. Proto jsme se zeptali hlavního
agronoma, pana Ing. Jiřího Havíře na jeho první zkušenosti
s touto odrůdou.
Pane Havíři, mohl byste nám prosím na úvod krátce
představit podnik ZEV Šaratice, ve kterém působíte?
Společnost ZEV Šaratice, a.s. je zaměřena na rostlinnou výrobu. Nachází
se v okrese Vyškov a hospodaří zde na celkové ploše 1000 hektarů. Leží
v nadmořské výšce 204 m n. m. a průměrné srážky činí 500 mm. Půdy
jsou zde většinou středně těžké až těžké, slínovité. Strukturu rostlinné
výroby činí pšenice ozimá 270 ha, ječmen ozimý 100 ha, řepka ozimá
180 ha a kukuřice 190 ha. Ječmen jarní jsme letos zaseli na celkové
ploše 210 hektarů.
Které odrůdy jarního ječmene běžně pěstujete?
V posledních letech jsme se zaměřili na pěstování odrůdy pro České
pivo, a to na odrůdu MANTA, se kterou máme dobré zkušenosti.
Proč tedy AMIDALA?
Dostali jsme zajímavou nabídku od společnosti Soufﬂet Agro založit
množitelskou plochu této nové a perspektivní odrůdy.
Takže k MANTĚ přibyla ještě AMIDALA ve vyšším stupni?
Ano, ale tady Vás trochu opravím. Množili jsme SE3 a E, ale také C1,
a zde se musím pozastavit nad schopností této odrůdy. Na množení
C1 jsem byl tak trochu přemluven, protože tento pozemek v žádném
případě nebyl pro ječmen vhodný, natož pro množení.

V čem byl problém?
Pozemek byl bohužel dosti zamokřený
a utužený po kukuřici. Přesto se nám
podařilo sklidit osivo v dobré kvalitě
a se slušným výnosem.
Jak byste hodnotil odrůdu
AMIDALA po zdravotní stránce?
Víte, ono je problém vybrat si nějakou
Ing. Jiří Havíř,
obchodovanou sladovnickou odrůdu,
agronom ZEV Šaratice
aby byla výnosná a ještě zdravá. O dalších vlastnostech jako o stres-odolnosti nebo nepoléhavosti nemůže být
ani řeč. U AMIDALY mám pocit, že tady svítá naděje, že se to snad
povedlo. Zejména zdravotní stav. Běžné choroby jako padlí, či hnědá
skvrnitost nebo snad rhynchosporium nebyly problém.
Co byste u AMIDALY mohl ještě vyzdvihnout?
No právě tu již zmíněnou odolnost proti poléhání. Letošní rok ječmenům v mnoha lokalitách nepřál. Vysoké srážky v prodlužovacím růstu, a tedy velmi rychlý růst často působil problémy s polehnutím. To
však nebyl problém AMIDALY. Provedli jsme běžné ošetření proti plevelům 10. 5. 2021 přípravkem ZYPAR v dávce 0,7 l/h. Následně pak
26. 5. 2021 přípravkem TRIDUS v dávce 0,3 l/ha na zpevnění stébla
a fungicidy LIBRAX 0,5 l/ha + MIZONA 0,5 l/ha. Nakonec pak ještě 3. 6. 2021 postřik CERONE 0,4 l/ha pro zkrácení stébel a insekticid
KARIS 0,05 l/ha proti kohoutku. AMIDALA to ustála skvěle až do sklizně.
Výnos byl 6,5 t/ha, což na naše podmínky byl letos velmi dobrý výsledek.
Co byste na závěr vzkázal budoucím pěstitelům odrůdy
AMIDALA?
Aby se nebáli této novinky. Nových úspěšných odrůd sladovnického ječmene je málo a český pěstitel potřebuje nové výkonné a zdravé odrůdy.
Tou AMIDALA určitě je.

AMIDALA – MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS PRO EKONOMIKU FARMÁŘE
113,4 %
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Zdroj: ÚKZÚZ 2021, registrační řízení odrůdy, výsledky zkoušek užitné hodnoty 2018–2020; *kontroly

12

HRÁCH SETÝ

ASTRONAUTE Mimořádný hrách
s mimořádným výnosem.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Špičkový výnos zrna
Vysoký výnos NL
Dobrý zdravotní stav
Střední HTZ

POPIS ODRŮDY
ASTRONAUTE je žlutosemenná, poloraná odrůda, dnes jedna z nejpěstovanějších odrůd v ČR.
Dosahuje vynikajícího výnosu zrna s vysokým
výnosem dusíkatých látek. Zrno je vejčitého tvaru,
střední HTZ s nízkou aktivitou Trypsin-inhibitoru a velmi
dobrou barevnou vyrovnaností. ASTRONAUTE nachází
uplatnění v potravinářském využití a stejně tak
i jako výborný hrách pro krmné účely.

DOPORUČENÍ
ASTRONAUTE nemá vyhraněné požadavky na půdně-klimatické podmínky. Je tolerantní k lehkým půdám.
Ve srovnání s jinými odrůdami hrachu je díky dobré
odolnosti ke kořenovým chorobám tolerantní
také k těžkým a studeným půdám.

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Zrání
Odolnost proti poléhání
VÝNOS ZRNA
Obsah NL
Výnos NL
Aktivita Trypsin-inhibitoru
HTZ
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Optimální podmínky
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM (int. pěstování)
Dusík
Mikroprvky
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí hrachu
Plíseň šedá
Kořenové choroby
Plíseň hrachu
PŘÍPRAVA POROSTU
PRO SKLIZEŇ ZRNA
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(pouze pro intenzivní pěstování)
nutno zohlednit infekční tlak

rychlý
střední (61 cm)
polorané
střední (5,9)
velmi vysoký*
vysoký
vysoký (1 293 Kg/ha)
nízká (3,8)
střední (258 g)
od začátku března dle klimatických podmínek
80 – 90 zrn/m2
90 – 100 zrn/m2
100 – 120 zrn/m2
pouze jako startovací dávka v SA 20 kg/ha
hrách vždy ocení zejména Mo, Mn a B, pro vysoké výnosy je hnojení
mikroprvky standartem
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
0 (4,8)
+ (6,3)
+ (5,7)
0 (4,7)
Porost slibující výnos nad 3 t/ha ošetřit přípravkem pro omezení ztrát
s účinnou látkou pinolene („lepidla“) 2 – 3 týdny před sklizní dávkou
1,2 l/ha nebo 2 x 0,6 l/ha protisměrně.
pouze v případě extrémního infekčního tlaku

*Zdroj: ÚKZÚZ, podklady k registraci.
Šlechtitel: SAATEN-UNION / Norddeutsche Pﬂanzenzucht Hans-Georg Lembke KG.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

ASTRONAUTE – KDO BY NECHTĚL BÝT NEJLEPŠÍ?
Výnos semene hrachu jarního, SDO 2018–2021 v % – 1. oblast
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105

1. oblast: Čáslav, Chrlice, Uherský Ostroh, Věrovany, Chlumec nad Cidlinou
**OSTINATO – Připravovaná novinka SAATEN-UNION pro rok 2022

*kontroly

Zdroj: ÚKZÚZ 2021 – Hrách polní jarní (2018–2021 – 1. oblast).
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HRÁCH SETÝ

"Desatero přikázání" pro úspěšné a zejména
ekonomické pěstování hrachu ASTRONAUTE.
Cílem SAATEN-UNION CZ je mimo jiné úspěch pěstitelů našich odrůd. Proto zde nabízíme jakési "Desatero přikázání" pro pěstování
odrůdy ASTRONAUTE. Tyto postupy se u odrůdy ASTRONAUTE velmi dobře osvědčily a jednoznačně prokázaly výbornou reakci.
1) Kupujte certiﬁkované osivo odrůdy ASTRONAUTE, o kterých jste přesvědčení, že Vám ekonomicky poskytnou nejvyšší výnos. Nenechte si
vnutit jinou odrůdu jen proto, že ji zrovna někdo má skladem!
2) Moření osiva hlízkovými bakteriemi je ekonomicky vždy přínosné.
V současné době se u nás hospodaří s velmi úzkým osevním postupem
s minimálním zastoupením luskovin, a proto se tyto bakterie v půdě
objevují jen velmi sporadicky.
3) Předseťové hnojení dusíkem je zásadní krok pro rychlé nastartování vyklíčených rostlin. Opět to souvisí s faktem, že vlastní ﬁxace
vzdušného N2 je odvislá od plně funkční symbiózy hlízkových bakterií
a rostlin hrachu. Tato symbióza však začíná fungovat až v pozdější
fázi vývoje rostlin. Do této doby je třeba rostlinám poskytnout základní
dávku dusíku. Doporučení předseťového hnojení N (15–20 kg N)
pro ASTRONAUTE lze např. v amofosu, v ledku, DAMu či močovině
těsně před setím. Nejvhodnější je však amofos, protože jeho
snadno přístupný fosfor je velmi důležitý k tvorbě dostatečného
množství generativních orgánů.
4) Časné setí a využití jarní vláhy je zásadní pro rychlé zapojení
porostu. Nutné je dodržet výsevek dle doporučení k zvolené odrůdě.
Po zasetí je třeba zajistit dobře srovnaný pozemek pro dobrou účinnost
preemergentní herbicidní ochrany. Je třeba se vyhnout pozemkům,
které jsou zapleveleny pcháčem.
5) Proveďte kontrolu vzcházejícího hrachu. Případný výskyt listopase
či vyšší výskyt třásněnky je třeba okamžitě řešit pyrethroidy.
6) Vhodné hnojení vybranými mikroprvky zvyšuje výnos až
o 0,5 tuny. Zejména ASTRONAUTE je schopen navýšit a udržet jedno

patro lusků navíc. ASTRONAUTE také vždy pozitivně ocení zejména
bor, molybden a mangan. První foliární výživa je směřována do fáze
výšky porostu 15–20 cm. Bór v dávce 120–150 g/ha a molybden v dávce 70–100 g/ha. V této fázi již začíná fungovat symbióza
hlízkových bakterií. Tyto potřebují pro ﬁxaci vzdušného dusíku zejména molybden, který se přímo účastní enzymatických procesů nitrit
a nitrátreduktázy. Bor pak zvyšuje využití dusíku a zejména fosforu,
který je v této fázi potřeba, pro budoucí zakládání květů. Tuto výživu je
možné ještě kombinovat s manganem v dávce 200–250 g/ha,
který výrazně snižuje skvrnitost listů. Stejně tak je to silný antistresor,
který pomůže rostlinám překonat případný suchý nástup jara. Druhá
foliární výživa nastupuje ve fázi těsně před květem, kdy se provede
hnojení bórem a molybdenem. Toto ošetření lze kombinovat s první
ochranou proti obaleči a zrnokazu. Otázkou zůstává, nakolik funguje
případná signalizace.
7) Fungicidní ošetření významných chorob hrachu je dnes řešitelné.
Již jsou naštěstí k dispozici fungicidy s velmi dobrou účinností.
8) Druhé ošetření ve fázi dokvétání porostu proti zrnokazu
a obaleči je odvislé od signalizace či vlastního pozorování. Je třeba
tuto ochranu nepodcenit.
9) Slibné, zdravé, nepolehlé a zejména nezaplevelené porosty je
účelné „zalepit“ přibližně 2–3 týdny před sklizní.
10) Termín sklizně je odvislý od využití produkce. Zejména množitelské porosty je třeba sklízet ve vyšší vlhkosti, aby nedošlo
k poškození a deformaci klíčků.

Ing. Luděk Novotný,
SAATEN-UNION CZ s.r.o.
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ZKUŠENOST Z PRAXE – ASTRONAUTE

HRÁCH ASTRONAUTE POSKYTL
REKORDNÍ VÝNOS
Rolnická společnost Lesonice a.s., okr. Třebíč

„Hrách ASTRONAUTE jsme měli zasetý
na písčitějším pozemku. Měl pomalejší

Výměra: 5 500 ha zemědělské půdy

start vegetace z důvodu chladnějšího

Nadmořská výška: 500 m n. m.

a suššího počasí. V průběhu května

Průměrné srážky: 644 mm (2020: 742 mm)

a června byly ideální podmínky k růstu,

Půdy: střední

ale i tak porost nevypadal na to, že se chystá k rekordnímu výnosu.

Struktura RV: řepka oz. 600 ha, pšenice oz. 1900 ha,

Výška porostu byla střední, bez polehnutí. Velmi příjemné překvapení

kukuřice siláž 900 ha, kukuřice zrno 100 ha,

se dostavilo až při sklizni, kdy nám 33 ha množitelská plocha

žito oz. senáž 150 ha, žito oz. zrno 120 ha,

nasypala v průměru 5,8 t/ha, běžná plocha 35 ha potom

mák 150 ha, hrách 150 ha, sója 60 ha,

5 t/ha.“, říkají agronomové podniku RS Lesonice, Ing. Zbyněk Pokorný

pícniny a ostatní 1370 ha

a Filip Daňhel.

VÝNOS ASTRONAUTE NÁM
VYRAZIL DECH
ZD Hrotovice, okr. Třebíč
Výměra: 3 300 ha, Nadmořská výška: 400–490 m n. m.,

ZKUŠENOST Z PRAXE – ASTRONAUTE
je, že na rostlinách bylo hodně lusků s vysokým počtem semen. Výnos
ASTRONAUTE 6,2 t/ha z 62 ha nám vyrazil dech. I v minulosti
byly solidní výnosy kolem 5 t/ha, ale takový výsledek jako letos u nás
na podniku nikdy předtím nebyl!“ Sdělil Ing. Vít Ševčík, agronom.

Průměrné srážky: 500 mm (2020: 751 mm), Půdy: střední
Struktura RV: pšenice, oz. ječmen, řepka, kukuřice, hrách,

Agrotechnika:

vojtěška, trávy na semeno, len olejný a kmín

Předplodina: kukuřice, Před setím: 20 m3 digestát, přihnojení
300 kg PK 25-25, Setí: 25. 3. 2021, Ochrana: 30. 4. – Escort 2,8 l,

„S pěstováním hrachu máme dlouholeté zkušenosti. Pro letošní sklizeň
porost ani nevypadal, že by měl dát nadprůměrný výnos, i když pravdou

20. 5. – K-fenol 0,2 l + Mikrokomplex 3 l, 11. 6. – insekticidní ošetření
proti kyjatce, Výnos ASTRONAUTE – 6,2 t/ha ze 62 ha

ZKUŠENOST Z PRAXE – ASTRONAUTE

ASTRONAUTE NÁM UKÁZAL SMĚR
Ing. Jana Pražáková, okr. Olomouc
Výměra: 129 ha, Nadmoř. výška: 250 m n. m.,
Průměrné srážky: 750 mm, Půdy: střední hnědozemě,
Struktura RV: pšenice, ječmen, oves, řepka, hrách
„Letos poprvé jsem se vrhla do pěstování hrachu a musím říci, že
díky odrůdě ASTRONAUTE jsem spokojená. S ohledem na nedostatek

Sklizeň nepolehlého hrachu ASTRONAUTE u Ing. Pražákové.

osiva jsem byla nucena vyset osivo s nižší klíčivostí 70 %, na což jsem
byla upozorněna. Sklidila jsme však 4 tuny po hektaru. To považuji

Agrotechnika:

za velmi solidní výnos! Za rok budu set ASTRONAUTE znovu a už

Předplodina: pšenice ozimá, Zpracování půdy: orba, Termín setí,

od října mám zamluvené certiﬁkované osivo, protože se chci hrachu

výsevek: 26. 3., 361 kg (70 % klíčivost), Herbicidy: Escort, konec

věnovat i nadále.‘‘ Řekla Ing. Jana Pražáková, agronomka.

dubna, Hnojení: 300 kg NPK: 5:25:30, Ochrana insekticidní: 1x do

Proto i Vy neváhejte a zavčas si u svého osiváře ASTRONAUTE

květu, 1x do lusku, Lepení: 2 týdny před sklizní

zarezervujte!

Výnos: 22. 7. 2021 – 4 t/ha
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HRÁCH SETÝ

ORCHESTRA Excelentní krmný hrách
s rekordním výnosem zrna i senáže.
2
NOVINK A 202

PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Vysoké výnosy zrna
Špičkový výnos senážní hmoty
Vysoký výnos dusíkatých látek

POPIS ODRŮDY
ORCHESTRA je žlutozrnný, úponkový, středně raný
hrách dosahující mimořádných výnosnů zrna. Má střední
až vyšší výšku porostu, ovšem s vysokou odolností proti
poléhání. Zrno je středně velké až velké s vysokým obsahem dusíkatých látek a nízkou aktivitou Trypsin-inhibitorů. Dosahuje též špičkových výnosů senážní hmoty.

DOPORUČENÍ
ORCHESTRA je velmi dobře využitelná zejména pro
krmné účely, a to díky vysokému obsahu NL a nízké
aktivitě trypsin-inhibitorů. Uplatnění také nachází jako
špičkový senážní hrách, díky vysokému výnosu hmoty
a velmi dobré odolnosti proti poléhání. ORCHESTRA
je využitelná jak pro čisté hrachové senáže, tak i v kombinaci s ovsem LION nebo s ječmenem jarním BENTE.
Genialita této směsi je dána jednak souběžnou raností
těchto odrůd a perfektní vyvážeností ve skladbě základních živin glycidové s bílkovinnou složkou.
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VÝVOJ*
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Zrání
Odolnost proti poléhání
VÝNOS ZRNA*
Obsah NL
Výnos NL
Aktivita Trypsin-inhibitorů
HTZ
Typ zrna
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Optimální podmínky
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
(intenziv. pěstování)
Dusík
Mikroprvky
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí hrachu
Plíseň šedá
Plíseň hrachu
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
nutno zohlednit infekční tlak

středně rychlý až rychlý
střední až vysoká (90 – 95 cm)
středně rané
vysoká (+++)
špičkový 109,8 % (LSV 2020)
vysoký 23,2 % (NPZ)
vysoký až velmi vysoký
nízká
střední až vyšší (245 – 255 g)
večitý tvar
od začátku března dle klimatických podmínek
80 zrn/m2
80 – 90 zrn/m2
90 – 110 zrn/m2

před setím formou amofosu nebo močoviny do 20 kg N/ha
B + Mo + Mn ve fázi 15–20 cm; B + Mo ve fázi poč. kvetení
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
++(+)
+++
++(+)
pouze v případě extrémního infekčního tlaku

*Zdroj: LSV, NPZ 2020. Šlechtitel: SAATEN-UNION / Norddeutsche Pﬂanzenzucht Hans-Georg Lembke KG.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

OSTINATO Potravinářský hrách
se špičkovými parametry.

2
NOVINK A 202

VÝVOJ*
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Zrání
Odolnost proti poléhání
VÝNOS ZRNA*
Obsah NL
Výnos NL
Aktivita Trypsin-inhibitorů
HTZ

PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Rekordní výnosy zrna
Potravinářská kvalita
Pevné zdraví celé rostliny

POPIS ODRŮDY
Špičkový potravinářský hrách dosahující rekordních výnosů zrna. Naprosto ideálně kloubí výnos, nízkou HTZ,
vejčitý tvar zrna a mimořádně dobrou barevnou vyrovnanost. OSTINATO je středního vzrůstu s naprosto
unikátním zdravotním stavem. Kořenové choroby,
plíseň hrachu, šedou plíseň, strupovitost hrachu a dokonce i odolnost k virovým chorobám zvládá tato odrůda
mimořádně dobře.

DOPORUČENÍ
OSTINATO nemá vyhraněné nároky na pěstování. Díky
vítečnému zdraví zvládá i vlhčí lokality a omezeně zamokřené půdy. Stejně tak na těžkých půdách,
díky dobrým "kořenovkám" dosahuje velmi zajímavých
výsledků. V případě využití pro potravinářské účely se doporučuje porosty nepřehušťovat. S ohledem na požadovanou nižší HTZ v potravinářsví, což OSTINATO splňuje,
je třeba mírně snížit výsevek oproti běžným zvyklostem.

Kvalita zrna
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Optimální podmínky
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
(intenziv. pěstování)
Dusík
Mikroprvky
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Kořenové choroby
Plíseň šedá
Plíseň hrachu
Strupovitost hrachu
Virové choroby
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
nutno zohlednit infekční tlak

středně rychlý až rychlý
středně vysoká (98 cm)
středně rané
střední (5,6)
špičkový – 110,8 % (ÚKZÚZ reg. řízení 2019 a 2020)
středně vysoký (23,5 %)
vysoký (1 000 kg/ha); 108 %
nízká (5,2)
střední až nízká (220 g)
večitý tvar, barevná vyrovnanost 97 %
(jedna z nejlepších)
od začátku března dle půdně-klimatických podmínek
75 – 80 zrn/m2
80 – 90 zrn/m2
90 – 100 zrn/m2

před setím formou amofosu nebo močoviny do 20 kg N/ha
B + Mo + Mn ve fázi 15 – 20 cm; B + Mo ve fázi poč. kvetení
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
+++ (7,5)
+++ (8,2)
+++ (7,8)
+++ (7,7)
+++ (7,8)
pouze v případě extrémního infekčního tlaku

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno, rozhodnutí o reg. 2021.
Šlechtitel: SAATEN-UNION / Norddeutsche Pﬂanzenzucht Hans-Georg Lembke KG.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

OSTINATO – TO JE ŠPIČKOVÝ VÝNOS
Výnos semene hrachu jarního, 2019–2020 (registrační řízení)
110,8 %
Výnos (%)
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Zdroj: ÚKZÚZ – registrační řízení, VÝSLEDKY ZKOUŠENÍ UŽITNÉ HODNOTY (2019–2020), *kontroly.
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BOB OBECNÝ

FANFARE „Vejš” se zatím nikdo
nedostal.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Špičkový výnos zrna
Vysoký obsah NL
Dobrý zdravotní stav
Velmi vysoká HTZ

POPIS ODRŮDY
Naprosto „bombastický” výnos zrna vám zajistí FANFARE.
Po dvou letech státních zkoušek dokonce překonal doposud nejvýnosnější odrůdu FUEGO. Excelentní výnos
zrna je zajištěn opět velmi vysokou HTZ.

VÝVOJ
Výška rostlin
Odolnost proti poléhání
Zrání
VÝNOS ZRNA*
HTZ
Obsah NL
Výnos NL
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Optimální podmínky
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
MEZIŘÁDKOVÁ VZDÁLENOST
HNOJENÍ
Základní hnojení
Dusík
Mikroprvky

DOPORUČENÍ
FANFARE nalézá uplatnění jako zrnový zdroj vysokého
obsahu bílkovin v krmných směsích, ale také jako vynikající senážní bob ať už jako čistosev nebo ve směsi
s ovsem. Nejlépe vychází v kombinaci s odrůdou
LION a to jak výškově, tak i ranostně.

ODOLNOST POLÉHÁNÍ
OCHRANA

vyšší (109 cm)
vysoká
rané
velmi vysoký (108,1 %)
velmi vysoká (479 g)
vysoký (28,7 %)
vysoký (1 363 Kg/ha)
možnost zpracování půdy je rozhodující, s výsevem možno začít od začátku
února, rostliny tolerantní mírným přímrazkům
35 zrn/m2
40 zrn/m2
45 – 50 zrn/m2
ideální je 25 cm, širší meziřádky vyžadují snížení výsevku
podle odběru: např. při střední zásobenosti a středně vysokém výnosu
40 – 60 kg/ha P2O5, 100 – 130 kg/ha K2O a 20 – 50 kg/ha MgO
jako startovací dávka dusíku postačí zapravit před setím 20 – 30 kg močoviny
luskoviny vždy ocení zejména Mo, Mn a B, pro vysoké výnosy je hnojení
mikroprvky zásadní
velmi dobrá (8,7)
Zdravotní stav odrůdy FANFARE je na dobré úrovni, přesto v ročnících
s vyšším infekčním tlakem je vhodná ochrana proti hnědé skvrnitosti
bobu účinnou látkou iprodion jako prevence.
Jako každá jiná luskovina i bob může být napadán významnými
škůdci, jako mšice, třásněnky a zrnokaz. K dispozici je dostatek
insekticidních látek např. na bázi lambda-Cyhalotrin.

Choroby
Škůdci

*Zdroj: ÚKZÚZ (registrační řízení).
Šlechtitel: SAATEN-UNION / Norddeutsche Pﬂanzenzucht, H.-G. Lembke KG, Hohenlieth.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

FANFARE – ABSOLUTNÍ ŠPIČKA
110

108,1 %
104,7 %

Výnos zrna (%)

106
102
98
94

90

FANFARE

FUEGO*

Vertigo

Laura*

Zdroj: ÚKZÚZ 2015–16, bob polní, registrační řízení, výnos semen, *kontroly
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PŠENICE JARNÍ

KABOT Chcete jarní verzi odrůdy
TOBAK?
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Vysoký výnos zrna
Výborné zdraví
Nejvyšší HTZ mezi jarními pšenicemi
Vhodný také jako přesívka

POPIS ODRŮDY
Právem si zaslouží označení jako jarní verze odrůdy
TOBAK. KABOT dosáhl za tři roky státních zkoušek
rekordu ve výnosu jak v ošetřené 105 %, tak v neošetřené variantě 116 %. A to díky výbornému zdraví
a absolutně nejvyšší HTZ 48,2 g. KABOT je poloranou odrůdou středního vzrůstu s odolností k poléhání
7,8. Je velmi tolerantní k obilní předplodině.

DOPORUČENÍ
KABOT je odrůda s velmi dobrou reakcí na intenziﬁkační
opatření. Obzvláště rozdělení produkčního hnojení na
dvě aplikace a případné navýšení druhého produkčního
hnojení se výrazně projeví na vyšší HTZ a vyšším počtu
zrn v klase, tedy i na mimořádném výnosu.

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin*
Metání/zrání
VÝNOS ZRNA*
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
PEKAŘSKÁ JAKOST* (2015–16)
Pádové číslo
Obsah NL
Sedimentační test
Vaznost mouky
Objem pečiva
Objemová hmotnost
VÝSEVEK
Rané setí
Optimální podmínky
Pozdní setí
HNOJENÍ DUSÍKEM
(intenzivní pěstování)
Před setím
Odnožování (včetně Nmin)
Sloupkování - počátek
Sloupkování - průběh
Pozdní dávky (dle oček. výnosu)
HNOJENÍ DUSÍKEM
(extenzivní pěstování)
Před setím
Odnožování (včetně Nmin)
Sloupkování - počátek
Pozdní dávky (dle oček. výnosu)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ*
POTŘEBA RŮSTOVÝCH
REGULÁTORŮ (vysoká intenzita)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez plevová - list
Rez plevová - klas
Fusaria klasu
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Dle infekčního stavu
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav
VHODNOST PO OBILOVINĚ

rychlý vývoj / střední odnožovací schopnost
střední vzrůst (93 cm)
polorané / polorané (137 dnů)
vysoký výnos zrna
střední (ideální počet 550 – 650 klasů/m2)
vysoký (38 - 40 zrn v klase)
vysoká (48,2 g)
371 s
13,2 %
45 ml
61,7 %
532 ml
787 g/l
280 – 300 zrn/m2
300 – 350 zrn/m2
350 – 380 zrn/m2
160 – 200 kg N/ha
EC 21 – 28 (odnožování)
EC 29 – 32 (počátek sloupkování)
EC 33 – 35 (plné sloupkování)
EC 49 – 51 (počátek metání)

20 kg N/ha (močovina - zapravit)
50 kg N/ha
40 – 60 kg N/ha
20 – 40 kg N/ha
30 kg N/ha
100 – 130 kg N/ha

EC 21 – 28 (odnožování)
EC 29 – 32 (počátek sloupkování)
EC 49 – 51 (počátek metání)
vysoká 7,8 (+++)

10 kg N/ha (močovina - zapravit)
30 – 40 kg N/ha
40 – 50 kg N/ha
20 – 30 kg N/ha

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
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
8,1 (+++)
7,7 (+++)
7,6 (+++)
6,4 (++)
7,4 (+++)
7,9 (+++)
7,2 (++)
8,7 (+++)
7,7 (+++)
KABOT má velmi dobrý zdravotní stav. Netřeba se obávat žádné z významných
chorob, přesto při vysoké intenzitě či při vysokém infekčním stavu je vhodné
zvážit ochranu:
EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
EC 51 – 65 širokospektrální fungicid
ano (+++)
EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě

*Zdroj: ÚKZÚZ 2014–2016. Šlechtitel: SAATEN-UNION / Strube Research 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.
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PŠENICE JARNÍ / OVES SETÝ

ZKUŠENOST Z PRAXE – KABOT

KABOT SE DOTÁHL NA VÝNOS
OZIMÝCH PŠENIC
ŽIHELSKÝ STATEK, a.s., Žihle, okr. Plzeň - sever

S doporučenou regulací si dobře poradil, oproti

Výměra: 1 750 ha orné půdy,

ostatním pšenicím v této sezóně předvedl vyso-

celkem 2 235 ha zem. půdy

kou odolnost k polehání. Přestože se jednalo

Nadmořská výška: 400–600 m n. m.

o jarní pšenici, KABOT se dokázal dotáhnout

Průměrné srážky: 500-550 mm

v našem podniku u pěstovaných ozimých pše-

Půdy: lehké až těžké, hnědozem

nic na stejnou výši průměru výnosu.“ Sdělil pan

Struktura RV: 22,4 % pšenice ozimá a jarní, 32,7 % ječmen

Václav Šmídl, agronom Žihelského statku.

Václav Šmídl,
agronom

jarní a ozimý, oves setý, triticale ozimé, 17 % řepka ozimá,
ředkev olejná, 16,3 % kukuřice, 2,6 % vojtěška, 9 % pro BPS

Agrotechnika:

(triticale ozimé, žito ozimé)

Předplodina: řepka ozimá, Zpracování půdy: střední orba 25 cm,
Příprava: kompaktor, Termín, výsevek, hloubka setí: 24. 3. 2021,

„Po problematickém podzimním osevu nám byla osivářskou ﬁrmou

220 kg, 4 cm, Hnojení: 140 kg N/ha (kejda+digestat-před setí+bě-

nabídnuta možnost vyzkoušet si na množitelské ploše odrůdu jar-

hem vegetace), Plevele: 0,8 l/ha MUSTANG, Regulace: 0,4 l/ha

ní pšenice KABOT. Vláhové podmínky nám umožnily provést výsevek

MODDUS FLEXI, Ochrana insekticidní: nebyla, Ochrana fungicidní:

v optimálním termínu, koncem března. Vzhledem k nižší odnoživosti

1,5 l/ha REVYCARE

jsme volili vyšší výsevek. Hnojení bylo aplikováno kejdou a digestátem

Ozimé pšenice – průměr podniku

5,7 t/ha

z BPS před setím i během raného stádia vegetace podlistovou aplikací.

Výnos KABOT

5,7 t/ha

LION A POSEIDON – NEJMNOŽENĚJŠÍ ODRŮDY OVSA V ČR (2021)
Přehled množitelských ploch ovsa setého 2021
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Zdroj: ÚKZÚZ 2021, Přehled množitelských ploch.
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OVES SETÝ

POSEIDON Dlouhodobě jeden
z nejpěstovanějších ovsů v ČR.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Vysoký výnos zrna
Výborný i v extrémních podmínkách
Velmi dobrý zdravotní stav

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
Odolnost k přísuškům
VÝNOS ZRNA*
Hustota porostu
Počet zrn v latě

velmi rychlý
střední
polopozdní / polopozdní
výborná
vysoký
vyšší (499 lat/m2)
vyšší (35 zrn)

POPIS ODRŮDY

HTZ

vysoká (39 g)

POSEIDON je špičkovou odrůdou ovsa pluchatého
ze šlechtění NORDSAAT, která je schopna z minima dosáhnout vynikajících výsledků. POSEIDON je pluchatá,
polopozdní odrůda středního až nižšího vzrůstu, dosahující excelentních výnosů zrna díky vyššímu
počtu zrn v latě, vysoké HTZ přes 39 g a zejména
díky velmi dobrému zdravotnímu stavu a mimořádné
stres-toleranci.

Podíl předního zrna

vysoký 100 %
nízký (24 %)

DOPORUČENÍ
POSEIDON podává výborné výsledky na středně kvalitních půdách. Ovšem v extrémních půdních podmínkách (lehké až velmi lehké, kamenité, písčité nebo naopak těžké, studené mokré půdy) a ve vysoko položených
lokalitách nemá ve výnose zrna konkurenci.

Podíl pluch
VÝSEVEK
Časné setí, vyšší pol. vzcházivost
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost

300 – 350 zrn/m2
350 – 420 zrn/m2
dobré půdně-klimatické podmínky špatné půdně-klimatické podmínky

HNOJENÍ DUSÍKEM
Před setím
Začátek vegetace

30 – 60 kg N/ha
0 – 30 kg N/ha

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ*

dobrá 6,7 (++)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ

není

ODOLNOST K CHOROBÁM*
Komplex list. skvrnitostí
Virová zakrslost
Rez ovesná
Padlí travní

++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
++ (6,1)
+++ (8,4)
+++ (7,7)
+++ (7,6)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(pouze pro intenzivní pěstování)

pouze v případě extrémního infekčního tlaku

VHODNOST PO OBILOVINĚ

ano

30 kg N/ha
40 kg N/ha

*Zdroj: ÚKZÚZ, podklady k registraci, 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.
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OVES SETÝ

ZPRACOVATELÉ CHTĚJÍ LION
ROZHOVOR S JEDNATELEM SPOLEČNOSTI
UNISKAP S.R.O., PANEM PAVLEM SKÁLOU
Pane Skálo, můžete prosím čtenářům stručně
představit Vaši ﬁrmu, říci, čím se zabývá
a kdo jsou Vaši hlavní dodavatelé?
Naše společnost je ryze českou firmou působící na našem
i zahraničním trhu více než dvacet let. Zabýváme se obchodem
s obilím, a to jak v segmentu konvenčním, tak i v BIO.
Naší specializací jsou ovsy počínaje ovsem pluchatým, nahým
i ovsem černým.
Naši dodavatelé ovsů jsou zemědělské společnosti z jižních,
západních a středních Čech, a to hlavně proto, že v těchto
regionech má pěstování ovsa tradici a statisticky se v těchto
regionech oves pěstuje nejvíce z České republiky.
Kolik přibližně nakupujete komodity potravinářského
ovsa?
Roční potřeba ovsů, kterou potřebujeme nakoupit od českých
farmářů, je kolem 15 000 tun. Největší podíl zaujímá oves pluchatý. V současné době disponujeme dvěma vlastními kapacitami o objemu cca 8 000 t s možností sušení a čistění obilí
v Netolicích a Chodském Újezdu.

Které parametry při nákupu ovsa jsou pro vás důležité?
U ovsů sledujeme zejména objemovou hmotnost, která je
dle normy 520 g/l. Dalším důležitým parametrem pro obchod
s ovsem je výtěžnost ovesné rýže. Bohužel tento parametr je
poměrně dost těžko uchopitelný v nákupní praxi, proto je pro
nás i farmáře nejdůležitější objemová hmotnost a s ní spojená
čistota a vlhkost do 14,5 %.
Proč preferujete mezi ovsy zejména odrůdu LION?
Právě pro již zmíněné parametry. Už dvě sezóny jsme měli možnost s touto skvělou odrůdou pracovat. Již po prvním přečištění vždy přesahoval požadovanou objemovou hmotnost. Také
zkušenosti pěstitelů byly velmi pozitivní jak z pohledu odolnosti
porostu vůči poléhání, tak i výnosové, a to zejména ve srovnání
s jinými odrůdami ovsů.
Tedy s odrůdou LION jste spokojeni?
Jednoznačně, na LION se chceme i v budoucnu ještě více zaměřit.
Pane Skálo, děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho
úspěchů.
Rozhovor vedl
Ing. Viktor Mačura, MBA

LIO N je špi čkou me zi
potraviná řským i ovsy.
Proto je o něj takový zájem ,
a to n eje n v ČR .
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LION
Revoluce ve výnose.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Špičkový výnos zrna
Vysoká odolnost k poléhání
Mimořádný výnos ovesné rýže

POPIS ODRŮDY
LION je nová mimořádně výnosná odrůda ovsa pluchatého, pocházející z již tak úspěšné řady šlechtění
POSEIDON a OZON. Jako nově registrovaná odrůda exceluje
ve výnose v zahraničí a nyní nově také v ČR. Předností
je vysoká odolnost k poléhání, výborný zdravotní stav
a pěstitelská nenáročnost. Pro potravinářský průmysl
představuje LION mimořádný přínos díky velmi vysokému výnosu ovesné rýže.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
LION dosahuje vynikajících výnosů zrna i obilek ve
všech půdně-klimatických podmínkách. Využití také nalézá jako komponent do jarních luskovino-obilních směsí
(LOS) a to díky vyššímu vzrůstu, velmi dobré odolnosti
proti poléhání a vysoké produkci senážní hmoty.

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
Odolnost k přísuškům
VÝNOS ZRNA*
Výnos ovesné rýže*
Podíl předního zrna*
Podíl pluch*
Hustota porostu
Počet zrn v latě
HTZ*
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
Před setím
Začátek vegetace
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ*
ODOLNOST K LÁM. STÉBLA*
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Komplex listových skvr
Padlí
Hnědá skvrnitost
Rez ovesná
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(pouze pro intenzivní pěstování)
nutno zohlednit infekční tlak
VHODNOST PO OBILOVINĚ

velmi rychlý
vyšší (98 cm)
polopozdní / polopozdní
velmi dobrá
špičkový – 104 % (ÚKZÚZ 2017–2019)
57 % (absolutní špička v sortimentu)
vysoký (100 %)
nízký (20,6 %) nejnižší z celého sortimentu
vyšší (nad 490 lat/m2)
vyšší (35 zrn)
středně vysoká až vysoká (37–38 g)
320 – 350 zrn/m2
350 – 420 zrn/m2
dobré půdně-klimatické podmínky
30 – 60 kg N/ha
0 – 30 kg N/ha
vysoká 7,8 (+++)
velmi vysoká 8,1 (+++)

špatné půdně-klimatické podmínky
30 kg N/ha
40 kg N/ha

není
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
++ (6,7)
++ (6,3)
++ (6,8)
+++ (7,3)
pouze v případě extrémního infekčního tlaku
ano

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2019, podklad k registraci odrůdy LION.
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.

OVES JE KOMODITOU PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
LION je přínosem pro pěstitele i pro potravinářský průmysl. V České republice se LION stal po tříletém registračním řízení ÚKZÚZ
2017–2019 nejvýnosnější odrůdou sortimentu a zároveň odrůdou s nejvyšší výtěžností obilek na průmyslových loupačkách.
Jedná se o odrůdu s nejnižší pluchatostí v sortimentu pluchatého ovsa. Tato unikátní kombinace je ekonomicky zajímavá jak pro zpracovatele, tak
také pro zemědělce. Poptávka po kvalitním potravinářském ovsu v posledních letech stoupá v celé EU. Oves je však v osevních postupech příliš
extenzivní plodinou v rámci osevního sledu, rajonizace i technologie pěstování. Obecně je považován za okrajovou doběrnou plodinu. Neexistuje
jiná plodina, u které by byl tak velký rozdíl mezi výsledky pokusů a výnosy v pěstitelské praxi. Pro zvýšení produkce kvalitního ovsa je třeba vedle
růstu ploch začít pohlížet na oves v pěstitelské praxi profesionálněji. Oves velmi pozitivně reaguje na zvýšenou intenzitu (hnojení N, aplikace regulátoru
růst a fungicidu) zvýšením výnosu a kvality produkce. Nyní již spolupracujeme s nejvýznamnějšími zpracovateli potravinářského ovsa,
což zvyšuje úspěšnost prodeje vyprodukovaného merkantilu LION za velmi slušné peníze.
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ZKUŠENOST Z PRAXE – LION

S LIONEM POČÍTÁME!
ZD Křižanovsko, okr. Žďár nad Sázavou

hnojiv do porostu. Nedělali jsme ryze

Výměra: 1 596 ha

preventivní opatření a díky dobrému

Nadmořská výška: 527 m n. m.

zdravotnímu stavu odrůdy LION a níz-

Průměrné srážky: 600 mm za rok

kému tlaku patogenů jsme si vystačili

Půdy: „od maznice až po kámen“

pouze s aplikací herbicidu. S výnosem

Struktura RV: pšenice oz. 300 ha, kukuřice 275 ha,

jsme byli spokojení. I přes minimalistic-

řepka oz. 230 ha, ječmen oz. 50 ha, jarní ječmen 170 ha,

kou agrotechniku si oves s podmínkami

vojtěška 100 ha, jarní pšenice 55 ha, brambory 22 ha,

poradil výborně a dal nám solidní vý-

hořčice 25 ha, jílek 16 ha, oves 16 ha, TTP cca 330 ha

nos 4,87 t/ha. Příští rok jej chceme

Ing. Filip Hudec,
předseda družstva

využít rovněž do GPS s podsevem jete„Oves jsme doslova pojali jako doběrnou plodinu. K setí se na řadu

lotrávy. S LIONEM počítáme!“Řekl předseda družstva ZD Křižanovsko

dostal až po slaďácích. Minimalizovali jsme použití POR i dusíkatých

Ing. Filip Hudec.

ZKUŠENOST Z PRAXE – LION

V LIONU VIDÍM VELMI PERSPEKTIVNÍ
A VÝNOSNOU ODRŮDU
Zemědělské obchodní družstvo Tísek, okr. Nový Jičín

„Naše družstvo je tradičním pěstitelem ovsa nejenom na krmné účely,
ale také jej množíme pro spolupracující semenářskou ﬁrmu. Ta nám pro

Výměra: 1 300 ha

letošní rok nabídla zaset novinku ﬁrmy SAATEN-UNION – odrůdu LION.

Nadmořská výška: 400 m n. n.

I přes to, že u nás bylo pro jařiny klimaticky nepříznivé jaro, pěstování

Průměrné srážky: 546 mm (2020: 831 mm)

LIONu bylo absolutně bezproblémové. Měl i bez fungicidu dobrý zdra-

Půdy: hlinito-písčité

votní stav, odolal polehnutí a ve ﬁnále jsme i po žňových deštích sklízeli

Struktura RV: řepka 300 ha, pšenice oz. 300 ha,

v našich podmínkách 5,1 t/ha krásného, zlatavého ovsa. V LIONu vidím

ječmen oz. 200 ha, žito 70 ha, hrách 25 ha, ječmen j. 70 ha,

velmi perspektivní, výnosnou odrůdu, hodící se i pro extenzivní hospoda-

jetel na semeno 35 ha, trávy na semeno 60 ha, oves 40 ha,

ření. Věřím, že s ním budeme v budoucnu stejně spokojeni, jak tomu bylo

mák 70 ha, biopásy 20 ha, šťovík energetický 20 ha

s odrůdou POSEIDON.“ Sdělil předseda představenstva pan Ivo Kuděla.

LION – KDYŽ SE DAŘÍ, TAK SE DAŘÍ...
Oves setý (pluchatý) – výsledky zkoušek pro SDO po sklizni 2021
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Zdroj: Předběžné výsledky zkoušení odrůd – Oves pluchatý (ÚKZÚZ 2021), *nová odrůda – menší počet dat.
Odrůdu MAGELLAN nebude prodávat SAATEN-UNION v rámci České republiky.
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ZKUŠENOST Z PRAXE – LION

LION SKLIDIL POCHVALU ZE VŠECH STRAN
ZD Dolní Hořice, okr. Tábor
Výměra: 1 800 ha
Nadmořská výška: 550–620 m n. m.
Průměrné srážky: 650 mm
Půdy: těžké jílové až lehké písčité
pícniny na orné půdě 51 %

LION je po letech
pluchatá odrůda
s perspektivou.

„LION jsme zaseli na doporučení zástupce šlechtitele, zemědělců se

nostech s poléháním u jiných odrůd jsme raději použili regulátory růstu.

zkušeností a odběratelů. Je to pro nás odrůda s perspektivou. Náš

I přes velké množství srážek LION nepolehl. Zaujala nás i bohatá lata

záměr je přejít z naháčů na pluchatý oves. Po zasetí u nás bylo vel-

s velkými zrny. Deštivé žně a pozdní termín sklizně neměl vliv na výnos

ké chladno a nadbytek srážek. Obilky ležely v zemi několik týdnů. Při

a kvalitu. Naměřená OH přímo od kombajnu byla od 510 do

mírném oteplení ihned začaly rychle a pravidelně vzcházet. LION byl

530 kg. Porosty LIONu zaujaly i odborníky, kteří se zabývají problema-

bezproblémový. Co nás zaujalo, byla síla a pevnost stébla. Po zkuše-

tikou ovsů.“ Říká agronom Ing. Vlastimil Šíma.

Struktura RV: řepka 5 %, obiloviny 42 %, brambory 2 %,

ZKUŠENOST Z PRAXE – LION

LION – NENÁROČNÝ A PŘESTO SKVĚLÝ!
Podhoran Černíkov a.s., okr. Domažlice
Výměra: 1 750 ha

jivy před setím odbourali a pro velmi vlhký květen jsme nestihli porosty

Nadmořská výška: 430–620 m n. m.

ošetřit ani fungicidní ochranou. Absence těchto agrotechnických zásahů

Průměrné srážky: 680 mm

se logicky projevila snížením průměrného výnosu o 1,5–2 tuny, ve srov-

Půdy: písčitohlinité

nání s předchozími roky.

Struktura RV: 23 % pšenice ozimá, 11 % ječmen ozimý,

Z průměrů všech odrůd ovsa pěstovaných v Podhoranu vychází LION

10 % žito + tritikale, 7 % oves, 12 % řepka, 12 % kukuřice,

zejména kvalitativním parametrem OH nadprůměrně. Vzhledem k ex-

3 % jetelotrávy, 22 % trvalé travní porosty

tenzivnímu způsobu pěstování a chudému stanovišti na „vyžilé louce“
považuji výnos 4,3 t/ha s OH přímo od kombajnu 520 kg za vel-

„Z plochy 117 ha ovsa v našem podniku získal LION důvěru bezmála na

mi pěkný. Při současných tržních cenách komodity a velmi dobrému

celé čtvrtině. Přestože jsme s novinkou mezi odrůdami ovsa pluchatého

zpeněžení má LION místo v osevním postupu pro příští rok jisté!“ Řekl

neměli předchozí zkušenosti, rozhodně nás nezklamal. Letošní rok pro

agronom Ing. Eduard Duda.

pěstování jařin nebyl zrovna ideální. Hospodaříme v podhůří Šumavy,
kde sice máme krásná panoramata, ale především pozdní nástup jara

Sklizeň: 5.9. 2021, Výnos: 4,3 t/ha ze 30 ha

poznamenal letošní výnosy jarních plodin. Oproti loňskému roku jsme

Průměrný letošní výnos pěstovaných odrůd ovsa v podniku

téměř všechny vstupy v podobě základního hnojení průmyslovými hno-

3,8 t/ha
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OVES SETÝ

PERUN "Božský" to oves
s vládou nad ostatními.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Mimořádný výnos obilek
Vysoká odolnost k poléhání
Špičkový i v extrémních podmínkách

POPIS ODRŮDY
PERUN je další mimořádná odrůda ze šlechtění NORDSAAT, která exceluje nejen v běžných podmínkách, ale
v porovnání s jinými odrůdami dosahuje "božských"
výnosů i za extrémího stavu. PERUN je středně raná,
velmi vyvážená odrůda s pevným zdravím a s dobrou
odolností proti poléhání. Dosahuje vysokého výnosu čistých obilek s nízkou pluchatostí a vysoké výtěžnosti ovesné
rýže. V roce 2023 již plně nahradí odrůdu POSEIDON.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
PERUN dává jistotu vysokého výnosu zrna i obilek nejen
na středních půdách, ale zejména též v extrémních podmínkách. Disponuje vysokou odolností k suchu i zamokření. Vysoká i velmi vysoká nadmořská výška, lehké nebo
naopak velmi těžké půdy, s tím vším si PERUN velmi
dobře poradí. Možnost využití odrůdy PERUN do senáže např. v kombinaci s novou odrůdou hrachu ORCHESTRA se jeví jako velmi zajímavá. Bude dále ověřováno.

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
Odolnost k přísuškům
VÝNOS OBILEK*
Výnos ovesné rýže*
Podíl předního zrna*
Podíl pluch*
Hustota porostu
Počet zrn v latě
HTZ*
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
Před setím
Začátek vegetace
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ*
ODOLNOST K LÁM. STÉBLA*
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Komplex listových skvr
Padlí
Rez ovesná
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(pouze pro intenzivní pěstování)
nutno zohlednit infekční tlak
VHODNOST PO OBILOVINĚ

Pro jaro 2022 bude k dispozici
pouze osivo do množení!

velmi rychlý
vyšší (94 cm)
středně rané / středně rané
výborná
špičkový – 105 % (ÚKZÚZ registrace)
vysoký 53 %
vysoký 99 %
nízký (23,2 %)
vyšší (nad 490 lat/m2)
středně vysoký
středně vysoká (34 g)
300 – 350 zrn/m2
350 – 420 zrn/m2
dobré půdně-klimatické podmínky
30 – 60 kg N/ha
0 – 30 kg N/ha
střední 6,6 (++)
středně vysoká 6,9 (++)

špatné půdně-klimatické podmínky
30 kg N/ha
40 kg N/ha

není
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
++ (6,2)
+++ (8,1)
+++ (7,2)
pouze v případě extrémního infekčního tlaku
ano

*Zdroj: ÚKZÚZ Brno, podklad k registraci odrůdy PERUN.
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.

PERUN – TO JE MIMOŘÁDNÝ VÝNOS OBILEK
Výsledky zkoušek užitné hodnoty
108 %
Výnos obilek (%)

107
103

103 %

105 %

99
95

2017

2018

PERUN

2019

2017

2018

POSEIDON*

2019

2017

2018

2019

OZON*

Zdroj: ÚKZÚZ – Registrační řízení odrůdy, Výsledky zkoušek užitné hodnoty (2017–2019), výnos obilek – porovnání na kontroly. *kontroly.
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SVAZENKA

AMERIGO
Ochrání úrodnost Vašeho pole.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Velmi rychlý růst
Vysoký výnos zelené i suché hmoty
Suchovzdornost
Výborný mulč

DOPORUČENÍ
Oproti jiným odrůdám svazenky si AMERIGO drží velmi dobrou odolnost k suchu
a v raných fázích vývoje je poměrně tolerantní i k mrazíkům do -2 °C. Na druhé straně
ve fázi plně vyvinutého porostu velmi dobře vymrzá a tvoří perfektní mulč třeba pro
cukrovku a kukuřici.

VÝVOJ

POPIS ODRŮDY
AMERIGO je středně vzrůstnou svazenkou, avšak s velmi
bohatým olistěním a rychlým až velmi rychlým počátečním růstem. AMERIGO lze velmi dobře využít jako
meziplodinu a to v čistosevu nebo ve směskách jako
výborný přerušovač obilných sledů. Stejně tak je vhodné
pro jarní či letní osevy s produkcí zelené či suché hmoty
pro krmení a v neposlední řadě jako pastva pro včely
a pro využití v „GREENINGU“.

Počáteční vývoj

velmi rychlý

Výška rostlin

střední (60 cm)

Odolnost k přísuškům

velmi dobrá

VÝNOS
Výnos zelené hmoty

vysoký (nad 26,5 tun/ha – za 76 dní)

Výnos suché hmoty

vysoký (nad 3,5 tun/ha – za 76 dní)

Posklizňové zbytky v kořenech

vysoké (nad 1,5 tun/ha)

TERMÍN SETÍ

duben – srpen (dle využití)

VÝSEVEK, HLOUBKA SETÍ

10 – 12 kg/ha, do 2 cm

HNOJENÍ DUSÍKEM

lze před setím 30 – 50 kg/ha dle využití

Šlechtitel: SAATEN-UNION / P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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Nejlepší jařiny pro nejlepší farmáře.
HRÁCH SETÝ

JEČMEN JARNÍ SLADOVNICKÝ

OVES SETÝ

ASTRONAUTE

MANTA

LION

mimořádný výnos zrna
vysoký výnos NL, nízké TIA
dobrý zdravotní stav, střední HTZ

vysoký výnos zrna v rámci
Českého piva
špičková sladovnická kvalita
velmi dobré zdraví

vynikající výnos zrna
vysoká odolnost k poléhání
mimořádný výnos ovesné rýže

PŠENICE JARNÍ

JEČMEN JARNÍ KRMNÝ

OVES SETÝ

KABOT

BENTE

POSEIDON

špičkový výnos zrna
výborné zdraví
nejvyšší HTZ mezi jarními pšenicemi
vhodný také jako přesívka

špičkový výnos zrna
velká HTZ
ranost a pevné zdraví

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

Teplice

6

Most
Chomutov
Louny

Liberec
Semily

Děčín
Ústí
Česká
nad Labem
Lípa

Jablonec
n. Nisou

Litoměřice

vysoký výnos zrna
výborný i v extrémních
podmínkách
velmi dobrý zdravotní stav

4Trutnov

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

Mělník

5

3

7

8

9

2

1

Odborná poradenská služba:
1 Ing. Vojtěch Škrabal
724 371 902
vojtech.skrabal@saaten-union.cz
2 Ing. Otto Holoubek
606 097 619
otto.holoubek@saaten-union.cz
3 Bc. František Rod
724 338 004
frantisek.rod@saaten-union.cz

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

7 Ing. Pavlína Písková
724 520 873
pavlina.piskova@saaten-union.cz
8 Ing. Viktor Mačura, MBA
724 338 009
viktor.macura@saaten-union.cz
9 Ing. Adam Čáslava
727 970 552
adam.caslava@saaten-union.cz

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ, 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 říjnu 2021.

