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PŠENICE JARNÍ

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

POPIS ODRŮDY
Výnosová špička mezi jarními pšenicemi. 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 v 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)
špičkový 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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KABOT: NAVZDORY TRENDU
VYSOKÝCH VÝSEVKŮ
Obecným trendem v oblasti pěstování jarních pšenic je
výnos postavený na hlavním stéble. Pšenice jarní je seta
s vyššími výsevky, s cílem zajistit patřičný počet klasů na m2.
U odrůdy KABOT toto však neplatí. V porovnání s jinými odrůdami má KABOT výraznou reakci na brzké jarní
ošetření chlormequatem s manganem. Ve fázi 5. listu,
má-li porost dostatek živin (N), je ideální provést ošetření
CCC 0,5 l + 250 g Mn + 20 kg močovina + 300 l
vody. KABOT na toto ošetření reaguje navýšením počtu
plodných stébel. Podmínkou je včas založený porost,
nižší výsevek a bez-stresové období v době aplikace.
Řidčeji setý porost KABOTu vytváří vyrovnanější klasová stébla, která oproti husto-setým „jarkám“ lépe udrží
i v sušších fázích vegetace.
Řidčeji setý porost KABOTu vytváří vyrovnanější klasová stébla.

KABOT – již 4 roky nejvýnosnější
jarní pšenice v neoštřené variantě
7,43 t/ha
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Zdroj: UKZUZ 2016–19, Pšenice jarni – odrůdy 3. rok ve zkouškach, *kontroly: Anabel, Alicia
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JEČMEN JARNÍ SLADOVNICKÝ

MANTA Trochu „jinej slaďák”
pro České pivo.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Vysoký výnos zrna v rámci Českého
piva
Špičková sladovnická kvalita
Velké zrno
Velmi dobré zdraví

POPIS ODRŮDY
MANTA je nová 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.

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
Před setím
Poč. odnožování (EC 21 – 22)
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
epoxiconazole 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 – nová vysoce kvalitní odrůda pro „České pivo“.
SLADOVNICKÉ
HODNOTY
2016–2018

NLb

E

RE45

K

DM

DSP

F

BGw

MANTA

10,6

83,1

39,7

44,1*

297

81,2

90

119

* Vlivem nepříznivých klimatických podmínek za uplynulé období 2016 –18
bohužel všechny odrůdy pro ČP překročily požadovanou hranici 42 %.

Zdroj: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.; Ječmenářská ročenka 2019, str. 68.

MA NTA spl ňuje jako jedna z m ál a odrůd
ů:
všech ny požadavky pěstitelů i zpracovatel

itu .
vysoký výnos, zdraví i m im ořádnou kval

MANTU ze sklizně 2020
vykupují:
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
RADEGAST NOŠOVICE
ČESKOMORAVSKÉ SLADOVNY
DRUŽINA spol. s r. o. TÁBOR
Sladovna a Pivovar
Ferdinand
Sladovna Kolín
a další
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JEČMEN JARNÍ SLADOVNICKÝ

MANTA se v ČR rozjíždí.
Již nyní první spokojení pěstitelé.
MANTA BYLA POSLEDNÍ ŠANCE
RAVA Křenice zemědělský podnik spol. s r.o.,
okr. Praha Východ
STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1 450 ha
Nadmořská výška: 290 – 405 m n. m.
Průměrné srážky: 610 mm
Půdy: středně těžké až těžké
Struktura RV: 20 % pšenice ozimá, 20 % ječmen jarní,
20 % řepka oz., 20 % kukuřice, 20 % vojtěška a trávy na O.P.
„Sucho a vysoké teploty nám v posledních letech zásadním způsobem
ovlivňují ekonomiku jarního ječmene. Pokud zrovna nebyl problém s
poléháním, pak to byly vysoké dusíky, či nízký výnos. Proto jsme hledali něco nového a MANTA nás už loni příjemně překvapila s tunou
navíc oproti druhé pěstované odrůdě a dusíkem do 12%. Letos byla
MANTA na celé výměře, splnila očekávání a dosáhli jsme výnosu 7 t/
ha a 10,6% NL.
Věřím, že kdybychom nezačali s Mantou, tak už jarní ječmen vůbec
nepěstujeme.“ Řekl Ing. Václav Řezáč, hlavní agronom RAVA Křenice.

AGROTECHNIKA:
Předplodina: kukuřice na zrno
Zpracování půdy: orba
Příprava: smyk na podzim, jaro - kompaktor 1X
Termín setí, výsevek: 28. 2. 4,5 mil. klíč. zrn/ha, 2 – 3 cm
Herbicidy: 15. 4. Sekator OD 0,12 l/ha
Hnojení: 2 q/ha NPK (15-15-15)
Regulace: před metáním 2.6. Flordimex T extra 0,6 l/ha + Yara Vita
Molytrac 0,2 l/ha
Ochrana: 15.4. Rapid, 26.4. Sumicidin, 2.6. Rapid
Fungicidy: 26. 4. 0,8 l/ha Hutton, 2.6. Tebuconazol 0,5 l/ha
Sklizeň: 10. – 25. 7., MANTA 7 t/ha na 300 ha

Doporučení pro pěstování v suchých ročnících.
MANTA má schopnost relativně dobře udržet nižší hladinu
NL v zrnu i v suchých ročnících.
Přesto v případě nebezpečí vyššího obsahu NL lze využít u odrůdy
MANTA některá technologická opatření. MANTA je nejranější sladovnická odrůda pro "České pivo“ a i proto je u ní možno snížit obsah
NL při využití Molybdenu ve fázi do BBCH 36–37 v dávce 30–60 g
v kombinaci s nižšími dávkami (až 1/2 z obvyklé doporučené dávky)
strobilurinu či některých SDHI ve fází BBCH 61. Toto ovšem neplatí u pozdnějších či více odnožujících odrůd. I proto je MANTA velkým
přínosem pro pěstování sladovnického ječmene. Její ranost a střední
odnoživost jsou i v tomto případě velkou výhodou.
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JEČMEN JARNÍ SLADOVNICKÝ

FANDAGA Nová sladovnická odrůda
020
ječmene jarního.
NOVINK A 2
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Vysoký výnos zrna
Unikátní sladovnická jakost (vysoký
FAN 199 mg/l)
Ranost
Pevné zdraví

POPIS ODRŮDY
FANDAGA je raná až středně raná odrůda, středního až
nižšího vzrůstu s velmi 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 významným chorobám ječmene. FANDAGA dosahuje vysokého a velmi stabilního
výnosu zrna nejen v intenzitě, ale také na nižší úrovni
pěstování a v horších půdně-klimatických podmínkách.

DOPORUČENÍ
Ječmen FANDAGA lze úspěšně pěstovat i v horších
podmínkách. Díky pevnému zdraví a vysoké odolnosti
proti poléhání nevyžaduje vysoké náklady na pěstování.

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Odnožovací schopnost
Metání / zrání
Tolerance k přísuškům
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
Před setím
Poč. odnožování (EC 21–22)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzívní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí travní
Hnědá skvrnitost
Rhynchosporiová skvrnitost
Rez ječná
Neparazitické skvrny
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(pouze pro intenzivní pěstování)
nutno zohlednit infekční tlak
VHODNOST PO OBILOVINĚ

velmi rychlý
střední až nižší
střední
středně rané / rané až středně rané
dobrá až velmi dobrá
vysoký
střední (počet plodných stébel 760/m2)
vyšší (24 – 26 zrn)
49 g
350 zrn/m2
350 – 420 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)
velmi dobrá 7,3 (+++)
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
++++ (8,9)
+++ (6,5)
+++ (8,4)
++ (5,9)
+++ (8,5)
I přesto, že je FANDAGA zdravou odrůdou, je vhodné při produkci kvalitního
sladovnického ječmene udržet zdravý porost až do sklizně. Proto doporučujeme
EC 37 – 39 například kombinaci poloviční dávky epoxiconazole a SDHI.
Do klasu v průběhu květu pak podle průběhu počasí 0,5 – 0,7 l tebuconazole.
lze
*Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2019.
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.

Odrůda n yn í
v ověřován í
u sl adoven
Soufflet CZ
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JEČMEN JARNÍ KRMNÝ

BENTE Nejvýkonnější krmný ječmen
na českém trhu.
019/20
NOVINK A 2

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 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 epoxiconazole
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 – intenzita, extenzita, funguje všude
108,2 %
107

Ošetřená varianta
105

Neošetřená varianta

104,5 %

Výnos zrna (%)

103

101

99

97

95

BENTE

KWS Irina*

KWS Amadora*

Laudis 550*

LG Monus*
Zdroj: ÚKZÚZ, Ječmen jarní 2018–2019
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HRÁCH SETÝ

SALAMANCA Stabilně vysoký výnos
zrna i dusíkatých látek.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Vysoký výnos zrna
Střední HTZ
Vysoký výnos senážní hmoty

POPIS ODRŮDY
SALAMANCA je žlutozrnný hrách určený pro potravinářské i krmné využití.
Dosahuje vynikajících výsledků ve všech výrobních
oblastech ČR. Zrno je ideálně středně velké (HTZ
245 g), rostliny s dobrým až velmi dobrým zdravotním
stavem. Předností je i odolnost proti poléhání. Chloubou odrůdy SALAMANCA je také špičkový výnos
dusíkatých látek.

DOPORUČENÍ
Odrůdu SALAMANCA lze pěstovat jak pro vysoký
výnos zrna, tak i jako senážní hrách. Díky dobré odolnosti proti poléhání a vysoké produkci senážní hmoty je
pěstiteli SALAMANCA velmi oblíbená a rozšířená také
jako komponent do luskovinoobilných směsí určených
pro výrobu senážní hmoty.

Eb Klas, okr. Vyškov: SALAMANCA
V POTRAVINÁŘSKÉ KVALITĚ BEZ POTÍŽÍ

STRUKTURA FIRMY:
Nadmořská výška: 225 – 350 m n. m.
Celkové srážky 2019: 700 mm
Půdy: hnědozemě
Struktura RV: pšenice oz., řepka olej., hrách, ječmen
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VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Odolnost proti poléhání
Zrání
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
(intenziv. pěstování)
Dusík
Mikroprvky
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Plíseň hrachu
Plíseň šedá
Ascochyta
Kořenové choroby
Padlí hrachu
PŘÍPRAVA POROSTU
PRO SKLIZEŇ ZRNA
SKLIZEŇ ZRNA

rychlý až středně rychlý
střední (56 cm)
středně vysoká (5,6)
rovnoměrné rané dozrávání
vysoký
vysoký (23,9 %)
velmi vysoký (114 %)
nízká
střední (245 g)
od poloviny března, dle místních podmínek
75 – 85 klíčivých zrn/m2
80 – 90 klíčivých zrn/m2
90 – 110 klíčivých zrn/m2

maximálně 20 kg/ha N v SA jako startovací dávku před setím
dle potřeby možno přihnojit foliárně Mo, Mn, B v kombinaci s fungicidy či herbicidy
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
++ (6,8)
+ (5,3)
+++ (7,0)
++ (6,4)
++ (6,7)
V případě silně zapleveleného porostu aplikovat 2 týdny před setím neselektivní
herbicid na bázi glyphosatu 480 g v dávce 2,0 – 3,0 l/ha. 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.
při vlhkosti zrna 16 – 19 % a tmavěhnědě zabarveném stonku

*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.

„Jsme tradiční pěstitelé hrachu a pro zásev roku 2019 nám padla do oka odrůda
SALAMANCA. Letos jsme seli o trochu později, než jsme zvyklí. Pod SALAMANCU
šla startovací dávka dusíku a navýšili jsme výsevek. Docílili jsme tak zapojeného porostu, který i díky tvorbě množství úponků nelehne. A to i v letošním upršeném roce!
V průběhu kvetení skropilo porosty dost srážek, i tak hrách odkvetl bez újmy.
Herbicidní clona v luskovinách je alfou a omegou pro zdárné pěstování. Porosty jsme
vyčistili, pouhé 3 ha jsme nechali na přírodě. Za mne můžu říct, že hrách se dá pěstovat
bez herbicidů, nedá se však sklidit. Plevele, zejména merlíkovité, při sklizni zabarvují
hrách. Ale i s tím jsme si poradili. Osvědčilo se nám sklízet při vyšší vlhkosti cca 15 %,
hned projedeme čističkou a uložíme do skladu. Máme vypozorováno, že sklady
s asfaltovou podlahou způsobují zapaření hrachu spíše než ty betonové. Se sklizeným
zrnem zacházíme velmi pečlivě, a proto oceníme dobrý výnos SALAMANCY. V potravinářské kvalitě tak úspěšně zpeněžíme naši práci.“ Říká agronom Jiří Šubrt.

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 poloraná, velmi podařená žlutosemenná odrůda, která 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
(intenziv. 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)
V případě silně zapleveleného porostu aplikovat 2 týdny před setím neselektivní
herbicid na bázi glyphosatu 480 g v dávce 2,0 – 3,0 l/ha. 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 – nejvýnosnější hrách 2016–19
107 %, 4,95 t/ha
Výnos zrna (t/ha)
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Zdroj: ÚKZÚZ 2016–19, rel. výnos na průměr kontrol, *kontroly
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OVES SETÝ

POSEIDON Dlouhodobě
nejpěstovanější oves v ČR.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Vysoký výnos zrna
Výborný i v extrémních podmínkách
Velmi dobrý zdravotní stav

VÝVOJ
Počáteční vývoj

velmi rychlý

Výška rostlin

střední

Metání / zrání

polopozdní / polopozdní

Odolnost k přísuškům

výborná

VÝNOS ZRNA*
Hustota porostu
Počet zrn v latě

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 %

Podíl pluch

nízký (24 %)

VÝSEVEK
Časné setí, vyšší pol. vzcházivost

300 – 350 zrn/m2

Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost

350 – 420 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM

dobré půdně-klimatické podmínky špatné půdně-klimatické podmínky

Před setím

30 – 60 kg N/ha

30 kg N/ha

Začátek vegetace

0 – 30 kg N/ha

40 kg N/ha

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ*

dobrá 6,7 (++)

DOPORUČENÍ

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ

není

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.

ODOLNOST K CHOROBÁM*

Družstvo Zepo Bořitov, okr. Blansko:
PRVNÍ PĚTILETKA S POSEIDONEM
ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI

Jakub Svoboda,
agronom
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vysoký
střední (499 lat/m2)

„Agrotechniku ovsa u nás již
máme vychytanou a je funkční
několikátý rok. Můžete vzít tento text jako kuchařku, neuděláte chybu. Ovsu nevadil letošní
suchý duben, kdy ostatní obiloviny již chřadly. Průběh května
a dostatek srážek s nižšími tep-

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

Komplex list. skvrnitostí

++ (6,1)

Virová zakrslost

+++ (8,4)

Rez ovesná

+++ (7,7)

Padlí travní

+++ (7,6)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(pouze pro intenzivní pěstování)

pouze v případě extrémního infekčního tlaku

VHODNOST PO OBILOVINĚ

ano

*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.

lotami porost POSEIDONu zahustil. Zdravotní stav po celý rok byl A1. Pro běžnou
produkci stačí POSEIDON odplevelit a pak dojet až sklidit, uvádí agronom Jakub
Svoboda. Množitelské plochy však důsledně ošetřujeme. POSEIDON jsme letos
množili pro OSEVU, AGRO Brno na ploše necelých 10 ha a výsledek žní 2019
5,74 t/ha je i zároveň náš pětiletý průměrný výnos POSEIDONu. Stabilní zájem o oves
POSEIDON zaručuje, že i příští rok založíme plochu množení.
Osivo, které kupujete tak může být zrovna od nás. Přeji Vám úspěch s touto jařinou.
U nás funguje.“ Vzkazuje agronom Jakub Svoboda.

OVES SETÝ

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, 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.

020
NOVINK A 2

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)
středně vysoký (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.

LION – nová genetika, nové rekordy
104,3 %
104

Výnos zrna (%)

102
100
98

96

LION

Aspen

Sagar

Ozon*

Poseidon*

Atego

Kertag

Korok

Bingo

Tim

Zdroj: ÚKZÚZ, Oves setý, 2019, odrůdy ve 3.roce zkoušení, Výnos zrna, 2017–2019, *kontroly

13

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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BOB OBECNÝ

FANFARE „Vejš” se zatím nikdo
nedostal.
VÝVOJ
Výška rostlin
Odolnost proti poléhání
Zrání
VÝNOS ZRNA*
HTZ
Obsah NL
Výnos NL

PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Špičkový výnos zrna
Vysoký obsah NL
Dobrý zdravotní stav
Velmi vysoká HTZ

TERMÍN SETÍ

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

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.

Ideální sestava
luskovinoobilné směsky

FANFARE – absolutní špička
110
Doporučený
výsevek (kg/ha)

SALAMANCA

LION

100
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100
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100

80 – 100
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100
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104,7 %
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Výnos zrna (%)

Odrůda

108,1 %

102
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FANFARE

FUEGO*

Vertigo

Laura*

Zdroj: ÚKZÚZ 2015–16, bob polní, registrační řízení, výnos semen, *kontroly
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Odborná poradenská služba:
Teplice

6

Most
Chomutov
Louny

Děčín
Ústí
Česká
nad Labem
Lípa
Litoměřice

Liberec
Semily
Jablonec
n. Nisou

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
Zlín
okr.
Strakonice
Třebíč
Jindřichův
Brno venkov
České
Hradec
Uherské
Budějovice
Hradiště
Prachatice
Hodonín
Znojmo
Karlovy
Vary

Mělník

5

3

7

8

9

724 371 902
vojtech.skrabal@saaten-union.cz
2 Ing. Otto Holoubek
606 097 619
otto.holoubek@saaten-union.cz
3 Ing. Zdenka Piroltová
724 338 004
zdenka.piroltova@saaten-union.cz

1

Břeclav

Český Krumlov

1 Ing. Vojtěch Škrabal

2

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

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

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

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 postupy
v jednotlivých případech nelze převzít, neboť 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 2019.

