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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vám představit katalog odrůd SAATEN-UNION pro zásev 2021, ve kterém naleznete například
zavedené a Vám dobře známé odrůdy pšenic EXPO, CHIRON, PIRUETA a JOHNSON, ale i absolutní novinky
sortimentu odrůd pšenice ozimé ASKABAN a SU TARROCA.

Ing. Marian Špunar
jednatel

Portfolio SAATEN-UNION tvoří výhradně odrůdy, u nichž byl jasně prokázán přínos pro pěstitelskou praxi v České
republice. Naše odrůdy jsou důkladně prověřeny nejen na ÚKZÚZ, ale také v rámci sítě poloprovozních, technologických a provozních zkoušek. Prověřené odrůdy jsou zárukou vysokého výnosu a stability. Testujeme je jak
v pěstitelsky příznivých, tak i v extrémních letech, zatížených nedostatkem srážek a vysokými teplotami s důrazem
na základní principy udržitelnosti přírodních zdrojů a krajiny s minimalizací dopadů na životní prostředí.
V posledních letech jsme všichni na vlastní kůži pocítili, jak nám naši práci mohou komplikovat nové evropské
regulace, jako jsou například omezení či zákazy přípravků na ochranu rostlin.
SAATEN-UNION pružně reaguje i na tuto situaci s mimořádnou nabídkou odrůd s vynikajícím hodnocením
zdravotního stavu, zejména klasových chorob. Tyto odrůdy pšenice ozimé naleznete v katalogu označené logem
„AZOL FREE“. Podrobněji také na straně 3.

Ing. Luděk Novotný
produktový manažer
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Říká se, že odrůda je pravou rukou agronoma. Zvolte proto odrůdy, které Vám pomohou se s nástrahami počasí
i evropské legislativy vyrovnat: zvolte odrůdy SAATEN-UNION.

AZOL FREE odrůdy

PŠENICE OZIMÁ

„AZOL FREE odrůda“ je právně chráněnou značkou označující
nové odrůdy pšenice ozimé, se kterými farmář za určitých
podmínek při pěstování může ušetřit 1 azolový fungicid. Do
této skupiny jsou zahrnuty odrůdy SAATEN-UNION, které
vynikají mimořádně zdravou listovou plochou, ale zejména
vysokou odolností k fusariím klasu.

ASKABANA

Přibližně dvě třetiny pěstebních ploch nejen potravinářské pšenice se ošetřuje fungicidem
„do klasu“. Při ošetření klasu azolovým přípravkem je velmi důležité přesně naplánovat čas
aplikace. Bohužel více než polovina takovýchto aplikací se míjí účinkem právě kvůli
chybnému či nezvládnutému termínu ošetření. Pro maximální účinek je totiž důležité
provést ošetření ve fází živé nitky prašníku. Před kvetením nebo těsně po zaschnutí
nitky prašníku tedy účinnost dramaticky klesá. Samozřejmě na míru účinku se také promítá
zvolená účinná látka a její množství. Také množství vody v postřikové jíše má velký význam. Zatímco
při aplikaci fungicidu na list mimo užití smáčedla roste účinnost s vyšším množstvím vody, u ošetření
klasu je to do jisté míry naopak. Představa, že během pár dnů ošetříme veškeré porosty
ve správném termínu je naivní.
Právě v této situaci pěstiteli může pomoci vhodně vybraná odrůda AZOL FREE, která
za normálních podmínek nepotřebuje takové ošetření. Samozřejmě v tak mimořádně
extrémním roce, jakým byl 2020, se nelze plně spolehnout na zdravotní stav žádné, tedy ani té
nejzdravější odrůdy. Je pak na farmáři a jeho poradci, aby v době před kvetením společně rozhodli
dle předpovědi počasí o aplikaci fungicidu či nikoliv. Za běžných klimatických podmínek jsou
však odrůdy AZOL FREE velmi významným přínosem pro každého českého farmáře.
Ušetřete za postřik do klasu i vy a připravte se na budoucnost bez azolů.

PIRUETAA

NOSNÉ ODRŮDY
NOVINKA 2021

EXPOE
AZOL FREE

CHIRONA
AZOL FREE

AZOL FREE

CENTURION A osinatka
AZOL FREE

ATUANB
AZOL FREE

JOHNSONKrm.
AZOL FREE

BONANZAKrm
ZOLLERNSPELZ špalda
V PRAXI ZAVEDENÉ
ODRŮDY
GENIUSE
PATRASA
TOBAKB
RIVEROA/B
ELIXERC
CHYSTANÉ
NOVINKY
PRO ROK 2022
SU TARROCAB
SU ASTRAGONKrm.
osinatka
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DOPORUČENÝ TERMÍN SETÍ PŠENICE OZIMÉ A VÝSEVEK V MKS
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Odrůda
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PŠENICE OZIMÁ

ASKABANA
Mrazuvzdorný POTENZIAL.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Vysoký výnos
Vysoká plasticita
Výborné stabilní potravinářské
parametry
Vysoká mrazuvzdornost

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

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

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

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
PEKAŘSKÁ JAKOST
Pádové číslo
Obsah NL
Sedimentační test
Vaznost mouky
Objemová hmotnost
Objem pečiva
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí
Optimální podmínky
Pozdní setí
HNOJENÍ DUSÍKEM (extenz. a intenz.)
Odnožování (včetně Nmin)
Sloupkování – počátek
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(střední a vyšší intenzita)
ODOLNOST K CHOROBÁM
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez plevová - list
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek
a infekčního stavu daného roku
VHODNOST PO OBILNINĚ
VHODNOST PO KUKUŘICI

středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
střední vzrůst (90 – 95 cm)
středně rané / polopozdní
velmi dobrá
velmi dobrá až výborná (82 % přežitých rostlin)
vysoký výnos
střední (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
vysoký
vysoká (46 – 48 g)
A/E
393 s
14,30 %
59 ml
61,80 %
798 g/l
562 ml
od 2/2 září do 2/2 října
280 zrn/m2
280 – 320 zrn/m2
320 – 380 zrn/m2
EC 21 – 28 (odnožování)
EC 29 – 32 (počátek sloupkování)
EC 49 – 51 (počátk metání)
střední (5,5)
EC 28 – 29 (konec odnožování)

130 – 180 kg N/ha
40 – 60 kg N/ha (30%)
80 – 100 kg N/ha (60%)
10 kg – 20 N/ha (10%)

CCC 750 g do1,5 l/ha
CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephon
EC 31 (počátek sloupkování),
0,5 l/ha nebo v EC 33 pouze 0,4 l
trinexapac. ethyl nebo v EC 33 pouze
při vysoké intenzitě
0,7 l mepiguat prohexadione
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
7,5 (+++)
7,5 (+++)
6,6 (++)
6,9 (++)
7,0 (++)
8,3 (+++)

širokospektrální fungicid
EC 51 tebuconazole 250 g
ano (++)
ano (+)

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

NOVÁ DOPORUČENÁ HVĚZDA ASKABAN
„Vždy mě bavila a stále baví práce s odrůdami, které dobře reagují na

danou po svých předcích, jako byl např.

provedená agronomická opatření a ASKABAN takový je. Na druhou

POTENZIAL. Ostatně tato vlastnost se

stranu mě fascinuje neuvěřitelná plastičnost a tolerance odrůdy. Mám

potvrdila v loňském extrémně deštivém

na mysli její toleranci ke špatným půdám, chybám v agrotech-

roce. U odrůdy POTENZIAL byl problém

nice, nevhodnému zacházení či extenzitě. Nic na tom však nemění

ve slabé mrazuvzdornosti. Toto ale

fakt, že ASKABAN, stejně jako jeho předchůdce POTENZIAL, je odrůda,

u odrůdy ASKABAN neplatí. ASKABAN

která se za každé plus, které farmář do této odrůdy investuje, vrátí dvě-

i dle výsledků mrazových testů je

ma plus. Například navýšením dávky dusíku, zejména v produkční fázi,

jednou z nejmrazuvzdornějších

se ASKABAN odvděčí vyšším počtem zrn v klase. Za včasné kvalitativní

pšenic registrovaných v České

hnojení dusíkem (močovina + hořká sůl + Zn) Vám ASKABAN poděkuje

republice. Jednoznačně doporučuji

vyšší HTZ a výbornou pekařskou kvalitou, která je i tak pevná a stabilní

odrůdu ASKABAN všem pěstitelům

na hodnotě E/A. Stabilitu pádového čísla a schopnost udržet kvalitu má

potravinářské pšenice.“

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

ZKUŠENOST Z PRAXE – ASKABAN

ASKABAN JE VÝNOSEM I KVALITOU NA ŠPICI
ZD Hrotovice, okr. Třebíč
Výměra: 3 300 ha
Nadmořská výška: 400 – 490 m n. m.
Průměrné srážky: 500 mm (2020: 751 mm)
Půdy: střední
Struktura RV: pšenice, oz. ječmen, řepka,
kukuřice, hrách, vojtěška, trávy na semeno,
len olejný, kmín
V rámci více než dvacetileté spolupráce ZD Hrotovice a šlechtitelské
ﬁrmy SAATEN-UNION jsme pěstovali i množili značnou řadu odrůd
obilnin i hrachu ze šlechtění SU, máme zkušenosti i s množením hybridní řepky pro Rapool. Díky množení vyšších stupňů se k nám jako
k prvním dostanou úplné novinky. Pšenici ASKABAN jsme předloni

Ing. Vít Ševčík,
agronom

vybrali díky podobnosti s Potenzialem, dříve velmi oblíbenou a po
dlouhou dobu v některých ohledech nepřekonanou odrůdou. Hned

Agrotechnika:

v první sklizni (2019) nám ASKABAN potvrdil, že je výnosem

Předplodina: řepka

a kvalitou jeho více než plnohodnotnou náhradou. Dal nám jeden

Zpracování půdy: minimalizace

z nejlepších výnosů 9,53 t/ha, navíc ve špičkové kvalitě (OH 810 g/l,

Termín setí, výsevek, hloubka setí: 23.9., 2,8 MKS/ha

15 % NL). Loňský rok (sklizeň 2020) nebyl jednoduchý. Ještě v dubnu

Ochrana a hnojení podzim: 5.10. Nurelle, 17.10. Bizon, 31.10.

to vypadalo, že uschneme, žně byly naopak deštivé. Nakonec se s tím

SAM 100 l

pšenice popasovaly a výnos i kvalitu daly. ASKABAN byl mezi nejlep-

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

šími s výnosem 8,7 t/ha a společně s výbornou kvalitou opět výrazně

31.3. DAM 100 l, 10.4. Stabilan 2 l, 21.4. Mollis 0,9 l, 4.5. Sumicidin,

překonal náš průměr 7,9 t/ha. Porostově byl i přes silné jarní sucho

20.5. Priaxor 1l + Síra 1l + Sumicidin

velice vyrovnaný, nižším výsevkem a silnější dávkou regulace jsme

Výnos: 9,53 t/ha (2019) a 8,7 t/ha (2020)

porost udrželi bez polehnutí.
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Prvotní zkušenosti regionálních poradců
s novou odrůdou ASKABAN.
KDYŽ DOSTANETE KVALITU A NEMUSÍTE OBĚTOVAT VÝNOS
„ASKABAN je ideál, ke kterému směřuje šlechtění potravinářské pšenice a který má potenciál oslovit velkou část pěstitelů
v mém regionu. Je to komplexní odrůda po stránce výnosu, bezchybné odolnosti chorobám i téměř „éčkové“ potravinářské
kvality. Dle mých dosavadních zkušeností bude novinka ASKABAN díky špičkovým jakostním parametrům vyhovovat nejen
pěstitelům „áček“, ale osloví i ty, kteří cílí na nejkvalitnější „éčkové“ odrůdy.“
Ing. Adam Čáslava
Regionální poradce pro Vysočinu

NOVÝ ROZMĚR PRO „ÁČKA“
„ASKABAN cíleně v Polabí posiluji. Důvodů vidím hned několik! Chybí zde odrůdy doporučené pro ČR, tím i segment
schopný akce na naši současnou problematiku. Zvládl registrační řízení se špičkovými výsledky a věřím, že tím otevře nové
možnosti pro pěstitele a zpracovatele navzájem. Jeho vlastnosti vnímám jako dobrou reakci na současnou turbulenci
v legislativě, ale i na současnou klimatickou zátěž v podmínkách ČR.“
Zdeněk Kadlec, DiS.
Regionální poradce pro Východní Čechy

DUCHOVNÍ NÁSTUPCE POTENZIALU
„Novinka ASKABAN je duchovním nástupcem odrůdy POTENZIAL. Je silná především ve stabilitě kvalitativních
parametrů, navíc přidává odolnost proti vymrzání. Po loňském deštivém roce, kdy byl v mém regionu problém především
s „objemovkou a pádovkou“ je odrůda ASKABAN tím skutečným řešením v sortimentu A.“
Bc. František Rod
Regionální poradce pro Střední Moravu

POJISTKA MOKRÝCH ŽNÍ
„S novým ASKABANEM přichází zajímavá kombinace výnosného „áčka“ se suverénní kvalitou. Vysoké, a hlavně
stabilní číslo poklesu i přes deštivé dny v závěru vegetačního období. To celé podtrhuje vynikající mrazuvzdornost
a stav po zimě. ASKABAN doporučuji všem, kteří hledají fungující pojistku i na mokré žně.“
Bc. Pavel Stárek
Regionální poradce pro Střední Čechy
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ZKUŠENOST Z PRAXE – EXPO

SAATEŇÁCKÁ NOVINKA MĚ OPĚT
NEZKLAMALA!
MVDr. Petr Löwenthal, Krnov, okr. Bruntál

Tato moje zkušenost potvrzuje plastici-

Výměra: 820 ha

tu odrůdy k různým půdně-klimatickým

Nadmořská výška: 200 – 350 m n. m.

podmínkám. Taktéž zdravotní stav EXPA

Průměrné srážky: 700 mm

byl bezproblémový, a i přes vydatné

Půdy: lehčí písčité až těžké hlinité

deště zůstalo nepolehlé, což se určitě

Struktura RV: pšenice 43 %, řepka 21 %, cukrovka 15 %,

odrazilo ve velmi dobrých potravinář-

mák 15 %, ostatní 6 %

ských výkupních parametrech. V pěstování této odrůdy rád i nadále pokračuji.“

„Činnost mé farmy je zaměřená pouze na produkci z rostlinné výroby

Sdělil agronom MVDr. Petr Löwenthal.

MVDr. Petr Löwenthal,
agronom

– tržní plodiny. V pšenicích se tedy zaměřuji výhradně na potravinářské
odrůdy. Jsem trvale spokojený s odrůdami společnosti SAATEN–UNION

Agrotechnika:

(pěstuji GENIUS, PATRAS, RIVERO), a proto jsem v roce 2018 přivítal

Předplodina: řepka, mák, Zpracování půdy: hloubkové kypření

možnost zaset jako množitelskou plochu „elitní“ novinku EXPO. V tomto

25–30 cm dle půdy, Termín setí: 19.10., Hloubka: 2,5–3 cm, Výsevek:

extrémně suchém roce patřila v mém portfoliu odrůd k nejvýkonnějším,

3,5MKS, Ochrana podzim: Osivo mořené navíc Systiva, Herbicid TRI-

a proto jsem na podzim 2019 EXPO zasel již na 80 ha.

NITY 2 l + graminicid 7 g, Hnojení podzim: 200 kg NPK, Ochrana

I přes to, že rok 2020 byl rokem naopak velmi deštivým, EXPO opět vý-

jaro: ZYPAR 0,5 l, RETACEL 0,7 l, MODDUS 0,3 l, CCC 0,3 l + mikrový-

nosově překonalo mé očekávání (8,5 t/ha) a nasypalo o 5 q/ha více, než

živa, Fungicidy CAPALO 1,2 l, PRIAXOR 1 l, OSIRIS 1,5 l + insekticid,

byl můj výnosový průměr pšenic v tomto roce (8 t/ha). Na lehčích, vodě

Hnojení jaro: regenerační Močovina 150 l, produkční DAM 180 l +

propustných pozemcích dávalo i 9 t/ha! Platí, že „všeho moc škodí“,

DAM 120 l, kvalitativní DAM 80 l S každým vstupem močovina na list

a tentokrát to platilo o vodě!

+ hořká sůl. Pro stimulační efekt energen FULHUM.

ZKUŠENOST Z PRAXE – EXPO

EXPO PŘEKONALO NÁŠ LETOŠNÍ
VÝNOSOVÝ PRŮMĚR O 8 q
Ing. Jan Hanzlík, Hněvošice, okr. Opava
Výměra: 370 ha
Nadmořská výška: 250 m n. m.

i přesto šla tato pšenice nakonec do

Průměrné srážky: 600 mm

zimy v dobrém stavu. Věříme, že svůj

Půdy: hlinité až hlinitopísčité

úspěch v letošním roce zopakuje“, řekl

Struktura RV: pšenice 35 %, řepka 25 %, ječmen jarní 10 %,

agronom Ing. Petr Černý.
Ing. Petr Černý, agronom

cukrovka 15 %, kukuřice 10 %, sója 5 %

Agrotechnika:
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„Pěstujeme pouze potravinářské pšenice a z novinek nás svými dekla-

Předplodina: mák, Zpracování půdy: podrývání, smykování, setí,

rovanými vlastnostmi zaujalo v roce 2019 nové „éčko“ EXPO. Zaseli

Termín setí: 5.10., Výsevek: 165 kg/ha, Hloubka setí: 3,5 cm, Před

jsme jej na 30 ha. Odrůda se dobře „poprala“ s vysokými srážkami

setím: půdní bakterie AZOTER a hnojení POLIDAP 150 kg, Ochrana

minulého roku a i přes snížené dávky fungicidů udržela dobrý zdra-

podzim: CHOCKER 0,45l, Hnojení a ochrana jaro: DASA 190 kg

votní stav. Na rozdíl od konkurenčních odrůd zůstala i přes svůj vyš-

– regenerační, FORTE GAMA FENOL 3 l, CCC 0,7 l, LAD(27) 185 kg,

ší vzrůst nepolehlá. Výnosem 7,5 t/ha a v dobré potravinářské kvali-

LAD(27) 111 kg – produkční, FIXATOR 0,35 l/ha + CCC 0,3 l, LAD(27)

tě překonala náš výnosový průměr toho roku o 8 q. Tato zkušenost

148 kg – kvalitativní, PRIAXOR EC 0,8 l, FLEXITY 0,3 l, Močovina

byla dostatečná pro to, abychom EXPO zaseli znovu. Počasí podzi-

10 kg, AKTIFER ELEMENT S 0,5 l, OSIRIS 1,3 l

mu sice nedovolilo udělat kvalitní předseťovou přípravu půdy, ale

Sklizeň: 2.8., Výnos: 7,5 t/ha, průměr podniku 6,7 t/ha

PŠENICE OZIMÁ

E

EXPO TOP "éčko"
od Německa po Maďarsko.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
TOP výnos zrna v E sortimentu odrůd
Mimořádná odolnost k fusariím v klase
Velmi dobrá mrazuvzdornost
Specialista na pozdní setí
a po kukuřice

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

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
EXPO je nová "Éčková" pšenice, která je díky své plastičnosti doporučena pro podmínky Německa, České
republiky, Slovenska a Maďarska. Z toho plyne její
absolutní univerzálnost a tolerance k různým podmínkám i technologiím pěstování. Svojí plastičností
se velmi podobá odrůdě PATRAS. Velmi dobře reaguje
na intenziﬁkační vstupy. Na druhé straně lze tuto
odrůdu pěstovat i se 120 kg dusíku a jedním
standardním fungicidem na praporcovém listu.
Díky mimořádně dobré odolnosti k fusariím v klase lze
odrůdu EXPO pěstovat po kukuřici a po pšenici. EXPO
vyniká vysokou tolerancí k pozdním termínům setí.

*Zdroj: BSA Německo 2014 – 2017, Šlechtitel
Šlechtitel: SAATEN-UNION / DSV
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit
místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
PEKAŘSKÁ JAKOST *
Pádové číslo
Obsah NL
Sedimentační test / Zelenyho test
Vaznost mouky
Objemová hmotnost
Objem pečiva
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí
Optimální podmínky
Pozdní setí
HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz. pěstování)
Odnožování (včetně Nmin)
Sloupkování – počátek
Sloupkování – průběh
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu)
HNOJENÍ DUSÍKEM (extenz. pěstování)
Odnožování (včetně Nmin)
Sloupkování – počátek
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)
ODOLNOST K CHOROBÁM
Běloklasost
DTR
Padlí listu
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez plevová-list
Fusaria klasu
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek
a infekčního stavu daného roku
VHODNOST PO OBILNINĚ
VHODNOST PO KUKUŘICI

středně rychlý podzimní a jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
střední až vyšší vzrůst (105 – 107cm)
středně rané až polopozdní / polopozdní
velmi dobrá
velmi dobrá
vysoký výnos
střední (ideální počet 600 klasů/m2)
středně vysoký (38 – 40 zrn v klase)
vysoká (48 – 49 g)
E
E (352 s)
E (13,4 %)
E (50,3 ml)
E (58,7 %)
E (nad 800 g/l)
E (683 ml)
od 1/2 září do 2/2 října
300 zrn/m2
320 – 350 zrn/m2
350 – 400 zrn/m2
EC 21 – 28 (odnožování)
EC 29 – 32 (počátek sloupkování)
EC 33 – 35 (plné sloupkování)
EC 49 – 51 (počátek metání)

160 – 200 kg N/ha
40 –50 kg N/ha (25 %)
50 – 60 kg N/ha (30 %)
30 – 40 kg N/ha (20 %)
40 kg N/ha (25 %)
100 – 120 kg N/ha
40 – 50 kg N/ha (40 %)
40 – 50 kg N/ha (40 %)
20 – 25 kg N/ha (20 %)

EC 21 – 28 (odnožování)
EC 29 – 32 (počátek sloupkování)
EC 49 – 51 (počátek metání)
střední
EC 28 – 29 (konec odnožování)
CCC 750 g do 1,5 l/ha
+ EC 31
CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephon
EC 31 (počátek sloupkování),
0,5 l/ha mepiguat + prohexadione
nebo 0,4 kg trinex.Ethyl + prohexadione
nebo pouze při vysoké intenzitě
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
++
++
++++
++++
+++
+++
+++
+++
++++
širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda
ano (+++)
ano (+++)
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PŠENICE OZIMÁ

ZKUŠENOST Z PRAXE – CHIRON

JEDE JAKO CHIRON!
Bludovská a.s., okr. Šumperk
Výměra: 2 600 ha orné půdy
Nadmořská výška: 300 m n. m.
Průměrné srážky: 700 mm
Půdy: lehčí, střední
Struktura RV: 700 ha pšenice ozimá, 500 ha jarní ječmen,
80 ha ozimý ječmen, 90 ha triticale ozimé, 480 ha řepka
ozimá, 70 ha mák, 130 ha cukrovka, 300 ha kukuřice, 100 ha
vojtěška
Tak jako byl závodník Louis Chiron úspěšný pří vítězství

Žně v Bludovské a.s.

na domácí Grand prix Monaka 1931, byla úspěšná pšenice
Chiron u pana Kašpara v podniku Bludovská a.s. v roce 2020.

Agrotechnika:

„S touto odrůdou mám dobré zkušenosti, loni (2019) jsem měl novinku

Předplodina: řepka ozimá, Termín setí, výsevek: 23-24.9., 4 mil.

CHIRON v množení, letos byla na běžné ploše. Šla na lehčí propustné

výsevek, Podzim: 100 kg amofos + 100 kg KCl, postemergentně

půdy, které v letošním mokrém roce netrpěly zamokřením. Z celkové

herbicid, Jaro: regenerace 60 kg N v ledku, produkční 60 kg N v led-

plochy 78 ha jsme sklidili průměrně 8,6 t/ha, maximální výnos byl

ku, kvalita 45 kg N v ledku, Kapalné hnojivo: FORTE alfa 4 l/ha +

na 17 ha dokonce 10,1 t/ha! Průměrný výnos podniku překonala

stimulátor Albit 40 ml, Retafos prim 5 l/ha + Albit 40 ml, Regulace:

o 1,6 t/ha a měla super kvalitu. Na základě zkušeností z minulého

retacel extra 0,8 l/ha + ﬁxator 0,2 l/ha, Fungicid na praporec: Bell

roku jsem k céčku přidal trinexapac-ethyl v poloviční dávce a porost

Pro 0,9 l/ha

nepolehnul. Se zdravím problém nebyl a svou raností nám pasuje“,

Výnos: 78 ha, 8,6 t/ha, maximální výnos na 17 ha 10,1 t/ha

řekl Ing. Karel Kašpar, agronom z podniku Bludovská a.s.

Průměrný výnos podniku: 7 t/ha

ZKUŠENOST Z PRAXE – CHIRON

BUDOUCNOST SE ŠPIČKOVÝM VÝNOSEM
SVOM s.r.o. Mišovice, okr. Písek
Výměra: 925 ha

Zdravé rostliny, nádherný klas
s obrovským výnosovým
potenciálem.

Nadmořská výška: 450 – 500 m n. m.
Průměrné srážky: 600 mm
Půdy: lehké až převládající těžké
Struktura RV: obiloviny 53 %, řepka 21 %, krmné plodiny 26 %

polích zůstal CHIRON až do sklizně nepolehlý“, říká pan Jan
Sádlo, agronom podniku SVOM s.r.o. Mišovice.

„V našich podmínkách byl termín setí pozdní, navíc půdně klimatické
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podmínky neumožnily připravit optimálně půdu k setí. To bylo důvodem

Agrotechnika:

k navýšení výsevku. Přesto rostliny dobře vzcházely a díky delšímu pod-

Předplodina: kukuřice, Zpracování půdy a příprava: orba, kom-

zimu se porosty dobře zapojily. Na jaře rostliny zredukovaly do dobré

paktor, secí kombinace, Termín setí: 20.-22.2019, výsevek 4,7 MKS,

hustoty. V průběhu vegetace ukázal CHIRON své přednosti, zdravotní

hloubka setí do 4 cm, Ochrana podzim: Metlin, Hnojení podzim:

stav, plastičnost i skvělou provozní reakci na vstupy. Přestože byl zasetý

nic, Hnojení jaro: 10.-13.3. LAD 0,2 t/ha, DAM 6.4. 130 l/ha, 22.4.

na půdách s různou strukturou, rozdíl ve výnose nebyl velký. Ve sklizni

DAM 100 l/ha, Ochrana jaro: Arrat, Retacel, Yamato a Lumis, Manda-

překvapil nejen výnosem zrna, ale i slámy. Sláma je pro nás též důležitá.

rin + Kaishi, Sklizeň: 14.-16.8.2020

Máme silnou ŽV a takové řady slámy po kombajnu jsem ještě neviděl.

Výměra odrůdy CHIRON 100 ha, výnos 10,6 t/ha

V mokrém roce jsem si všiml ještě jedné skvělé vlastnosti – na všech

Pšenice oz. celkem 325 ha průměrný, výnos podniku 7,9 t/ha

PŠENICE OZIMÁ

A

CHIRON Středně rané,
velmi výnosné "Áčko".
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Velmi vysoké stabilní výnosy zrna
Výborné pekařské parametry
Vysoká stres-odolnost
Výtečné zdraví

POPIS ODRŮDY
CHIRON je středně raná unikátní odrůda s typickým
projevem univerzálnosti a mimořádnou plastičností.
Dalo by se říci takový otloukánek, který je díky dobrému zdraví listu i klasu připraven na restrikce a omezení
pesticidů. CHIRON je navíc připraven na probíhající klimatické změny. Je odrůdou velmi dobře
tolerující přísušky, lehčí až písčité půdy, velmi
dobře však toleruje i těžké, jílovité pozemky
a přemokření. To prokázal i v mokrém roce 2020.
Zimovzdornost i mrazuvzdornost jsou na výborné úrovni. Odolnost proti poléhání je střední až vyšší. Všechny
významné potravinářské parametry, které se zohledňují
při výkupu potravinářské pšenice, odpovídají u odrůdy CHIRON stabilně kategorii A či E. Předností je
zejména vysoké a stabilní pádové číslo, dobrá
objemová hmotnost a vyšší obsah bílkovin.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
CHIRON je velmi plastickou odrůdou, která nemá vyhraněné nároky na půdně-klimatické podmínky. Díky
výtečnému zdraví a stres-odolnosti mohou tuto odrůdu
pěstovat i farmáři v horších půdních podmínkách. Jedinečnou výhodou odrůdy CHIRON je zdravá
listová plocha a vysoká odolnost k fuzariím
v klase, což jistě ocení každý pěstitel, který má za
cíl omezení fungicidních vstupů při pěstování potravinářské pšenice.

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
VÝNOS ZRNA*
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
PEKAŘSKÁ JAKOST *
Pádové číslo
Obsah NL
Sedimentační test
Vaznost mouky
Objemová hmotnost
Objem pečiva
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí
Optimální podmínky
Pozdní setí
HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz. pěstování)
Odnožování (včetně Nmin)
Sloupkování – počátek
Sloupkování – průběh
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu)
HNOJENÍ DUSÍKEM (extenz. pěstování)
Odnožování (včetně Nmin)
Sloupkování – počátek
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ*
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Běloklasost
Padlí listu
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez plevová-list
Fusaria klasu
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek
a infekčního stavu daného roku
VHODNOST PO OBILNINĚ
VHODNOST PO KUKUŘICI

středně rychlý podzimní a jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
střední až nižší vzrůst (85 – 90 cm)
středně rané/ rané až středně rané
velmi dobrá
velmi dobrá až výborná
vysoký v ošetřené, velmi vysoký výnos v neošetřené variantě
střední (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
vysoký (43 zrn v klase)
střední (45 g)
A
E
E/A
E/A
E
A
A
od 2/2 září do 2/2 října
280 zrn/m2
280 – 320 zrn/m2
320 – 380 zrn/m2
EC 21 – 28 (odnožování)
EC 29 – 32 (počátek sloupkování)
EC 33 – 35 (plné sloupkování)
EC 49 – 51 (počátek metání)

160 – 210 kg N/ha
40 – 50 kg N/ha (25 %)
40 – 60 kg N/ha (25 %)
40 – 60 kg N/ha (25 %)
40 kg N/ha (25 %)
100 – 130 kg N/ha
30 – 40 kg N/ha (30 %)
40 – 50 kg N/ha (40 %)
30 – 40 kg N/ha (30 %)

EC 21 – 28 (odnožování)
EC 29 – 32 (počátek sloupkování)
EC 49 – 51 (počátek metání)
střední
EC 28 – 29 (konec odnožování)
CCC 750 g do 1,2 – 1,5 l/ha
+ EC 31
CCC 750 g 0,3 l/ha + Ethephon 0,3 l/ha
nebo EC 31 (počátek sloupkování), pouze 0,4 l trinexapac-ethyl nebo
při vysoké intenzitě
pouze 0,5 l mepiquat + prohexadione
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
++
+++
++++
+++
+++
+++
++++
+++
širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda
ano (++)
ano (+++)

*Zdroj: BSA Německo 2014 – 2017, Šlechtitel
Šlechtitel: SAATEN-UNION/Nordsaat
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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PŠENICE OZIMÁ

ZKUŠENOST Z PRAXE – PIRUETA

PIRUETA MÁ U NÁS PEVNÉ MÍSTO
ROSTĚNICE a.s., okr. Vyškov
Výměra: 10 000 ha

i při výsevku 3,2 MKS. Na další sezó-

Průměrné srážky: 607 mm (2020)

nu máme zaseto 350 ha PIRUETY“,

Půdy: lehčí písčité až těžké hlinité

říká agronom podniku ROSTĚNICE a.s.,

Struktura RV: Pšenice ozimá, ječmen jarní,

Ing. Novotný.

řepka olejná, kukuřice, sója, hořčice, svazenka, peluška

Ing. Novotný, agronom

Agrotechnika:
„Výnosem 8,31 t/ha patří mezi naše top pšenice. I při tomto výnosu loni

Předplodina: řepka, Zpracování půdy: podrývání + kompaktor,

udržela 14 % dusíkatých látek. Byla zaseta na svažitém pozemku s po-

Setí: 28. září 2019 výsevek 3,2 MKS, Pottinger TERRASEM 8m, Hno-

měrně dobrou půdou, která místy přechází ve slín. Předplodinou jí byla

jení: před setím 150 kg síran amonný, trojitý superfosfát 250 kg/ha

řepka TEMPTATION. V PIRUETĚ vidím jako jednu z hlavních předností

variabilně, regenerační dávka: 100 kg močoviny, 250 kg DASA, pro-

výborný zdravotní stav bez náznaku fuzarióz. V loňském deštivém roce

dukční: DAM 170 kg/ha, Ošetření: odplevelení Dikobraz Extra, 19.5

jsme také zaznamenali lepší odolnost vůči poléhání oproti ostatním našim

Etheguard + Azoguard + Fenris + Nexide + Bor + MultiAD, 2.6. Met-

odrůdám. PIRUETA velmi dobře odnožuje a porost se dobře zahustí

con + Lambo + Energen 3D + Fenris + Bor

PIRUETA JE PERSPEKTIVNÍ ODRŮDA

ZKUŠENOST Z PRAXE – PIRUETA

ZP Otice, a.s., okr. Opava
Výměra: 2 360 ha

jich podíl. Po dohodě se semenářskou

Nadmorská výška: 260 – 500 m n. m.

ﬁrmou jsme v r. 2019 na 29 ha zaseli

Průměrné srážky: 500 mm (2020: 700 mm)

množitelskou plochu novinky PIRUETA.

Půdy: písčito-hlinité

Tato odrůda se mi v průběhu vegetace

Struktura RV: pšenice 30 %, ječmen jarní 16 %, řepka 8 %,

velmi líbila, vyzdvihnul bych zejména její

cukrovka 14 %, pícniny 5 %, kukuřice 15 %, mák 7 %, zelí 5 %

výborný zdravotní stav. O odolnosti k poléhání svědčí i fakt, že ustála

Jan Černín, agronom

vytrvalé deště loňského roku. S výnosem 7,7 t/ha jsem byl spokojený.
„Vzhledem k tomu, že jsme v posledních letech zažili i velmi suché

PIRUETU považuji za perspektivní odrůdu, a proto ji máme zasetou

roky, kdy lepších výnosů dosahovaly rané odrůdy, zvyšujeme i my je-

i v letošním roce“, řekl pan Jan Černín, agronom ZP Otice.

PIRUETA – RANOST VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

ZKUŠENOST Z PRAXE – PIRUETA

ZD Slavice, okr. Třebíč

dní dříve. Je kratší a dobře odol-

Výměra: 442 ha

ná proti polehnutí. Stačila minimál-

Nadmorská výška: 500 m n. m.

ní regulace a poradila si i s náročnými

Průměrné srážky: 530 mm (2020: 761 mm)

podmínkami loňského roku. Je kvalitní,

Půdy: středě těžká půda

měla špičkové parametry potravinářské

Struktura RV: 130 ha pšenice, 55 ha ječmen ozimý, 90 ha řepka

kvality – 13,8 % NL a OH 811 g/l. Na

Pavel Stuchlík,

oz., 70 ha jarní ječmen, 50 ha hrách, 30 ha mák, 17 ha kukuřice

kvalitě se nepochybně pozitivně pode-

předseda ZD Slavice

psala i časná sklizeň. V neposlední řadě
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„PIRUETA je odrůda, která stojí za povšimnutí. Je raná, oproti ostat-

je výnosná. Loni měla PIRUETA průměr 8,02 t/ha a navýšila tak průměr

ním pšenicím, které pěstujeme, byla ke sklizni o cca 10–12

podniku 7,24 t/ha“, řekl pěstitel Pavel Stuchlík, předseda ZD Slavice.

PŠENICE OZIMÁ

PIRUETAA Kulatá odrůda
ve všech směrech.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Velmi vysoký výnos v raném
sortimentu
Ranost
Pevné zdraví celé rostliny

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

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

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
PEKAŘSKÁ JAKOST
Pádové číslo
Obsah NL
Sedimentační test
Vaznost mouky
Objemová hmotnost
Objem pečiva
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Optimální podmínky
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz. pěst.)
Odnožování (včetně Nmin)
Sloupkování (počátek)
Sloupkování (průběh)
Pozdní dávky (dle očekávaného výnosu)
HNOJENÍ DUSÍKEM (extenz. pěst.)
Odnožování (včetně Nmin)
Sloupkování (počátek)
Pozdní dávky (dle očekávaného výnosu)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Běloklasost
Padlí listu
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez plevová-list
Fusaria klasu
Virózy
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek
a infekčního stavu daného roku
VHODNOST PO OBILNINĚ
VHODNOST PO KUKUŘICI

středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / vysoká odnožovací schopnost
střední vzrůst (87 – 94 cm)
rané / rané (2 dny na Bohemii)
dobrá
dobrá (69 % přežitých rostlin)
velmi vysoký výnos ve všech oblastech i variantách
vyšší (ideální počet 750 – 800 klasů/m2)
střední
střední (43 g)
A
E
A
A
E
E
A
od 1/2 září do 1/2 října
280 – 300 zrn/m2
300 – 350 zrn/m2
350 – 380 zrn/m2
EC 21 – 28 (odnožování)
EC 29 – 32 (počátek sloupkování)
EC 33 – 35 (plné sloupkování)
EC 49 – 51 (počátek metání)
EC 21 – 28 (odnožování)
EC 29 – 32 (počátek sloupkování)
EC 49 – 51 (počátek metání)
velmi dobrá (7,5)
EC 28 – 29 (konec odnožování)

180 – 200 kg N/ha
55 – 60 kg N/ha (30 %)
55 – 60 kg N/ha (30 %)
35 – 40 kg N/ha (20 %)
35 – 40 kg N/ha (20 %)
100 – 130 kg N/ha
30 – 40 kg N/ha (30 %)
40 – 50 kg N/ha (40 %)
30 – 40 kg N/ha (30 %)

CCC 750 g do1,0 l/ha
CCC 750g 0,3 l/ha + Ethephon
0,3 l/ha nebo v EC 33 pouze
EC 31 (počátek sloupkování),
0,2 l trinexapac. Ethyl nebo
při vysoké intenzitě
v EC 33 pouze 0,4 - 0,5l mepiguat
prohexadione
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
7,4 +++
6,8 ++
7,2 +++
5,8 + (+)
7,3 +++
5,9 + (+)
8,3 +++ (+)
7,8 +++
8,9 +++(+)
širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda
ano (++)
ano (++)

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

Základní pěstitelská opatření
v suchých podmínkách.
Kde není voda, není život. To je fakt, ale při nedostatku vody můžeme učinit opatření, která více či méně mohou snížit
negativní dopady jejího nedostatku.

1) ZPRACOVÁNÍ PŮDY

4) OCHRANA LISTOVÉ PLOCHY A SNÍŽENÍ TRANSPIRACE

Netřeba zkušeným agronomům připomínat zásady, omezující evaporaci z půdy. Protiargumentem minimalizace je dnes bohužel zpracování půdy jako opatření proti hrabošům: „Orat či neorat? Sucho
nebo hraboši?“

Například některé mikroprvky se přímo podílí na antistresových procesech v rostlinách. Nejvýznamnějšími prvky jistě jsou
Mn, Zn a Cu, které se za stresu podílí na syntéze obranných bílkovin (Phytolaxinů). Zn se také podílí na ochraně kořenového koleoptile, stejně tak chrání povrch listů před slunečním zářením. Stimuluje
tvorbu tryptofanu, tedy prekurzoru IIA (indolyl-3-octová kyselina =
Auxin). Pšenice se tak rychle zbaví nepotřebných neplodných odnoží.
Cu a Mn se účastní i procesu snížení transpirace v době extrémního
sucha. Mn je stabilizátorem chlorofylu, udržuje Mg ve vazbě se čtyřmi
molekulami N. Podobný projev má i Cu, která je obsažena v chloroplastech. Navíc zvyšuje tepelnou pohodu a snižuje negativní dopad
pozdních jarních mrazíků.

2) PODPORA KOŘENOVÉHO SYSTÉMU
V oblastech s pravidelným výskytem stresu je třeba již na podzim
významně podpořit tvorbu kořenového systému. Osvědčená
je např. kombinace kvalitní přípravy seťového lůžka, středně rané
mělčí setí, spíše řidší výsevek, předseťové hnojení amoniakální či amidickou formou N 10–15 kg, ve fázi 4. až 5. listu ošetření chlormequatem v dávce 0,4–0,7 l dle odrůd v kombinaci s 300–500 g manganu
a rozpuštěnými 5–10 kg močoviny.

5) VÝBĚR VHODNÉ A SUCHO LÉPE ZVLÁDAJÍCÍ ODRŮDY
3) OMEZENÍ STRESU
Herbicidní přípravky na bázi fytohormonů, či přímo fytohormony
v rostlinách ovlivňující, jsou za sucha a vysokých teplot samy o sobě
stresory (např. 2,4 D, MCPA, MCPP, látky příbuzné dicambě a další).
Dvouděložné plevele jsou na ně více citlivé než jednoděložné rostliny, čehož se využívá při jejich hubení v obilovinách. Za optimálních
podmínek není reakce obilovin znatelná, ovšem v extrému tyto účinné
látky reakci rostlin na stres ještě umocňují (poškození základu budoucího klasu a retardace plodných odnoží). Dochází též k omezení tvorby
enzymu „superoxiddismutáza“, jehož tvorba je ve stresovém stavu
velmi důležitá a napomáhá chránit buněčné stěny před poškozením.
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Asi nikdo nepochybuje o tom, že mezi odrůdami jsou velmi značné
rozdíly co do tolerantnosti či přizpůsobivosti stresům a zejména stresu
z nedostatku vody. Odolnější odrůdy se brání různou formou. Využívají
k tomu např. mohutnější kořenový systém s větší sací silou, rychlejší
reakcí na stres např. tvorbou obranných bílkovin a enzymů, a tedy
i rychlejším uzavírání průduchů a snížením transpirace. Také rychlost
nalévání zrna může odrůdu ochránit před pozdními přísušky. Mezi
takovéto odrůdy bezesporu patří např. CENTURION, CHIRON,
SU ASTRAGON a další.
Ing. Luděk Novotný,
produktový manažer SAATEN-UNION CZ s.r.o.

PŠENICE OZIMÁ

CENTURIONA Raná, osinatá
pšenice speciálně do stresu.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Vysoký výnos v raném sortimentu
Ranost
Vysoká stres-tolerance
Osinatá odrůda

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

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
CENTURION ocení zejména pěstitelé, kteří vyžadují
od potravinářské pšenice stabilně vysoké výnosy i v suchých oblastech a v lokalitách s častým výskytem divokých prasat. Stejně tak najde CENTURION
uplatnění u farmářů, kteří se orientují na střední intenzitu hnojení. Díky mimořádné stres-odolnosti
a velmi dobrému zdraví je CENTURION využíván
i v EKO zemědělství.

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
PEKAŘSKÁ JAKOST
Pádové číslo
Obsah NL, bílkovin
Sedimentační test
Vaznost mouky
Objemová hmotnost
Objem pečiva
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Optimální podmínky
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
(střední intenzita až extenzita)
Odnožování (včetně Nmin)
Sloupkování (počátek)
Pozdní dávky (dle očekávaného výnosu)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(střední intenzita)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí listu
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez plevová-list
Fuzarium
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek
a infekčního stavu daného roku
VHODNOST PO OBILNINĚ
VHODNOST PO KUKUŘICI

N
I PR OVĚ
O B DOS
IO T U P
FAR NÉ
MÁ
ŘE

rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
střední vzrůst (85 – 90 cm)
rané / rané (1 den před BAGOU)
dobrá
dobrá
vysoký výnos ve všech oblastech, v sušších oblastech velmi vysoký
nízká (ideální počet 550 – 600 klasů/m2)
vysoký
vysoká (48 – 50 g)
A
E
E/A
A
A
A
A
od 1/2 září do 1/2 října
250 zrn/m2
280 – 320 zrn/m2
320 – 380 zrn/m2
120 – 150 kg N/ha
EC 21 – 28 (odnožování)
EC 29 – 32 (počátek sloupkování)
EC 49 – 51 (počátk metání)
střední
EC 28 – 29 (konec odnožování)

60 – 75 kg N/ha (50 %)
50 – 60 kg N/ha (40 %)
15 kg N/ha (10 %)

CCC 750g do1,5l/ha
CCC 750 g 0,2 l/ha + Ethephon
EC 31 (počátek sloupkování),
0,3 l/ha nebo v EC 33 pouze 0,4
při vysoké intenzitě
l trinexapac. Ethyl nebo v EC 33
pouze 0,6 l mepiguat prohexadione
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
+++
+++
++
++
+++
+++
++

širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda
ano (+)
ano (+)

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

ZKUŠENOST Z PRAXE – ATUAN

CHCI VÝNOSNOU
A ZDRAVOU ODRŮDU
Agria Drásov s.r.o., okr. Brno-venkov
Výměra: ??? ha
Nadmořská výška: 263 – 422 m n. m.
Průměrné srážky: 748 mm (2020)
Půdy: lehčí písčité až těžké hlinité
Struktura RV: pšenice ozimá, řepka olejná,

Agrotechnika:

ostropestřec, řepa, ječmen, žito ozimé,

Setí: 29. 9. 2019 140 kg/ha,

hrách setý, kukuřice, mák

Hnojení: před setím NPK 23-30
250 kg/ha, síran amonný 150

„Náš podnik Agria Drásov se dlouhodobě věnuje výnosným odrůdám

kg/ha, regenerační hnojení LAV

pšenic. Dlouholetou stálicí v našem zásevu byl Tobak. Tato odrůda pat-

250 kg, produkční hnojení 1. LAV

řila pravidelně k nejvýnosnějším. Nicméně vše jde kupředu a my si tak

250 kg/ha, 2. 200 l SAM + sta-

mohli vyzkoušet novou odrůdu ATUAN. Hned nás zaujal svou vitálností.

bilizátor, Ochrana: 18.3. Flurostar 0,5 l/ha + 0,5 l Cu + Moxa 0,2 l/ha,

Tato odrůda je opravdu zdravá a bezezbytku dokáže zužitkovat vlože-

8. 4. 0,6 l/ha CCC + 0,1 l/ha Moxa, 22.4. Fenris + Sinstar + Lambo

né investice. Je to pšenice pro intenzitu, vysoký výnos a stabilní kvali-

0,1 l/ha + hořká sůl 4 kg/ha, 19.5. Etephon, 11.6. 0,8 l Hutton + Silwet

tu. Průměrně nasypal 8,9 t/ha, z toho na jednom pozemku dokonce

0,1 l/ha + Rapid

10,3 t/ha, a stal se tak nejvýnosnější odrůdou roku 2020. V tuto chvíli

Výnos a kvalita 2020: 8,9 t/ha, 12,7 % N látek, pádové číslo 265 s,

je u nás zaseto 88 ha ATUANu!“, řekl agronom Pavel Srstka.

objemová hmotnost 760 g/l

Pavel Srstka, DiS.,
agronom

ZKUŠENOST Z PRAXE – ATUAN

ATUAN – ŠPIČKOVÉ ZDRAVÍ
A NADSTANDARDNĚ VELKÝ KLAS
Reprogen a.s., okr. Tábor
Výměra: 1 640 ha
Nadmořská výška: 400 – 450 m n. m.
Průměrné srážky: 620 mm
Půdy: jíly až písky

Agrotechnika:

Struktura RV: obiloviny 40 %, řepka 15 %,

Předplodina: řepka, Zpraco-

pícniny na o. p. 45 %

vání půdy a příprava: Tiger
a Horsch Pronto, Termín setí:
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„Hledali jsme odrůdu do našich podmínek. Odrůdu, která umí udělat

do 20.9.2019, výsevek 4,2 MKS,

výnos na střední a těžké půdě. Dále potřebujeme, aby zvládla setí po

hloubka setí do 3 cm, Ochrana

kukuřici a vyžadujeme vysokou odolnost na fuzariózy. Vyhlédli jsme si

podzim: Deﬁ Evo 3,5 l/ha +

Atuan. V průběhu sezóny se musel potýkat na našich těžkých půdách

Glean 10 g/ha, Danadin Progre-

s nadměrnými srážkami. Ukázal dobrou odnoživost, po vymetání

ss 0,5 l/ha, Hnojení podzim: nic, Hnojení jaro: LAV 0,2 t/ha, DAM

nás doslova překvapil obrovským klasem a nadchl skvělým

150 l/ha, Ochrana jaro: Bell 1 l/ha + Fixator 0,25 l/ha, Velocity 0,25

zdravotním stavem. Jeho reakce na velmi složité půdně klimatické

l/ha + Slapetrio 0,7 l/ha

podmínky byla výborná. Potvrdili jsme si, že jde o plastickou odrůdu,

Sklizeň: 8. 8. 2020

vhodnou do našich podmínek.“, řekl Ing. Jiří Klíma, vedoucí rostlinné

Výměra ATUAN

23 ha

výnos 8,7 t/ha

výroby v podniku Reprogen a.s.

Pšenice ozimá

400 ha

výnos 7,23 t/ha

Ing. Jiří Klíma,
vedoucí rostlinné výroby

PŠENICE OZIMÁ

ATUANB Pekařská pšenice
pro rekordní výnosy.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Odrůda pro intenzivní technologie
Klasová odrůda
Vysoká stres-odolnost
Vysoká odolnost proti poléhání

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

POPIS ODRŮDY
ATUAN je polopozdní pekařská pšenice nižšího vzrůstu
s velmi dobrou odolností proti poléhání. Disponuje dobrým zdravotním stavem a delším klasem s nízkým počtem
klasů na m2. ATUAN má střední odnožovací schopnost.
Vyžaduje spíše řidší porost i na lehčích pozemcích.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
ATUAN je odrůda s podobnými růstovými vlastnostmi jako TOBAK. Velmi dobře reaguje na vyšší
dávky dusíku jak v produkčním, tak i v kvalitativním hnojení. Při rozdělení produkčního hnojení na
dvě aplikace tvoří ATUAN v klase vyšší počet zrn. Díky
velmi dobré odolnosti proti poléhání se netřeba obávat
rizika polehnutí i na vlhčích a živinově bohatších lokalitách. ATUAN lze sít po obilovinách i kukuřici.

ATUAN – rekordní výnosy v intenzitě
108,5 %
106

Výnos zrna (%)

102
98
94
90

ATUAN

Gordian

Elan

Frisky

Annie

Zdroj: ÚKZÚZ 2018, rozhodnutí o registraci odrůdy, ošetřená varianta, průměr všech
výrobních oblastí, Výnos zrna v %, základní sortiment 2015–2017

PEKAŘSKÁ JAKOST*
Pádové číslo
Obsah NL
Sedimentační test
Vaznost mouky
Objemová hmotnost
Objem pečiva
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Optimální podmínky
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz. pěst.)
Odnožování (včetně Nmin)
Sloupkování (počátek)
Sloupkování (průběh)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu)
HNOJENÍ DUSÍKEM (střed. intenz.)
Odnožování (včetně Nmin)
Sloupkování (počátek)
Pozdní dávky (dle očekáváného výnosu)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(střední intenzita)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Běloklasost
Padlí listu
Padlí klasu
Braničnatky, DTR
Rez pšeničná
Rez plevová
Fusaria klasu
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek
a infekčního stavu daného roku
VHODNOST PO OBILNINĚ
VHODNOST PO KUKUŘICI

rychlý podzimní vývoj, středně rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
nižší vzrůst (85 – 88 cm)
polopozdní / polopozdní
střední
střední (při ošetření 0,5 l CCC v EC 14)
ATUAN velmi výrazně reaguje na vyšší intenzitu hnojení
rekordními výnosy
střední až nižší (ideální počet 550 – 600 klasů/m2)
vysoký (43 – 45 zrn v klase)
střední až nižší (41 g), nutno zohlednit registrační řízení v extrémních letech
2017 a 2018
B
379 s
12,9 %
52 ml
59,6 %
790 g/l
520 ml
od 2/2 září do 2/2 října
250 zrn/m2
250 – 300 zrn/m2
300 – 380 zrn/m2
EC 21 – 28 (odnožování)
EC 29 – 32 (počátek sloupkování)
EC 33 – 35 (plné sloupkování)
EC 49 – 51 (počátek metání)
EC 21 – 28 (odnožování)
EC 29 – 32 (počátek sloupkování)
EC 49 – 51 (počátek metání)
vysoká (7,6)
EC 28 – 29 (konec odnožování)

180 – 220 kg N/ha
55 – 65 kg N/ha (30 %)
55 – 65 kg N/ha (30 %)
30 – 45 kg N/ha (20 %)
40 kg N/ha (20 %)
140 – 160 kg N/ha
40 – 50 kg N/ha (30 %)
60 kg N/ha (40 %)
40 – 50 kg N/ha (30 %)

CCC 750 g do1,2 l/ha
CCC 750 g 0,2 l/ha + Ethephon
0,3 l/ha nebo v EC 32 – 35 pouze
EC 31 (počátek sloupkování),
0,4 l trinexapac. Ethyl nebo
při vysoké intenzitě
v EC 32 – 35 pouze 0,5 l mepiguat
prohexadione
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
++
7,9 +++
7,8 +++
6,0 ++
6,1 ++
5,8 ++
7,3 +++
širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda
ano (++)
ano (+++)

Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2015–2017. Šlechtitel: Saaten-Union / DSV
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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PŠENICE OZIMÁ

ZKUŠENOST Z PRAXE – JOHNSON

JOHNSON – SOUČÁST KRMNÉ DÁVKY
PRO NAŠE KRÁVY A PRASATA
Svornost Těmice a.s., okr. Hodonín
Výměra: 2 440 ha
Nadmořská výška: 225 – 312 m n. m.
Průměrné srážky: 670 mm (2020)
Struktura RV: pšenice 900 ha,
kukuřice 340 ha, řepka olejná 200 ha, ječmen ozimý 320 ha,
ječmen jarní 150 ha, mák 100 ha, žito 130 ha, vojtěška 150 ha
„Špatná potravinářská pšenice není pšenicí krmnou. Tím se
řídíme, a proto pěstujeme mimo jiné krmnou pšenici Bonanza a nově

Sklizeň odrůdy JOHNSON v podniku
Svornost Těmice.

i JOHNSON. Naše oblast, kde hospodaříme, se vyznačuje značnou
variabilitou podmínek: heterogenita půd, písčité půdy střídají těžké

Agrotechnika:

jíly, kopcovitý terén a srážkový stín. Náš podnik stále drží silnou živo-

Předplodina: silážní kukuřice a řepka, Setí: 19.10.2019, Horsch

čišnou výrobu, a tu je potřeba nakrmit. JOHNSON ve sklizni poskytl

Pronto 6 DC, Ošetření: podzim Trinity + Glean + Nexide, 3.4. Topsin

8,75 t/ha zrna při nižších vstupech, což u nás znamená 145 kg

+ Atlas + Retafos, 16.4. Orcane, 29.5. Priaxor + Ekol + Sumicidin,

minerálního dusíku na hektar. JOHNSON se osvědčil a na sezónu 2021

Hnojení: 24. 2. regenerační LAD 200 kg/ha, 13.3. I. produkční 200 kg/ha

máme vyseto 120 ha.“, říká Petr Rudžik, agronom Svornost Těmice.

DASA, 9.4. II. produkční DAM 100 l/ha + Stabilan

ZKUŠENOST Z PRAXE – JOHNSON

JOHNSON – TO JSOU KLASY
JAKO BANÁNY
ZD NOVA Dříteň, okr. České Budějovice
Výměra: 1 650 ha
Nadmořská výška: 410 m n. m.
Průměrné srážky: 620 mm
Půdy: střední až těžké
Struktura RV: řepka 17 %, obiloviny 53 %, krmné plodiny 30%
„Všiml jsem si JOHNSONa již v poloprovozních pokusech. Oslovil mě
zdravotním stavem a robustností klasu. Pěstovali jsme ho prvním rokem
a po dobu pěstování s ním nebyl problém. To že je o odrůdu zájem,

Obří klasy charakterizují odrůdu JOHNSON.

potvrdili zemědělci i osiváři, pro které jsem množil osivo. Reference
o jeho výnosnosti se potvrdily. Chlapi na kombajnech hlásili, že
v řidším porostu sklízeli nádherné klasy. Jak říkali, prý „klasy

3 cm, Ochrana podzim: Cougard 0,5 l/ha, Markate 0,1 l/ha, Hnojení

jako banány“ s výnosem 8,9 t/ha“, říká Ing. Petr Schuster, agro-

podzim: NPK 0,1 t/ha, Hnojení jaro: LAV 0,2 t/ha, DASA 0,15 t/ha,

nom podniku ZD Nova Dříteň.

LAV 0,3 t/ha, Ochrana jaro: Paket 0,25 l/ha + Retacel 0,5 l/ha, Tocata
Super 2,0 l/ha, Osiris 2,0 l/ha
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Agrotechnika:

Sklizeň: 12. 8. 2020

Předplodina: jetel, Zpracování půdy a příprava: orba, kompak-

Výměra odrůdy JOHNSON 33 ha

výnos

tor, Termín setí: 5. a 10.10.2019, výsevek, 4,0 MKS, hloubka setí

Pšenize oz. celkem

výnos podniku 7,3 t/ha

580 ha

8,9 t/ha

PŠENICE OZIMÁ

JOHNSONKrm. Vyšlechtěn pro špičkové
výnosy a nejvyšší přírůstky.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

VÝVOJ
Počáteční vývoj

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

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

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

Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
KRMNÁ KVALITA
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí
Optimální podmínky
Pozdní setí
HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz. pěst.)
Odnožování (včetně Nmin)
Sloupkování (počátek)
Sloupkování (průběh)
HNOJENÍ DUSÍKEM (extenz. pěst.)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)

ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí listu
Padlí klasu
Braničnatky, DTR
Rez pšeničná
Rez plevová-list
Fusaria klasu
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek
a infekčního stavu daného roku
VHODNOST PO OBILNINĚ
VHODNOST PO KUKUŘICI

středně rychlý podzimní vývoj,
středně rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
nižší vzrůst (85 cm)
polopozdní / polopozdní
střední odolnost
střední odolnost
velmi vysoký v ošetřené i neošetřené variantě
střední (ideální počet 600 – 700 klasů/m2)
velmi vysoký (nad 45 zrn v klase)
střední (42 g)
Nyní v ověřování na kuřatech (MTO Ústrašice)
od 2/2 září do 2/2 října
300 zrn/m2
320 – 350 zrn/m2
350 – 400 zrn/m2
EC 21 – 28 (odnožování)
EC 29 – 32 (počátek sloupkování)
EC 33 – 35 (plné sloupkování)

150 – 180 kg N/ha
60 – 70 kg N/ha (40 %)
60 – 70 kg N/ha (40 %)
30 – 40 kg N/ha (20 %)
100 – 150 kg N/ha

velmi dobrá 7,5
EC 28 – 29 (konec odnožování)

CCC 750 g 1,0 l/ha
CCC 750 g 0,2 l/ha + Ethephon
0,3 l/ha nebo v EC 32 – 35 pouze
EC 31 (počátek sloupkování),
0,4 l trinexapac. Ethyl nebo
při vysoké intenzitě
v EC 32 – 35 pouze 0,5 l mepiguat
prohexadione
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
8,4 ++++
8,0 ++++
6,1 ++
6,9 +++
6,6 ++
7,4 +++

širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda
ano (++)
ano (+)

Zdroj: ÚKZÚZ 2018, šlechtitel.
Šlechtitel: Saaten-Union/ Saaten-Union FR
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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PŠENICE OZIMÁ

KOMENTÁŘ PORADCE SAATEN-UNION – JOHNSON

KDYŽ "KRMNOU", TAK JOHNSON
„Segment krmných pšenic je velmi aktivní a každoročně narůstá. Dlouhodobě minimální rozdíly v cenách a o třídu vyšší výnosy dělají z pěstování C odrůd tržní záležitost. JOHNSON kombinuje všestranné využití
s rekordními výnosy i v sušších oblastech. Nemá extrémně roztékavý
lepek a dá se tedy využít jak při efektivním krmení, tak i pro potravinářskou jakost K.“, říká pan Zdeněk Kadlec, DiS, poradce společnosti
SAATEN-UNION pro oblast Východních Čech a Polabí.

Zdeněk Kadlec, DiS.
Poradce pro Východní Čechy

NÁŠ TIP: JOHNSON je špičkový ve výnosu i na bonitně
špatných půdách – posuňte i zde svou ekonomiku!

Množitelská plocha SAATEN-UNION CZ v lokalitě Josefov u Jaroměře
v sezóně 2020 – sklizena s průměrným výnosem 9,2 t z 21 ha.

ZKUŠENOST Z PRAXE – JOHNSON

JOHNSON BYL 7 q
NAD OSTATNÍMI
ZS Stará Říše, s.r.o., okr. Jihlava
Výměra: 913 ha orná půda, 206 ha louky
Nadmořská výška: 590 m n. m.
Půdy: střední až těžké
Struktura RV: 211 ha ozimá pšenice,
120 ha řepka, 168 ha ozimý ječmen, 102 ha silážní kukuřice,
15 ha oves, 120 ha jarní ječmen, 140 ha jetel a luskovino-obilná směs, 37 ha mák

Žně v ZS Stará Říše.
„Poprvé jsme vyzkoušeli odrůdu JOHNSON na výměře 14 ha. Porost byl
dobře založený a od jara byl i díky slušným vláhovým poměrům velmi
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Agrotechnika:

hustý. Od metání až do sklizně u nás panovalo převážně sušší období.

Předplodina: řepka ozimá, Hnojení před setím: ne, Zpracování

Vláha k nám přišla až v průběhu žní a prodloužila nám dobu skliz-

půdy: Orba, Termín setí: 21.9., 3,5 MKS/ha, Ošetření podzim:

ně. Porost byl po dobu vegetace převážně zdravý, a proto jsme zvolili

23.10. Agility 1,5 l/ha + Nexide 0,06 l/ha, Ošetření jaro: 27.5. 1 l/ha

pouze preventivní ošetřování fungicidem. JOHNSON nás překvapil svojí

Tango Super, Hnojení: 17.3. 150 kg ledek, 6.4. 200 kg ledek, 20.4.

hustotou a délkou klasu, která vedla k pěknému výnosu 7,6 t/ha, což

110 l Dam

představuje 7 q nad průměr podniku. Pro letošní rok jsme proto odrůdu

Termín sklizně 20. 8., výnos 7,6 t/ha z plochy 14 ha (průměr pšenice

JOHNSON oseli na výměře 130 ha.“, říká agronom Vojtěch Bartoň.

6,9 t/ha ze 197 ha)

PŠENICE OZIMÁ

JOHNSON Krmné testy již
naznačily...
O krmné kvalitě odrůd pšenice bylo již napsáno mnoho. Asi není
pochyb o tom, že dnes už dávno neplatí tvrzení „Co není
potravina, je automaticky krmné“. Na skutečnou krmnou kvalitu pšenice lze dnes pohlížet jako na soubor kvalitativních parametrů,
které se ve výsledku podílí na tom, jestli je daná odrůda více či méně
vhodná pro krmné účely. Kvalitativních parametrů, které má smysl
hodnotit je velmi mnoho, tak alespoň namátkou: obsah škrobu, tuku,
cukrů, vlákniny, viskozita, obsah jednotlivých aminokyselin a jejich poměr, obsah makro živin, včetně dusíku a jeho formy a mnoho dalších.
Na konci však své rozhodnutí řekne „konzument“, tedy v našem případě kuřata, skot, prasata a další. Z pohledu nákladovosti asi nikdo
nebude dělat testy výkrmu prasat či býků. Proto již druhou desítku let
probíhají pravidelně testy na kuřatech v MTD Ústrašice za spoluúčasti
Jihočeské Univerzity a ZZN Pelhřimov. Do těchto pokusů významní

šlechtitelé přihlašují a následně testují své odrůdy. Dlouhá léta jednou z nejvýznamnějších odrůd byla pšenice DROMOS. Tu postupně
nahradila nová a zdravá pšenice BONANZA, která si již mnoho let
drží přední příčky nejen v těchto pokusech, ale v té skutečné „krmné“ praxi.
Podobné výsledky očekáváme od nové mimořádně výnosné odrůdy
JOHNSON. Po prvním roce svého zkoušení v roce 2020 se umístila na
třetím místě. Index efektivnosti výkrmu, což je bezrozměrné číslo, které
sestává ze základních výsledků krmných testů, měla odrůda JOHNSON
na velmi dobré úrovni 474. Na deﬁnitivní zařazení do tohoto
sortimentu si budeme ještě muset počkat, ale dle výsledků
šlechtitele, trhu ve Francii a jednoletého výsledku z ČR je
velmi nadějné, že odrůda JOHNSON bude v brzké době jednou z nejvýznamnějších krmných pšenic u nás.

Zdroj: 2020 – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
ZZN Pelhřimov, a.s. a MTD Ústrašice, s.p.
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PŠENICE OZIMÁ

ZKUŠENOST Z PRAXE – BONANZA

BONANZA JE U NÁS
DOMINANTNÍ ODRŮDOU
VOD Zdislavice, okr. Benešov
Výměra: 1 970 ha
Nadmořská výška: 400 – 580 m n. m.
Průměrné srážky: 640 mm
Půdy: střední
Struktura RV: obiloviny 38 %, řepka 19 %, kukuřice 17 %,

Ing. Petr Martinek,
agronom

brambory 8 %, luskoviny 8 %, krmné plodiny 9 %,
svazenka 1 %

niku. Ve sklizni 2020 jsme s ní dosáhli výnosu 9,17 t/ha ze 147 ha. Tím
„Za BONANZU v našem VOD Zdislavice vděčím bývalému agronomovi.

si zajistila polovinu ploch. V agrotechnice nevidím zásadní rozdíly. Když

Pravdou je, že pokud při výběru „céčkové“ pšenice, a myslím tím odrů-

to jde, snažíme se dodržet termín setí do konce září a nepřeháníme to

du vhodnou pro krmné účely, nastavíte mezi tři základní kritéria, což je

s výsevkem (2,9 – 3,5 mil./ha). Další výhodou BONANZY je rychlost

zdravotní stav, nepoléhavost a zimovzdornost, bude výsledkem hledání

jejího zpeněžení a odrůdový příplatek od ZZN Pelhřimov.“, řekl Ing. Petr

právě ona. Potřetí se výnosem drží vždy 3–7 q/ha nad průměrem pod-

Martinek, agronom VOD Zdislavice.

ZKUŠENOST Z PRAXE – BONANZA

BONANZA NÁS ZNOVU
PŘESVĚDČILA
Farma Obora, okr. Tábor
Výměra: 450 ha
Nadmořská výška: 410 – 460 m n. m.
Průměrné srážky: 600 mm
Půdy: střední až těžké
Struktura RV: obiloviny 22 %, řepka 10 %,
pícniny na o.p. 68 %
„Podzim byl složitý při zakládání porostů. Na našich těžkých půdách
se při zpracování půdy tvořily velké hroudy. Naštěstí nám dorazila
v průběhu podzimu nová secí kombinace. Efekt se dostavil ihned. Snížení výsevku a pravidelnost uložení osiva mělo pozitivní vliv na strukturu porostu. Zejména velmi deštivý závěr vegetace nás strašil, jak
dopadne sklizeň. BONANZA a její kvalita spojená s dobrou strukturou
porostu přinesla nečekaný výnos 9,0 tun z ha.“, říká Ing. Martin Novák

Zdravý porost pšenice BONANZA slibující dobrou sklizeň.

z Farmy Obora.
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Agrotechnika:

Hnojení jaro: LAD 0,2 t/ha, Močovina 0,15 t/ha, LAD 0,2 t/ha,

Předplodina: hrách krmný, Zpracování půdy a příprava: orba,

Ochrana jaro: Fixator 0,3 l/ha, Lynx 1,0 l/ha

kompaktor, secí kombinace, Termín setí: 19. – 25.9. 2019, výsevek

Sklizeň: 10. – 13.8.2020

4,2 MKS, hloubka setí 2 – 3 cm, Ochrana podzim: Bizon 1,0 l/ha,

Výměra Bonanza 53 ha

výnos 9,0 t/ha

Lentipur 0,8 l/ha, Hnojení podzim: 25 t/ha digestát před orbou,

Pšenice ozimá

výnos 7,5 t/ha

88 ha

PŠENICE OZIMÁ

BONANZAKrm. Nejvýznamnější
krmná pšenice v ČR.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Vynikající výnos zrna v praxi
Špičkové krmné parametry
Vysoká mrazuvzdornost (8,3)
Pevné zdraví
Vítěz v krmných testech za rok 2020

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

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
KRMNÁ KVALITA
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Optimální podmínky
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování (včetně Nmin)
1. produkční hnojení
2. produkční hnojení
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
BONANZA je díky všem svým agrotechnickým vlastnostem jedinečnou krmnou odrůdou i z ekonomického
hlediska. BONANZA se pravidelně umisťuje na
pomyslné bedně vítězů při hodnocení krmné
kvality na kuřatech (viz str. 21).

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ

ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí travní na listu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez plevová
Fuzariozy klasu
Fuzaria klasu / test po kukuřici
Běloklasost
Plíseň sněžná
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek
a infekčního stavu daného roku
VHODNOST PO OBILNINĚ
VHODNOST PO KUKUŘICI

rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
střední (90 cm)
polopozdní / polopozdní
velmi dobrá
výborná (8,3)
vysoký (104,7 %)
střední až vyšší (ideální počet 600 – 700 klasů/m2)
středně vysoký (38 zrn v klase)
střední (45 g)
dle výkrmových testů MTD Ústrašice: špičková krmná kvalita
od první poloviny září do konce října
280 – 300 zrn/m2
300 – 320 zrn/m2
320 – 380 zrn/m2
100 – 150 kg
EC 21 – 28 (odnožování)
EC 31 – 32 (počátek sloupkování)
EC 33 – 36 (hlavní sloupkování)
vysoká 7,3 (+++)
EC 28 – 29 (konec odnožování)

40 – 60 kg N/ha (40 %)
40 – 60 kg N/ha (40 %)
20 – 30 kg N/ha (20 %)

CCC 750 g 1,0 l/ha
CCC 750g 0,2l + Ethephon 0,3 l
EC 31 (počátek sloupkování),
nebo pouze 0,2 l trinex.ethyl
při vysoké intenzitě
nebo pouze 0,5 l mepiquat +
prohexadione
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
7,7 (+++)
5,8 (0)
6,9 (++)
7,3 (+++)
7,7 (+++)
6,8 (++)
6,2 (++)
8,3 (+++)
7,7 (+++)

širokospektrální fungicid
ano (+++)
ano (+++)

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

BONANZA je pravidelně zařazena v krmných testech
na kuřatech, které pořádáme ve spolupráci s Jihočeskou
univerzitou, ZZN Pelhřimov a MTD Ústrašice.
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ZKUŠENOST Z PRAXE – ZOLLERNSPELZ

ZOLLERNSPELZ Z NÁS DĚLÁ BOHÁČE
AGRO Nišovice s.r.o., okr. Strakonice
Výměra: 600 ha
Nadmořská výška: 440 – 620 m n. m.
Průměrné srážky: 620 mm
Půdy: písčité, kamenité až hlinité
Struktura RV: řepka 15 %, obiloviny 50 %, krmné plodiny 35 %
„Bezproblémová a zdravá – to je ve zkratce odrůda ZOLLERNSPELZ.
Poradí si s různými klimaticko-půdními podmínkami. Sejeme nižší
výsevky, protože potřebujeme udržet řidší porosty s maximálně 2–3
odnožemi. Nedoporučuji pěstovat přehoustlé porosty. Je potřeba zajistit strukturu porostu tak, aby nepolehl. V roce 2020 jsem poprvé použil

Bc. Milan Harant, agronom

fungicid do klasu na eliminaci fuzarióz a efekt se dostavil, i v deštivém
počasí jsme sklidili zdravé zrno se skvělým výnosem 6,8 t/ha.“, říká
Bc. Milan Harant, agronom podniku AGRO Nišovice s.r.o.

150 – 190 kg/ha, hloubka setí do 3 cm, Ochrana podzim: Chocker,

Agrotechnika:

AmisaN 0,12 t/ha, Ochrana jaro: Apel, Alegro Plus + N fenol Mix,

Předplodina: řepka, kukuřice, Zpracování půdy a příprava:

Cerone 480 SL + Medax top, Lynx + Vaztak Aktive

orba, secí kombinace, Termín setí: 3. – 20. 10.2019, výsevek

Sklizeň: 3. – 21. 8. 2020

Hnojení podzim: nic, Hnojení jaro: urea 0,13 t/ha, DAM 0,26 t/ha,

výměra 160 ha

výnos 6,8 t/ha

ZOLLERNSPELZ
Nejmnoženější špalda v ČR.
ZOLLERNSPELZ je dlouhodobě nejmnoženější a nejpěstovanější špaldou v ČR. Důvodů je logicky více. Jednak je to velmi plastická odrůda,
která se umí vypořádat s horšími půdně-klimatickými podmínkami, a je zdravá v listu i klase. Samozřejmě dosahuje vynikajících výnosu zrna jak
v konvenčním pěstování, tak zejména v ekologii. Velmi důležitá je i kvalita zrna. Ne každá špalda, která se na českém trhu prodává, je totiž
skutečnou špaldou. Stává se pak občas, že je farmář překvapený, když mu odběratel odmítá vykoupit produkci, protože se nejedná o skutečné
špaldové zrno. Toto se vám s odrůdou ZOLLERNSPELZ nestane.

PODÍL MNOŽITELSKÝCH PLOCH PŠENICE ŠPALDY V ČR 2020 (%)
40 %

34,9 %

30 %
20 %
10 %
0%
Zollernspelz Rokosz Ebners Rotkorn Copper

24

Rubiota

Alkor

Tauro

Titan Zollernperle Wirtas

SM Orkus

Raisa

Zdroj: ÚKZKZ Přehled
množitelských ploch
za rok 2020

PŠENICE OZIMÁ – ŠPALDA

ZOLLERNSPELZ
Nejpěstovanější špalda v ČR.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Vysoký výnos zdravého zrna
Velmi dobré pekařské parametry
Velmi dobrá odolnost proti poléhání
Specialista i pro ekofarmy v ČR

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

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
PEKAŘSKÁ JAKOST
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
HNOJENÍ DUSÍKEM
Regenerační
Produkční
Kvalitativní (dle očekáváného výnosu)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí listu
Braničnatky listu
Rez pšeničná / plevová
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Dle infekčního tlaku
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav
(zejména fuzaria klasu)
VHODNOST PO OBILNINĚ

velmi rychlý na podzim, středně rychlý na jaře
nižší
polopozdní / polopozdní
velmi dobrá
dobrá
vysoký
nízká (ideální počet 550 – 600 klasů/m2); v EKO 700 klasů/m2
vyšší
vyšší (80 – 90 g vč. zbytků klasu)
PČ 325 s; NL 14,7 %; sediment. test 45 ml
konvenční pěstování
ekologické pěstování
od 1/2 září do 2/2 října
od 1/2 září do 1/2 října
konvenční pěstování
ekologické pěstování
300 – 350 zrn/m2
350 – 400 zrn/m2
(250 – 300 kg/ha)
(300 – 350 kg/ha)
konvenční pěstování
ekologické pěstování
120 – 140 kg
60 – 100 kg
20 – 40 kg N/ha (40 %)
EC 21 – 28 / 40 – 50 kg N (30 %)
(např. 5 – 10 q kejdy)
40 – 60 kg N/ha (60 %)
EC 29 – 32 / 60 – 70 kg N (50 %)
(např. 10 – 15 q kejdy)
EC 39 / 20 kg N (20 %)
velmi dobrá
konvenční pěstování EC 32 – 0,2 l/ha trinexapac. ethyl
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
5,0 (+)
5,0 (+)
5,0 (+) / 8,0 (+++)
konvenční pěstování
ekologické pěstování
EC 32 – 49 širokospektrální fungicid možná aplikace POLYVERSUM
EC 51 – 65
konvenční pěstování ano (++)

ekologické
pěstování ne

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

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Díky plasticitě, výtečnému zdraví a stres-toleranci je vhodnou odrůdou také
do EKOLOGICKÉHO zemědělství. Je nenáročná na půdně-klimatické podmínky.
Stejně tak pěstitelé ocení velmi dobrou odolnost proti poléhání a velmi dobrou toleranci k pozdním termínům setí.
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GENIUSE+ Odrůda v nejvyšší
jakosti pekařské kvality „E+“.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Mimořádná pekařská kvalita
Vysoký výnos kvalitního zrna
Zimovzdornost a mrazuvzdornost
Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám
Specialista na pozdní setí

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

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Odrůdu GENIUS lze doporučit jak pro vysokou intenzitu
pěstování, tak i do extenzivnějších technologií napříč
celou ČR. GENIUS lze využít pro nejpozdnější termíny
setí. Dobrou toleranci vykazuje k předplodinám, jako je
např. pšenice či kukuřice, i když je třeba dodržet určitá
agrotechnická pravidla. Pro zajištění TOP kvality E9 nesít
po ječmeni.

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
PEKAŘSKÁ JAKOST*
Pádové číslo
Obsah bílkovin
Sedimentační test
Vaznost mouky
Objemová výtěžnost
Objemová hmotnost
Příjem vody
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Optimální podmínky
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
Velmi pozdní termíny setí
HNOJENÍ DUSÍKEM (intenziv. pěstování)
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla (>60 kg děleně)
Kvalitativní dávka (dle oček. výnosu)
HNOJENÍ DUSÍKEM (extenziv. pěstování)
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla
Kvalitativní dávka (dle oček. výnosu)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Běloklasost
Stéblolam
Padlí listu / klasu
Braničnatky listu / klasu
Rez pšeničná / plevová
DTR
Fuzaria klasu
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Dle infekčního tlaku
VHODNOST PO OBILNINĚ
VHODNOST PO KUKUŘICI

středně rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
střední (99 cm)
středně rané / středně rané až polopozdní
velmi dobrá
velmi dobrá (7,4 ÚKZÚZ 2011/12)
velmi dobrá
v praxi velmi vysoký
střední (ideální počet klasů 650 – 700/m2)
středně vysoký (36 zrn/klas)
středně vysoká až vysoká (46,4 g)
„E+“ (v Německu registrace jako E9)
velmi vysoké (337 s)
vysoký (13,6 %)
velmi vysoký (62 ml)
vysoká (56 %)
velmi vysoká (706 ml)
vysoká (815 g/l)
velmi vysoký (63,4 %)
dle výrobní oblasti od poloviny září do prvního týdne listopadu
rané setí není příliš vhodné
320 – 350 zrn/m2
350 – 400 zrn/m2
400 – 500 zrn/m2
140 – 200 kg N/ha
EC 21 – 28 (odnožování)
EC 29 – 31 (počátek sloupkování)
EC 49 – 51 (počátek metání)
100 – 130 kg N/ha
EC 21 – 28 (odnožování)
EC 29 – 31 (počátek sloupkování)
EC 49 – 51 (počátek metání)
střední 6,8 (+)
EC 28 (konec odnožování)

45 – 60 kg N/ha (30 %)
40 – 70 kg N/ha (35 %)
40 – 70 kg N/ha (35 %)
30 – 40 kg N/ha (30 %)
40 – 50 kg N/ha (40 %)
30 – 40 kg N/ha (30 %)

CCC 750 g 1,2 – 1,5 l/ha
CCC 750 g 0,3 l/ha + 0,3 l
Ethephon nebo pouze 0,2 l trinexapac.
EC 31 (začátek sloupkování)
ethyl nebo pouze 0,5 l mepiquat +
prohexadione
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
8,2 (+++)
5,0 (0)
8,2 (+++) / 7,8 (+++)
5,8 (0) / 7,6 (+++)
7,6 (+++) / 8,8 (++++)
4,5 (0–)
7,5 (+++)
EC 21 – 28 v případě setí po obilnině podpořit odolnost k stéblolamu
účinným fungicidem
EC 30 – 49 širokospektrál. fungicid
EC 51 azolový fungicid
po pšenici ano (++), po ječmeni ne (–)
ano (++)

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

PATRASA

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

RIVERO

A/B

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

Mimořádná výnosová stabilita
Mimořádná pekařská stabilita i za horších
klimatických podmínek
Vysoká HTZ (nad 50 g)

ELIXER

C,K

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

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

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

nká ch
Podrobnos ti o odrůdá ch najdete na webových strá

www.sa aten -u ni on .cz
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PŘEDNOSTI ODRŮDY:
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SU ASTRAGON
PŘEDNOSTI ODRŮDY:

Mimořádně vysoký výnos
Vysoká plasticita
Dobrá odolnost proti poléhání
Výborná reakce na intenzitu

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

POPIS ODRŮDY

POPIS ODRŮDY

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

Raná, vysoce výnosná, osinatá krmná pšenice, geneticky příbuzná
odrůdě CENTURION. Tedy v mnoha parametrech jsou si tyto odrůdy
velmi podobné. SU ASTRAGON se pyšní zejména velmi dobrým zdravotním stavem, stres tolerancí a rychlostí nalévání zrna. Rostliny jsou
středního vzrůstu s vyšším počtem klasů na m2 a vysokým počtem zrn
v klasu. HTZ je střední až vysoká (45–48 g).

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
SU ASTRAGON nachází uplatnění v podnicích vyžadujících velmi ranou až ranou sklizeň kvalitní krmné pšenice. Dále nachází své uplatnění zejména na suchých lokalitách a písčitých až kamenitých půdách
a lokalitách s vyšším výskytem černé zvěře. Díky velmi dobrému zdraví
nevyžaduje vyšší fungicidní clonu. Odrůda je tolerantní k chlortoluronu.

SU TARROCA je velmi plastickou odrůdou, bez vyhraněných nároků
na pěstování. Velmi dobře však zhodnocuje intenziﬁkační opatření,
jako např. rozdělení produkční dávky N, využití mikroprvků Mn, Mo,
Zn a významné navýšení HTZ jako reakce na 2. kvalitativní hnojení močovinou do klasu. SU TARROCA je i tolerantní k termínu setí.
Z poloprovozních pokusů vyplývá, že SU TARROCA dosahuje špičkových výnosů též v méně zpracované půdě i v suchých podmínkách na
lehčích půdách. Odrůdu není vhodné sít po kukuřici.

NÁŠ TI P: Pro zásev m nožitel ských pl och
bu de k dispozici osi vo z české produkce

již na podzim 2021 .

Podrobnou technologii pěstování odrůd SU TARROCA a SU ASTRAGON naleznete na www.saaten-union.cz
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ŽITO
POTRAVINÁŘSKÉ
SU PERFORMERH
SU SANTINIH
SU ARVIDH
NOVINKA 2021

INSPECTOR

ŽITO PRO
SENÁŽ A GPS
SU NASRIH

NÁŠ TIP:
Pro zajištění dokonalého opylení a snížení výskytu námele na minimum je doporučené setí
hybridních žit značky SAATEN-UNION v kombinaci s populačním žitem INSPECTOR. Český
ÚKZÚZ bohužel neumožňuje vyrobit směs těchto komponentů podobně, jak je tomu v Německu,
proto si poradíme sami. Možností je několik. Základní myšlenkou je fakt, že není potřeba
rovnoměrné rozložení poměru hybridu a populace. Můžeme částečně namíchat osivo v secím
stroji přibližně 90:10. Stačí také například po zasetí hybrida obset pozemek sólo INSPECTOREM
po obvodu nebo z návětrné strany jedním záběrem secího stroje (viz obrázek, varianta b) a c)).
Samozřejmě dle velikosti pozemku. Lze též nepravidelně přejet již zasetý pozemek křižmo či
na koso INSPECTOREM (varianta a)). Nebo tyto dva postupy zkombinovat. Výsevek INSPECTORA
stačí do 120 kg/ha.

VARIANTY SETÍ SU HYBRIDŮ ŽITA V KOMBINACI S INSPECTOREM
a)

INSPECTOR

b)

c)

SU HYBRIDY Šipky = směr větru
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ŽITO OZIMÉ Z NOVÉ GENERACE TURBOHYBRIDŮ

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

Základní pravidla pro eliminaci výskytu námele v žitu:
1) Volba vhodného hybridu
Mezi jednotlivými hybridy jsou značné rozdíly ve vnímavosti na
výskyt námele. Často to souvisí s architekturou klasu a schopností
co nejlepšího opylení. Laicky řečeno, když se do semeníku dostane
dříve pyl, vytvoří zrno, když mycelium paličkovice, vytvoří se námel.
Všechny nové hybridy SAATEN-UNION požadavky na dobré opylení
splňují.
2) Setí hybridů SU ve směsi s vysoce prášivou a vzrůstnou
populační odrůdou INSPECTOR
Firma SAATEN-UNION již před více než deseti lety přišla s technologií, která výrazně snižuje tvorbu námele. Jde o účelné vyhledávání
kombinace hybridů a populačního žita, které ve směsi zajišťují vyšší
opylení a vyšší výnos. Nelze smíchat hybrid s jakýmkoliv populačním
žitem. Odrůdy se musí sejít raností, populační žito musí být vyššího
vzrůstu a vysoce prášivé. Takové požadavky dnes na ČR trhu splňuje
pouze odrůda INSPECTOR. V Německu se hybridy SAATEN-UNION
prodávají již ve směsi 90 % H + 10 % populace. Český ÚKZÚZ bohužel tuto možnost jednoduchou formou míchání při balení osiva
neumožňuje, proto si český farmář musí pomoci sám. Jednoduchý
návod, jak oset plochu hybridu s INSPECTOREM, naleznete v Našem
tipu na straně 29.
3) Dodržovat časový rozestup žita v osevním sledu
na jednom pozemku
Sklerocia v půdě přežívají přibližně 1–3 roky. Je proto vhodné v lokalitách s výskytem námele set žito na stejný pozemek nejdříve za 3, lépe
za 4 roky. Toto samozřejmě neplatí u žita na senáž či GPS, kdy hmotu
sklízíme před vymetáním nebo nejpozději ve voskově-mléčné zralosti.
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4) V případě výskytu námele v daném roce provést hlubší
zapravení posklizňových zbytků
Životaschopnost námele, resp. klíčivost spor námele, klesá při nedostatku vzduchu, a tedy i s hloubkou zapravení. Proto po sklizni námelového žita je potřeba kvalitně a hluboko zapravit posklizňové zbytky.
Nestačí jen mělká podmítka.
5) Neset žito v uzavřených lokalitách a v blízkosti vodních ploch
Pro dokonalé opylení je třeba vzdušná lokalita. Bezvětří snižuje opylení,
a tedy i výnos a zvyšuje výskyt námele.
6) Fungicidní ochrana a mikrovýživa na počátku kvetení
Dobře se osvědčila fungicidní ochrana do klasu, a to na počátku kvetení. Kombinace účinných látek metconazol či tebuconazole s azoxystrobinem je velmi vhodná. Je třeba snížit množství vody na 80–100 l
a aplikaci provést za bezvětrného počasí. Doporučujeme do směsi přidat zinek a měď. Jednak jsou to antistresové mikroprvky, ale hlavně
zinek podporuje opylení a tvorbu zrna a měď jako fungicidní látka brzdí
prorůstání mycélia houby k semeníku. Mimořádně vhodná a velmi
účinná je kombinace AminoQuelant Zn 0,5 l
+ AminoQuelant Cu 0,5l + tebuconazole 125 g + azoxystrobin
80–100 g + 100 l vody.
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SU PERFORMERH
Nejžádanější hybridní žito u nás.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Špičkový výnos
Vynikající potravinářské parametry
Výtečné zdraví
Mimořádná plastičnost

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

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

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase / HTZ
POTRAVINÁŘSKÁ KVALITA
Objemová hmotnost
Obsah NL
Pádové číslo
Podíl předního zrna
Amylografické maximum
Teplota zmazovatění
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí
Optimální podmínky
Pozdní setí
HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz. pěstování)
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla (>60 kg děleně)
Pozdní dávka (dle oček. výnosu)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí listu
Skvrnitosti listu
Rez žitná
Rez travní
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
VHODNOST PO OBILNINĚ

rychlý podzimní vývoj, vysoká odnožovací schopnost
střední (137 cm)
polopozdní / polopozdní
velmi dobré
dobrá
špičkový (neošetřeno 116,1 % / ošetřeno 117,8 %)
vysoká (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
střední / střední (35 g)
středně vysoká (755 g/l)
středně vysoký (9,5 %)
vysoké (286 s)
vysoký (94,8 %)
velmi vysoké
velmi vysoká
od 1/2 září do 2/2 října
130 – 160 zrn/m2
190 – 200 zrn/m2
210 – 230 zrn/m2
Podzimní přihnojení 10 – 15 kg N významně podporuje výborné odnožování
EC 21 – 28 (odnožování)
80 kg N/ha (60 %)
EC 31 – 32 (počátek sloupkování) 30 – 40 kg N/ha (25 %)
EC 39 – 45 (praporcový list)
20 – 30 kg N/ha (15 %)
6,1 (střední)
EC 28 – 29 (konec odnožování)
CCC 750 g 2,0 l/ha
mepiquat chlorid + prohexadion
EC 31 – 32 (počátek sloupkování)
0,6 l/ha
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
7,6 (+++)
6,0 (0)
6,2 (+)
6,1 (+)
EC 37 – 49 širokospektrální fungicid
ano (++)

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

SPOKOJENOSTÍ K 100%
NAVÝŠENÍ PLOCHY

ZKUŠENOST Z PRAXE – SU PERFORMER
Po sklizni a přečištění jsme dovezli vzorky na rozbor a byli jsme příjemně

ZOD Podhradí Choustník, okr. Tábor

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

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

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

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

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

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

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

sklízet. V průběhu celé vegetace SU PERFORMER prokazoval svůj dobrý

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

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

a pro hospodářský rok 2021 jsme zdvojnásobili jeho plochu

fuzarióz a z toho plynoucího znehodnocení potravinářských parametrů.

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

Nevejde se článek
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SU SANTINIH Vysoké výnosy nejen
v suchých podmínkách.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Vysoký výnos kvalitního zrna
Dobré pekařské parametry
Nejlepší výsledky v suchu

POPIS ODRŮDY
SU SANTINI patří do generace hybridních žit s odlišnou
anatomií a stavbou klasu s více otevřeným hranatým
klasem. Ten zajišťuje dokonalé opylení a menší náchylnost k výskytu námele. SU SANTINI je středního vzrůstu,
se střední odnožovací schopností a střední odolností
proti poléhání. Vyniká velmi dobrým zdravotním stavem.
Hybrid SU SANTINI je určen pro pekařské účely.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
Je určen zejména pro střední až vysoko-intenzivní technologie pěstování. Je specialistou do lehkých, písčitých
a kamenitých půd a lokalit silně trpících suchem. Není
vhodný na velmi těžké a mokré půdy.

*Zdroj: ÚKZÚZ 2014.
Šlechtitel: SAATEN-UNION/Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG.
Registrováno: v Německu BSA 2012.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit
místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost / Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase / HTZ
KVALITA
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Optimální podmínky
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz.
pěstování)
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla (>60 kg děleně)
Pozdní dávka (dle oček. výnosu)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST.
REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Plíseň sněžná
Padlí travní
Rez žitná / travní
Fuzaria v klase
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
VHODNOST PO OBILNINĚ

velmi rychlý, střední odnožovací schopnost
střední (132 cm)
středně rané / středně rané
dobrá / výborná (8,3)
výborná
velmi vysoký
středně vysoká (600 klasů/m2)
střední až vyšší / vyšší (39 g)
PČ 265 s; NL 9,0 %; PPZ 93,4 %; OH 754 g/l
dle výrobní oblasti od 10. září do 15. října
170 – 220 zrn/m2
220 – 250 zrn/m2
250 – 300 zrn/m2
Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
EC 21 – 28 (odnožování)
EC 30 – 31 (počátek sloupkování)
EC 39 – 45 (praporcový list)
střední 4,7
EC 28 – 29 (konec odnožování)

90 – 100 kg N/ha (60 %)
20 – 40 kg N/ha (20 %)
20 – 40 kg N/ha (20 %)
CCC 750 g 2,0 l/ha

EC 31 – 32 (počátek sloupkování) mepiquat chlorid + prohexadion 0,6 l/ha
6,6 (++)
8,1 (+++)
5,8 (+) / 7,6 (+++)
5,8 (+)
při normálním napadení EC 37 – 39 kombinovaný přípravek
ano (++)

NO
2 0 VINK
21 A
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SU ARVIDH Špičkový výnos
i v extrémních podmínkách.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Špičkový výnos zrna
Výborné zdraví
Výborné výsledky v suchu

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

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

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase / HTZ
POTRAVINÁŘSKÁ KVALITA
Objemová hmotnost
Obsah NL
Pádové číslo
Amylografické maximum
Teplota zmazovatění
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí
Optimální podmínky
Pozdní setí
HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla
Pozdní dávka
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST.
REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí list
Skvrnitosti listu
Rez žitná
Braničnatka plevová v klase
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
VHODNOST PO OBILNINĚ

velmi rychlý podzimní vývoj, vysoká odnožovací schopnost
střední (141 cm)
stř. raný až polopozdní / stř. raný až polopozdní
dobré
Špičkový (111,1 % ošetřená; 112,4 % neošetřená varianta)
vysoká (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
vyšší / střední (34 g)
PČ 265 s; NL 9,0 %; PPZ 93,4 %; OH 754 g/l
středně vysoká
středně vysoký až nízký (při extenzivním využití)
středně vysoké
středně vysoké
středně vysoká
od 1/2 září do 2/2 října
140 – 160 zrn/m2
160 – 200 zrn/m2
200 – 230 zrn/m2
EC 14 –16 10 – 15kg N + 400 g Mn významně podporuje výborné odnožování
EC 21 – 28 (odnožování)
90 – 100 kg N/ha (60 %)
EC 30 – 31 (počátek sloupkování) 20 – 40 kg N/ha (20 %)
EC 39 – 45 (praporcový list)
20 – 40 kg N/ha (20 %)
6,2
EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750 g 2,0 l/ha
EC 31 – 32 (počátek sloupkování) mepiquat chlorid + prohexadion Ca – 0,6 l/ha
8,0 (+++)
5,1 (0)
6,2 (++)
7,4 (+++)
EC 37– 49 širokospektrální fungicid
ano (++)

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

SU ARVID – VÝSLEDKY REGISTRAČNÍHO ŘÍZENÍ ÚKZÚZ
2018

2019

2020

Průměr

neošetřená varianta

112 %

113 %

109 %

111,1 %

ošetřená varianta

112 %

115 %

111 %

112,4 %
Zdroj: ÚKZÚZ 2020
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VÝBĚR SENÁŽNÍHO ŽITA SE VYPLATÍ

ZKUŠENOST Z PRAXE – SU NASRI

Osiva a.s., Přibyslav, okr. Havlíčkův Brod
Výměra: 1500 ha orné půdy
Nadmořská výška: 420 – 550 m n. m.
Průměrné srážky: 680 mm
Půdy: lehčí až střední
Struktura RV: pšenice oz. 22 %, jarní a ozimé ječmeny 10 %,
řepka 20 %, kukuřice 11 %, mák 11 %, krmné plodiny

Ing. Vratislav Šantrůček,
agronom

a ostatní 26 %
udrželo bez výrazných problémů s poléháním a zdravotním sta„U senážního žita SU NASRI oceňujeme jeho rychlý vývoj a odno-

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

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

naši oblast Vysočiny vidím výhodu také ve vynikající odolnosti vůči

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

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

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

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

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

z podniku Osiva Přibyslav a.s.

Proč je SU NASRI nejvhodnější
hybridní žito na senáž či GPS?
1) Ranost – SU NASRI lze pěstovat jako senážní hybrid pro květnové
termíny sklizně s možností zasetí raného čiroku či kukuřice jako následné plodiny v témže roce. SU NASRI lze pěstovat jako jedinou plodinu
ke sklizni ve voskově mléčné zralosti, ovšem v raných termínech.
2) Stres-tolerance – SU NASRI velmi dobře toleruje špatné půdně-klimatické podmínky. Lze jej pěstovat nejen v intenzivní technologii,
ale velmi dobře se vypořádá s nízko-bonitními pozemky, s písčitými
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a kamenitými půdami. Dokáže obstát v režimu nízkých vstupů.
3) Pro skot i bioplyn – SU NASRI nachází uplatnění jako krmivo pro
živou i „betonovou“ krávu.
4) Kde nestačí kukuřice, obstojí SU NASRI – vlivem různých
negativních faktorů mnohdy pěstitelé nedosahují kýženého výnosu
a kvality silážní kukuřice. V těchto podmínkách však téměř vždy obstojí
mnohem lépe senážní hybrid SU NASRI.
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SU NASRIH Nejvhodnější hybrid
na senáž a GPS.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Mimořádný výnos senáže
Vysoká stres-odolnost
Ranost

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

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

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
ODOLNOST K ZAMOKŘENÍ
VÝNOS GPS
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Plíseň sněžná
Padlí travní
Rez žitná

velmi rychlý start, vyšší odnožovací schopnost
vyšší (150 cm)
rané až středně rané/ středně rané
velmi dobrá
velmi dobrá
vysoká
dobrá až velmi dobrá
velmi vysoký
střední až vysoká (ideální počet nad 650 – 700 klasů/m2)
vyšší
střední (39 g)
od 10. září do konce října
180 – 220 zrn/m2
250 – 280 zrn/m2
Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC ve fází EC 14 10 – 15 kg N/ha
EC 21 – 28 (odnožování jaro)
do 50 – 60 kg N/ha
EC 32 (počátek sloupkování)
40 – 60 kg N/ha
dobrá (++)
NE
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
7,0 (+++)
6,0 (++)
5,0 (0)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

NE

VHODNOST PO OBILNINĚ

ano (+++)

Zdroj: BSA Německo, Šlechtitel: SAATEN-UNION/Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky,
stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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ŽITO OZIMÉ POPULAČNÍ

INSPECTOR Špička v Německu
i v České republice.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Vysoký výnos zrna v rámci populace
Výtečné zdraví
Dobrá odolnost proti poléhání
Využití na zrno i na senáž

POPIS ODRŮDY
INSPECTOR je vysoce výnosné populační žito se
střední HTZ. Rostliny vyššího vzrůstu se střední odolností proti poléhání (jedna z nejvíce odolných odrůd sortimentu). Využití odrůdy INSPECTOR je pro pekařské
účely a díky vysokému vzrůstu i vysokému výnosu hmoty také jako senážní žito.

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

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
TERMÍN SETÍ
Sušší oblast
Vlhčí oblast
VÝSEVEK
Rané setí
Optimální podmínky
Pozdní setí
HNOJENÍ DUSÍKEM
pěstování NA ZRNO
Odnožování (včetně Nmin)
Produkční hnojení
Kvalitativní dávka
HNOJENÍ DUSÍKEM
pěstování na SENÁŽ
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
Potřeba růstových regulátorů
(vysoká intenzita, pěstování na zrno)

ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí listu
Rez žitná
Rez travní
Fuzaria klasu
Námel
Listové skvrnitosti

NÁŠ TIP:

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Potřeba růstových regulátorů

Využijte INSPECTOR také jako vynikajícího opylovače SU hybridů žita – viz strana 29.

(vysoká intenzita, pěstování na zrno)

VHODNOST PO OBILNINĚ

středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / vyšší odnožovací schopnost
vysoká (164 cm)
středně rané / středně rané
velmi dobrá
dobrá
Vysoký až velmi vysoký / v porovnání s ostatními populačními odrůdami
střední (ideální počet 650 klasů/m2)
střední (40 zrn v klase)
střední (33,5 g)
1/2 září – 2/2 září
2/2 září – 1/2 října
200 – 250 zrn/m2
250 – 300 zrn/m2
300 – 350 zrn/m2
EC 21 – 25 (odnožování)
60 – 80 kg N/ha
EC 31 – 32 (počátek sloupkování)
40 – 60 kg N/ha
EC 39 – 43 (praporec až naduření pochvy) 20 – 40 kg N/ha
EC 21 – 28 (odnožování)
EC 31 – 36 (sloupkování)
střední (+)
EC 28 – 29 (konec odnožování)
EC 31 (sloupkování, 1. kolénko)

60 – 80 kg N/ha
40 kg N/ha

CCC 750 g 1,0 – 1,5 l/ha
CCC 750 g 0,3 l + Trinexapac ethyl
0,3 l nebo pouze 0,3 l CCC +
0,2 l Trinexapac ethyl nebo
EC 32 – 36 (sloupkování)
pouze 0,5 l Ethephon
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
7,7 (+++)
7,3 (+++)
7,8 (+++)
7,4 (+++)
9,0 (+++)
6,3 (+)
S ohledem na velmi dobré zdraví je vhodné se zaměřit pouze
na ochranu praporcového listu a klasu.
EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
EC 51 – 65
ano (+++)

*Zdroj: ÚKZÚZ 2014 – 2016, BSA Německo. Šlechtitel: SAATEN-UNION/Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG
Registrováno: v Německu BSA 2013.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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JEČMEN OZIMÝ
VÍCEŘADÝ
BECKENBAUER
NOVINKA 2021

SU ELLEN
BELISSA
NOVIRA
TITUS

Podíl odrůd ozimého ječmene na celkovém
osevu ploch odrůd SU CZ 2021
SU ELLEN
TITUS

21 %
44 %

NOVIRA
BELISSA

18 %

IMPALA

10 %

BECKENBAUER

Zdroj: Prodej certiﬁkovaného osiva a DVO 2020/21.
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Od šlechtitele k farmáři.
Než se dostane kvalitní certiﬁkované osivo nové odrůdy až k farmáři, je to velmi zdlouhavý proces, který trvá mnoho let.
Tedy pomineme-li přibližně 10 let, které zabere vyšlechtění špičkové kvalitní odrůdy a další 3 roky státních zkoušek, na výrobu
dostatečného množství C1 osiva je třeba počítat další 2–3 roky. Na začátku je k dispozici několik málo metráků šlechtitelského
osiva. Ne jinak tomu bylo i u naší nové špičkové odrůdy ozimého ječmene BECKENBAUER.
Na podzim 2019 jsme dovezli osivo od šlechtitele Borries Eckendorf
do České republiky. BECKENBAUER loni úspěšně ukončil státní zkoušky v ČR s neuvěřitelným výnosem v ošetřené i neošetřené variantě.
Jedním z našich velmi dobrých množitelů je i ﬁrma ZD Hrotovice
v okrese Třebíč. Od nich se k Vám a dalším množitelům dostává kvalitní osivo také našich dalších vynikajících odrůd jako např. SU ELLEN,
ASKABAN, ATUAN či JOHNSON. Na podzim 2019 bylo složité nalézt
vhodnou množitelskou plochu. Šli jsme proto do založení plochy
s určitou nejistotou dobrého výsledku. S vědomím extrémně suchých
předešlých let, vysušeného pozemku po předplodině vojtěšky a s vědomím pozdnějšího termínu setí se nakonec podařilo porost založit.
Všichni asi mají na paměti jaro 2020. Nic nového oproti předešlým
sezónám. Extrémní sucho pokračovalo i nadále. Množitelský porost
se navíc nachází od dukovanských "komínů" co by kamenem dohodil.
Jak říká agronom Ing. Vít Ševčík, „může si říkat kdo chce co chce, ale
na úhrn a rozložení srážek komíny elektrárny jednoznačně mají negativní vliv“. Odrůda BECKENBAUER s těmito extrémními podmínkami

zápasila velmi zdatně. Druhá polovina vegetace však byla přesným
opakem. Příroda chtěla vrátit vláhový deﬁcit a nadělila až do sklizně
chybějící vláhu za poslední roky. Naštěstí odrůda BECKENBAUER je
příbuzná šlechtění všem dobře známé odrůdy TITUS. Tedy odrůdy sice
vyšší, ale s mimořádnou odolností proti poléhání. I BECKENBAUER
tento srážkový extrém s mírným prolehnutím ustál. Neuvěřitelný, takto rekordní výnos však zřejmě ani ZD Hrotovice dlouho nepamatují.
Z celkových 31 ha se sklidilo 247 tun v hrubém, ale nebylo do toho
celkového výnosu započteno obseknutí úvratí a část hůře skliditelného pozemku. Tedy výnos dosti přes 80 q/ha byl vynikající start pro
založení množitelských ploch napříč celou ČR. Pro zásev podzim 2021
se tak všichni farmáři mohou těšit na novou revoluční odrůdu v sortimentu šestiřadého ozimého ječmene, odrůdu BECKENBAUER.

Ing. Luděk Novotný,
produktový manažer

BECKENBAUER I VE „ČTYŘLETCE“ 2017–2020 JE BEZ OŠETŘENÍ NEJ
103

103 %
Kontroly: BELISSA
LG TRIUMPH

Výnos zrna (%)

101

101 %

99 %

99

97

95
BECKENBAUER Belissa KWS Kosmos Camilla
-k

KWS Higgins

Laurin

LG Zoro KWS Wallace LG Triumph Impala
-k

SU Jule KWS Meridian SU Lauvira

Zdroj: ÚKZÚZ, Ječmen ozimý SDO 2017–2020, předběžné výsledky zkoušek 2020, neošetřená var.
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BECKENBAUER Vyšlechtěno
pro rekordní výnos.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Rekordní výnosy zrna
Nepoléhavost
Mrazuvzdornost

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

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY
Předností této odrůdy je velmi dobré zdraví,
vysoká odolnost proti poléhání a plastičnost, tím
jsou jasně dány podmínky, kde může být tato odrůda
pěstována. Tedy všude. Rekordních výnosů lze s touto
odrůdou dosahovat jak v extenzitě, tak i při intenzivním
způsobu pěstování.
Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2017–19, registr. řízení, výsledky šlechtitele
Šlechtitel: SAATEN-UNION/W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu
a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
(ÚKZÚZ – registrace)
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
ODOLNOST K ZAMOKŘENÍ
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
TERMÍN SETÍ
KVO
ŘVO a OVO
BVO
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla
Pozdní dávka (jen při intenziv. pěst.)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ*
Lámavost stébla pod klasem
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí travní na listu DC 37
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Fusaria klasu
Hnědá skvrnitost
Neparazitické skvrny
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(pouze pro intenzivní pěstování)
Nutno zohlednit infekční tlak

VHODNOST PO OBILNINĚ

rychlý start, střední odnožovací schopnost
středně vysoká (94 cm)
středně rané / středně rané
Dle testů mrazuvzdornosti odrůda středně odolná až odolná proti
vymrznutí.
velmi dobrá
velmi dobrá
velmi dobrá
velmi dobrá
velmi vysoký ve všech regionech a úrovních pěstování (1. místo 2017–2019)
nízká až střední (ideální počet 550 – 600 klasů/m2)
vysoký (38 zrn/klas)
střední až nížší (43 – 44 g)
20. 9. – 5. 10.
15. 9. – 30. 9.
10. 9. – 20. 9.
280 – 320 zrn/m2
320 – 350 zrn/m2
Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC ve fází EC 14
EC 21 – 28 (odnožování jaro)
40 – 50 kg N/ha
EC 30 – 31 (počátek sloupkování)
50 – 80 kg N/ha
EC 39 – 45 (navýšení HTZ)
20 – 30 kg N/ha
výsoká 8,2 (+++)
střední 6,9 (++)
EC 30 – 32 (počátek sloupkováí)

CCC 750 g 0,7 l + Ethephon 480 g 0,5 l

++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
6,9 (++)
7,3 (+++)
7,0 (+++)
7,4 (+++)
6,2 (++)
6,6 (++)
Fungicidní ošetření odrůdy je s ohledem na její velmi dobré zdraví
rentabilní pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob
a při vysoké intenzitě hnojení dusíkem. I tak většinou postačí
základní ošetření v EC 37.
ano (++)

Dukovanské "komíny" k vláhové jistotě Třebíčska moc nepřispívají, shodují se mnozí agronomové regionu.
Přesto BECKENBAUER suché jaro zvládl velmi dobře.
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ZKUŠENOST Z PRAXE – SU ELLEN

SU ELLEN PŘEKONÁ BEZ POLEHNUTÍ
I VYDATNÉ SRÁŽKY
Josef Duchoň, Slezské Rudoltice, okr. Bruntál
Výměra: 634 ha
Nadmořská výška: 320 m n. m.
Průměrné srážky: 720 mm (2020: 970 mm)
Půdy: propustné kamenité
Struktura RV: pšenice 19 %, řepka 19 %, ječmen ozimý 22 %,
ječmen jarní 17 %, kukuřice 8 %, sója 4 %, mák 8 %, kmín 3 %

Pro letošní sezónu jsem tuto odrůdu opět zasel na 49 ha.“, řekl

„Od oblasti, na které hospodařím, jsou Jeseníky nedaleko. Díky pro-

pan Josef Duchoň ze Slezských

pustným půdám však můžeme tuto oblast považovat za velmi suchou.

Rudoltic.

Proto při výběru odrůdy ozimého ječmene padlo rozhodnutí právě

Pan Josef Duchoň,
agronom

na SU ELLEN. Dle referencí mých kolegů agronomů věřím, že sucho

Agrotechnika:

zvládne dobře, já ovšem po deštivém roce 2020 mohu konstatovat, že

Předplodina: Jarní ječmen, Zpracování půdy: orba, 2x příprava

velmi dobře zvládne i nadbytek vody. Lze tak tuto odrůdu považovat

půdy, kompaktor, Výsevek: 220 kg/ha, Hnojení podzim: 2 q NPK

za půdně-klimaticky velmi plastickou. V průběhu vegetace byla tato

před setím, 1 q LA, Ochrana podzim: BIZON, Hnojení jaro: 2 q LA,

odrůda bez jakýchkoliv problémů, bez polehnutí překonala i vydatné

0,5 Močovina, 1q Močovina + hořká sůl, Ochrana jaro: LEANDER,

srážky. SU ELLEN jsem pěstoval na 43 ha a s výnosem 8,1 t/ha jsem

TOPSIN, RETACEL, FIXATOR

byl velmi spokojený.

ZKUŠENOST Z PRAXE – SU ELLEN

SU ELLEN NAD OČEKÁVÁNÍ
VÝNOSNÁ I NA PÍSKU
AP Střítež s.r.o., okr. Žďár nad Sázavou
Výměra: 180 ha (82 ha orné)
Nadmořská výška: 600 m n. m.
Půdy: písčitá - kamenitá
Struktura RV: 23 ha žito, 13 ha řepka,
12 ha ječmen ozimý, 18 ha ječmen jarní, pícniny

Pan Martin Janda, agronom

„Hledali jsme ozimý ječmen, který bude odolný, vhodný i na velmi

40

lehkou půdu, bude raný, aby utekl přísuškům, a hlavně bude výnosný

Agrotechnika:

a naplní nám potřebu ječmene na náš krmný fond. Od SU ELLEN

Předplodina: ječmen jarní, Hnojení před setím: 200 kg NPK 8-24-24,

jsme dostali vše, co jsme potřebovali, a ještě trochu navíc.

Zpracování půdy: orba + kombinace Kverneland, Termín setí,

Zvládla velmi lehkou kamenitou půdu. Díky ranosti využila beze ztrát

výsevek a moření: 14.9. - 200 kg/ha, PODZIM: 14.10. herbicid

jarní vláhu a utekla největším přísuškům. I přes deštivý červen porost

Bizon 1 l + CCC 0,8 l/ha + 5 kg močovina, JARO: 8.4. Slape Trio 0,7 l

nepolehl, stačila standardní regulace. Vyhovovala nám i velmi brzká

+ Lomis (mepikvat + prohexadion) 0,6 l + CereaSTART 0,7 l + močo-

sklizeň. Měli jsme ji na poli, kde ozimý ječmen obvykle dává

vina 10 kg + Mg140 - 1 l, 12.4. 100 kg močovina, 28.4. Delaro 0,85 l

kolem 50 q/ha. Proto jsme s výnosem SU ELLEN 70 q/ha byli

+ Grassrooter (ethefon) 0,85 l + Mg 140 1,2 l + Síra 165 0,8 l +

nadmíru spokojení.“, říká pan Martin Janda, agronom podniku

Nexide 0,08 l

AP Střítež s.r.o.

Termín sklizně: 10.7., Výnos: 7,00 t/ha z plochy 12 ha

JEČMEN OZIMÝ VÍCEŘADÝ

SU ELLEN Machr nejen do aridních
oblastí.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Vynikající výnos zrna
Mimořádná ranost
Nejvyšší tolerance k suchu

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

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

*Zdroj: ÚKZÚZ 2015 – 2016, dvouleté výsledky
registr. řízení, výsledky šlechtitele, výsledky praxe Maďarsko.
Šlechtitel: SAATEN-UNION / Nordsaat Saatzucht GmbH

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Objemová hmotnost
Podíl předního zrna
TERMÍN SETÍ
KVO
ŘVO a OVO
BVO
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla
Tvorba stébla
Pozdní dávka (intenziv. pěstování)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ*
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí travní na listu
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Fusaria klasu
Hnědá skvrnitost
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(pouze pro intenzivní pěstování)
Nutno zohlednit infekční tlak

VHODNOST PO OBILNINĚ

rychlý start, střední odnožovací schopnost
střední (95 cm)
velmi rané až rané / rané
střední
střední (při ošetření 0,5 l CCC v EC 14 – střední až vyšší)
vynikající
vysoký
nízká až střední (ideální počet 550 – 600 klasů/m2)
vysoký (38 zrn/klas)
vyšší (nad 48 g)
vyšší (640 g/l)
velmi vysoký (95 %)
20. 9. – 5. 10.
15. 9. – 30. 9.
10. 9. – 20. 9.
280 – 320 zrn/m2
320 – 350 zrn/m2
Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC ve fází EC 14 (5 kg N/ha )
EC 21 – 28 (odnožování)
40 – 50 kg N/ha
EC 30 (počátek sloupkování)
40 – 50 kg N/ha
EC 32 (druhé kolénko)
30 kg N/ha
EC 39 – 45 (navýšení HTZ)
20 – 30 kg N/ha
dobrá 6,9 (++)
EC 30 – 32 (počátek sloupkování)

CCC 750 g 0,7 l + Ethephon 480 g 0,5 l

++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
7,9 (+++)
7,6 (+++)
6,6 (++)
7,5 (+++)
6,2 (++)
Postačuje jedno paušální ošetření v EC 37, v případě vyššího
infekčního tlaku je vhodné provést ošetření na praporcový list
se zaměřením na hnědou skvrnitost.
ano (+)

SU ELLEN – NEJMNOŽENĚJŠÍ ODRŮDA V ČR (2020)

Množitelská plocha (ha)

Množitelská plocha v ČR (2018–2021)

486 ha

1.
místo,

400

300

358 ha
300 ha

6.

nejmnoženější
odrůda v ČR

508 ha
*odhad
dle prodeje
SE3
a E osiv

4.
místo

místo
200

2018

2019

2020

2021*

Zdroj: ÚKZÚZ,
přehled množitelských ploch
2018, 2019, 2020;
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JEČMEN OZIMÝ VÍCEŘADÝ

BELISSA Specialista do těžkých
podmínek.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Vynikající výnos zrna
Špičkové zdraví
Výborná tolerance k mokru, těžkým
a studeným půdám
Výborný v chladných podmínkách

POPIS ODRŮDY
Středně raná až polopozdní šestiřadá odrůda ječmene
ozimého dosahující vysokých a zejména stabilních výnosů
zrna v ošetřené i neošetřené variantě. BELISSA je nižšího
až středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Disponuje špičkovým zdravotním stavem.
Předností je dobrá odolnost k vymrzání a zejména mimořádná zimovzdornost v kombinaci s dobrou odolností k plísni sněžné, palušce travní, zamokření a tolerance ke studeným půdám. BELISSA
má vysokou odnožovací schopnost a rychlý jarní start.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
BELISSA je moderním nástupcem odrůdy HENRIETTE.
Je to tedy specialista na těžké, mokré, studené půdy.
V porovnání s jinými odrůdami zvládá nejlépe severní
expozice, je tolerantní k plísni sněžné a palušce travní.
BELISSA nachází uplatnění i v lokalitách s vyšším infekčním tlakem díky špičkovému zdravotnímu stavu listového aparátu. Erektivně postavený praporcový list
zase zajišťuje vyšší odolnost odrůdy k přímému
slunečnímu úžehu.

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost / Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
ODOLNOST K ZAMOKŘENÍ
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase / HTZ
TERMÍN SETÍ
KVO
ŘVO a OVO
BVO
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla
Tvorba stébla
Pozdní dávka (intenziv. pěstování)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
Lámavost stébla pod klasem
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí travní na listu DC 37
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Fusaria klasu
Hnědá skvrnitost
Neparazitické skvrny
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(pouze pro intenzívní pěstování)
VHODNOST PO OBILNINĚ

velmi dobrá / střední
střední
vysoká
velmi vysoký
střední až vysoká (ideální počet nad 700 klasů/m2)
vysoký (38 zrn/klas) / střední (45 g)
15. 9. – 5. 10.
10. 9. – 25. 9.
10. 9. – 20. 9.
280 – 320 zrn/m2
320 – 350 zrn/m2
Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC ve fází EC 14
EC 21 – 28 (odnožování jaro)
5 kg N/ha do 30 kg N/ha
EC 30 (počátek sloupkování)
40 – 60 kg N/ha
EC 32 (druhé kolénko)
40 kg N/ha
EC 39 – 45 (navýšení HTZ)
30 kg N/ha
velmi dobrá 7,0 (+++)
střední 5,8 (+)
EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky na bázi
ethephonu 160 g + chlormequatu 400 g (0,7 – 1,0 l) nebo trinexapac ethyl
250 g – 0,5 l nebo v EC 39 – 43 ethephone 0,5 l/ha
8,6 (+++)
7,9 (+++)
7,2 (+++)
7,4 (+++)
7,2 (+++)
7,6 (+++)
Fungicidní ošetření odrůdy je s ohledem na její špičkové zdraví rentabilní
pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob a při
vysoké intenzitě hnojení dusíkem. I tak většinou postačí
základní ošetření v EC 37.
ano (++)

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

Mokré, těžké a studené půdy
nebo delší sněhová pokrývka
nedělají odrůdě BELISSA
větší problémy.
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rychlý start, vysoká odnožovací schopnost
nižší (91 cm)
středně rané až polopozdní / polopozdní

JEČMEN OZIMÝ VÍCEŘADÝ

NOVIRA 100% rezistent vůči BYDV.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Vysoký výnos zrna i při 100%
rezistenci k BYDV
Ranost
Dobrá odolnost k vymrzání

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

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

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost / Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
ODOLNOST K ZAMOKŘENÍ
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase / HTZ
TERMÍN SETÍ
KVO
ŘVO a OVO
BVO
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla
Tvorba stébla
Pozdní dávka (intenziv. pěstování)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
Lámavost stébla pod klasem
POTŘEBA RŮST.
REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí travní na listu DC 37
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Fusaria klasu
Hnědá skvrnitost
Neparazitické skvrny
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
(pouze pro intenzívní pěstování)
VHODNOST PO OBILNINĚ

středně rychlý start, střední odnožovací schopnost
vyšší (99 cm)
rané / rané
dobrá až velmi dobrá / střední
vysoká
střední
vysoký
nízká až střední (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
vysoký (38 zrn/klas) / střední (44 g)
15. 9. – 5. 10.
10. 9. – 25. 9.
10. 9. – 20. 9.
300 – 320 zrn/m2
320 – 380 zrn/m2
Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC 600 – 750 g + 250 l vody ve fází EC 14
EC 21 – 28 (odnožování jaro)
5 kg N/ha do 30 kg N/ha
EC 30 (počátek sloupkování)
40 – 60 kg N/ha
EC 32 (druhé kolénko)
40 kg N/ha
EC 39 – 45 (navýšení HTZ)
30 kg N/ha
dobrá až velmi dobrá 6,9 (++)
střední 5,7 (+)
EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky na bázi
ethephonu 160 g + chlormequatu 400 g (0,7 – 1,0 l) nebo trinexapac ethyl
250 g – 0,5 l nebo v EC 39 – 43 ethephone 0,5 l/ha
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
7,3 (+++)
7,0 (+++)
7,1 (+++)
7,6 (+++)
6,2 (++)
6,9 (++)
Fungicidní ošetření odrůdy je s ohledem na dobré zdraví rentabilní
pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob a při vysoké
intenzitě hnojení dusíkem. I tak většinou postačí základní
ošetření v EC 37.
ano (+)

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

Přínos odrůdy NOVIRA (porost vlevo)
v infekční oblasti je evidentní.
Pozor, pravá strana není po desikaci
glyfosátem, to je totálně zdecimovaný
porost nerezistentní odrůdy ozimého
ječmene Virovou zakrslostí ječmene!
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TRITIKALE OZIMÉ – PŠENIČNÝ TYP

TRITIKALE
OZIMÉ
CLAUDIUS
TULUS

CLAUDIUS
Termín setí
rané setí
Vedení porostu
intenzita

SU ASKADUS
NOVINKA 2022

pozdní setí
extenzita
Kvalita pozemku

kvalitní půdy

mizerné půdy

TULUS
Termín setí
rané setí

pozdní setí
Vedení porostu

intenzita

extenzita
Kvalita pozemku

kvalitní půdy

mizerné půdy

SU ASKADUS NOVINKA 2022
Termín setí
rané setí

pozdní setí
Vedení porostu

intenzita

extenzita
Kvalita pozemku

kvalitní půdy
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mizerné půdy

TRITIKALE OZIMÉ – PŠENIČNÝ TYP

CLAUDIUS Špičkový na zrno i senáž.
VÝVOJ

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

Počáteční vývoj

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

POPIS ODRŮDY
CLAUDIUS je rané až středně rané tritikale pšeničného typu zrna se špičkovým výnosem. Rostliny
jsou středního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání.

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

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

Výška rostlin*
Metání / zrání*
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
VÝNOS ZRNA
Obsah škrobu
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ / podíl předního zrna
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí
Optimální podmínky
Pozdní setí
HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování (včetně Nmin)
1. produkční hnojení
2. produkční hnojení
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí listu
Padlí klasu
Listové skvrnitosti
Braničnatky klasu
Rez žitná
Rez plevová
Fuzaria klasu
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Dle infekčního tlaku
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav
VHODNOST PO OBILNINĚ

rychlý až středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj /
střední odnožovací schopnost
střední (118 cm)
rané / středně rané
velmi dobrá
velmi dobrá
vysoký (104,7 %)
vysoký (69,9 %)
střední (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
střední (40 zrn v klase)
vyšší (48 g) / vysoký (97 %)
dle výrobní oblasti od 5. září do 5. října
300 zrn/m2
300 – 350 zrn/m2
350 – 400 zrn/m2 (pozní termín je méně vhodný)
EC 21 – 25 (poč. hlavní odnož.)
EC 30
EC 31 – 32 (plné sloupkování)
střední 6,3 (+)

50 – 80 kg N/ha
40 kg N/ha
30 kg N/ha

EC 31 (počátek sloupkování)

0,6 l mepiquat + prohexadione

++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
7,3 (+++)
7,6 (+++)
5,4 (0)
6,6 (+)
6,1 (+)
6,9 (+)
6,4 (+)
EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
EC 51 – 65 azol
ano (+)

CLAUDIUS – PRO VÁS JEN TO NEJLEPŠÍ
107,6 %

Kontroly: CEDRICO
AGOSTINO

106

Výnos zrna (%)

104

101,8 %

102
100

98,2 %
98
96

CLAUDIUS

Cedrico - k

Cappricia

Porto

Agostino - k

Zdroj: ÚKZÚZ, Tritikale ozimé, odrůdy ve 3. roce zkoušení, ošetřená varianta, 2018–2020.

45

TRITIKALE OZIMÉ – PŠENIČNÝ TYP

TULUS Stabilně vysoký výnos zrna.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Vysoký výnos zrna
Výborný zdravotní stav
Specialista na extenzivní technologie
a "mizerné" půdy

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

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Díky plastičnosti, nenáročnosti na půdní a klimatické podmínky a díky výbornému zdravotnímu stavu za
běžných podmínek nevyžaduje ošetření regulátory ani
fungicidy. Navíc je velmi tolerantní k pozdním
termínům setí. Ekonomicky je nepřekonatelnou
odrůdou tritikale ozimého.
*Zdroj: ÚKZÚZ, registrace odrůdy,
Šlechtitel: SAATEN-UNION/Nordsaat Saatzucht GmbH, Böhnshausen.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu
a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ* / podíl předního zrna
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Optimální podmínky
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
(intenziv. pěstování)
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla (>60 kg děleně)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Plíseň sněžná
Padlí travní
Listová skvrnitost
Rez žitná
Braničnatka klasu
Fuzarium klasu
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Nutno zohlednit infekční tlak

středně rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
střední (119 cm)
středně rané / středně rané
dobrá
velmi dobrá
velmi dobrá
vysoký / pšeničný typ
střední (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
střední až vyšší (40 zrn/klas)
střední (43 g) / vysoký (96 %)
dle výrobní oblasti od 20. září do 15. října
350 zrn/m2
350 – 400 zrn/m2
400 – 450 zrn/m2
Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
EC 21 – 25 (poč. – hlavní odnož.)
EC 30 – 32 (počátek sloupkování)
velmi dobrá 7,9 (+++)

50 – 70 kg N/ha
30 – 50 kg N/ha

EC 31 (počátek sloupkování)

0,4 l mepiquat + prohexadione

++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
5,5 (+)
8,7 (+++)
6,4 (+)
8,0 (+++)
7,0 (+++)
7,4 (+++)
EC 39 - 49 kombinovaný přípravek

NO
2 0 VINK
22 A

TRITIKALE OZIMÉ – PŠENIČNÝ TYP

SU ASKADUS Nejranější tritikale.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Špičkový výnos zrna
Ranost / nejranější v sortimentu
Výborné zdraví
Specialista do extrémních podmínek
a na mizerné půdy

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

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

DOSTUPNOST OSIVA
V roce 2021 je osivo dostupné pouze do množení.

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase / HTZ
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí
Optimální podmínky
Pozdní setí
HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí list
Skvrnitosti listu
Rez žitná
Braničnatka plevová v klase
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
Dle infekčního tlaku
VHODNOST PO OBILNINĚ

rychlý počáteční růst, vyšší odnožovací schopnost
střední až vyšší (116 cm)
rané / středně rané
velmi dobrá
velmi dobrá
vysoký (106 % – neošetřeno, 105,5 % – ošetřeno)
střední až vysoká (ideální počet 650 klasů/m2)
střední (40 zrn v klase) / střední 45 g
dle výrobní oblasti od 10. září do 15. října
300 zrn/m2
300 – 380 zrn/m2
380 – 400 zrn/m2
Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
EC 21 – 25 (poč. – hlavní odnož.) 50 – 70 kg N/ha
EC 30 – 32 (počátek sloupkování) 30 – 50 kg N/ha
dobrá 6,1 (++)
EC 31–32 (počátek sloupkování)

0,5 l mepiquat chlorid + prohexadion

++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
7,0 (+++)
7,1 (+++)
8,7 (++++)
7,6 (+++)
EC 37 – 49 širokospektrální fungicid
ano (++)

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

SU ASKADUS – MIMOŘÁDNÝ V REGISTRAČNÍCH ZKOUŠKÁCH
105,5 %

106,0 %

Ošetřená varianta
Neošetřená varianta

Výnos zrna (%)

104

100

96

SU ASKADUS

Cedrico

Agostino
Zdroj: ÚKZÚZ, Registrace odrůdy SU ASKADUS 2018–2020.
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AZOL FREE odrůdy

EXPOE TOP "Éčko" od Německa po Maďarsko.
A
PIRUETA Kulatá odrůda ve všech směrech.
A
CHIRON Středně rané a velmi výnosné "Áčko".
A
CENTURION Osinatá, raná pšenice speciálně do stresu.
ATUANB Pekařská pšenice pro rekordní výnosy.
JOHNSONKrm. Špičkové výnosy a nejvyšší přírůstky.
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

4Trutnov

Náchod
Mladá
Jičín
Boleslav
Hradec
Kladno
Jeseník
Nymburk
Rychnov
Králové
Rakovník
Sokolov
Bruntál
n. Kněžnou
Cheb
Pardubice
Šumperk
Praha
Ústí
n.
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 březnu 2021.

