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PREOL 
ZPRACOVAL V LOVOSICÍCH JIŽ VÍCE 
NEŽ 4 MILIONY TUN ŘEPKY 
Je mi milou povinností informovat vás, zemědělskou 
veřejnost, že během roku 2019 oslaví PREOL 10 let 
od spuštění největší lisovny olejnatých plodin v České 
republice a navazující výrobny bionafty. Za pozornost 
stojí, že PREOL v průběhu března letošního roku již 
zpracoval tunu řepky s pořadovým číslem 4 000 000. 
S velkou převahou se jedná o řepku, která byla vypěs-
tována a sklizena z českých polí. Jedná se tedy o pří-
klad dobrého soužití českého zemědělství a  českého 
zpracovatelského průmyslu.

Jaké je další směřování PREOLu a  co připravujeme? 
Chceme dále posílit naši vazbu na české zemědělství 
a  zpracovávat řepku nadále nejen do bionafty, ale ve 
vyšší míře i na jedlý olej. Investujeme do zefektivnění 
vlastního lisování a  rozšíření kapacity tak, abychom 
od roku 2020 byli schopni ročně zpracovat minimálně 
půl milionu tun řepkového semínka. A  to je myslím 
dobrá zpráva pro pěstitele řepky. 

Zároveň bych se rád touto cestou obrátil na pěstitel-
skou veřejnost. Máme společný zájem na efektivitě, 
tj. na vysokých hektarových výnosech. Avšak kro-
mě toho bychom rádi viděli zvyšující se podíl oleje 
v pěstované řepce. Je to jeden z činitelů pro zlepšení 
faktoru udržitelnosti biopaliva v  celém řetězci počí-
naje osivem a  konče motorovým palivem s  obsahem 
biosložky – bionafty. Takto můžeme být dlouhodobě 
úspěšní v  měnícím se konkurenčním prostředí, kdy 
jsou stále více podporována biopaliva z odpadů, vodí-
kový pohon nebo elektromobilita. 

I  přes tyto budoucí trendy alternativní mobility jsou 
námi vyráběná biopaliva zatím stále nejefektivnější 
cestou ke snižování emisí v dopravě. Jejich perspekti-
va tak rozhodně nekončí a i novely příslušných směr-
nic EU s  nimi nadále počítají. Žádné odcházení od 
bionafty vyráběné z řepky se nekoná a je na nás všech 
v  tomto řetězci, aby se tento příklad dobrého soužití 
českého zemědělství se zpracovatelským průmyslem 
nadále rozvíjel ku prospěchu všech zainteresovaných.

Milan Kuncíř
generální ředitel PREOL, a.s.

2019: 



odrůda BASF

InV1066  
exkluzivně
v nabídce

• hybridní odrůda
• udržovatel: BASF Agricultural Solutions Belgium NV, B
• registrace v ČR: 2017

Výjimečný obsah oleje v sušině semene – 51,34 % 
(výsledky registračních pokusů ÚKZÚZ 2014–2016).

Vlastnosti:
• hybrid ze skupiny nové generace šlechtění InVigor®, 
• středně raná pylově fertilní hybridní odrůda vhodná 

do všech oblastí pěstování řepky,
• rostliny kratšího vzrůstu odolné proti poléhání, 
• vysoký výnos semene s velmi vysokým obsah oleje,
• minimální obsah kyseliny erukové, velmi nízký obsah 

glukosinolátů,
• obsah N-látek v semeni nízký,
• bezproblémově přezimující,
• odolává přísuškům díky mohutným kořenům,
• odolná k abiotickým stresovým faktorům,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti fomovému černání 

stonku, sklerotiniové hnilobě a alternárii,
• středně vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení:
• díky schopnosti výrazné obnovy porostů po poško-

zení škůdci či  abiotickými faktory možnost využití 
i v méně vhodných podmínkách,

• možnost raného výsevku, snáší i pozdnější setí,
• k dosažení optim. počtu rostlin stačí nižší výsevek,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 20–30 rostlin/m².

Charakteristika

Výnos semene         
Obsah oleje         
Termín kvetení         
Výška rostliny         
Odolnost vyzimování         
Ranost         
Počáteční růst         
Odolnost poléhání         
Odolnost abiotickým stresům         
Odolnost fomové hnilobě         

Doporučeno pro

Časné setí         
Pozdní setí         
Lehká půda         
Střední půda         
Těžká půda         
Minimalizace         
Snadná sklizeň         

 ozimá řepka  osivo – exkluzivní nabídka

Vaše 
spokojenost 
především 

InV1066
www.agro.basf.com



odrůda RAPOOL

Tigris  
exkluzivně
v nabídce

• hybridní odrůda
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu

Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda s velmi vysokým výno-

sovým potenciálem,
• robustní rostliny vyššího vzrůstu se silným kořeno-

vým systémem, 
• velmi vysoký obsah oleje v semeni,
• odolává přísuškům díky vysoce rozvinutému koře-

novému systému, který zajišťuje příjem vody a živin 
z hlubších vrstev půdy,

• na jaře velmi rychle startuje do vegetace a dynamic-
ky reaguje na nárůst teplot,

• odolná proti poléhání před sklizní,
• velmi dobré přezimování,
• velmi brzký začátek kvetení,
• velmi dobrý zdravotní stav, odolná vůči fomové hnilo-

bě a černi řepkové,
• vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení:
• velmi dobrá adaptace na lehké půdy a suché pod-

mínky pěstování,
• výborně reaguje na vyšší intenzitu pěstování,
• doporučeno setí ve středním až pozdním termínu,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 20–30 rostlin/m².

Charakteristika

Výnos semene     
Obsah oleje    
Termín kvetení    
Výška rostliny    
Množství šešulí na rostlině    
Délka šešulí    
HTS    
Počáteční růst    
Jarní regenerace    
Odolnost vyzimování    
Odolnost poléhání    
Odolnost suchu    
Odolnost fomové hnilobě    
Odolnost sklerotiniové hnilobě    
Odolnost černi řepkové    

 ozimá řepka  osivo – exkluzivní nabídka osivo

odrůdy RAPOOL

Atora 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht 

Hans-Georg Lembke KG, DE
• registrace v ČR: 2016
Vlastnosti:
• polopozdní hybridní odrůda vyššího 

vzrůstu,
• vysoké a stabilní výnosy semen,
• velmi vysoká olejnatost (více než 

50 % v sušině semen), 
• robustní vitální rostliny odolné proti 

poléhání,
• vysoce odolná vůči mrazu, nízký 

úbytek rostlin po zimě,
• rychlý počáteční vývoj,
• rovnoměrné dozrávání,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• doporučena pro vyšší a středně in-

tenzivní způsob pěstování,
• vhodná pro střední až středně 

pozdní termíny setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

20–30 rostlin/m².

Dominator 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Rapool-Ring GbR, DE
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda se 

středně vysokými rostlinami,
• velmi vysoký výnose semen i oleje,
• vynikající zimovzdornost,
• odolná proti poléhání,
• odolná k přísuškům,
• rovnoměrně dozrávající,
• velmi dobrý zdravotní stav, rezis-

tentní vůči fomě (APR37), geneticky 
podmíněná rezistence TuYV (gen 
R54) kontrolující virus žloutenky 
vodnice.

Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• vhodná do úzkých osevních postupů,
• dobře snáší i pěstování na těžkých 

půdách.



odrůdy PIONEER

PT264 
• hybridní odrůda
• udržovatel: Pioneer Génétique SARL, FR
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně pozdní hybridní odrůda,
• vyniká vysokou odolností k pukání 

šešulí,
• vysoký výnos semene v různých ob-

lastech pěstování,
• vysoká olejnatost 48,3 %,
• rostliny střední až vyšší,
• odolná proti polehání před sklizní,
• velmi dobrá odolnost k vyzimování,
Pěstitelská doporučení:
• možnost ranějšího výsevku, snáší 

i pozdnější setí,
• doporučeno použití regulátoru růstu 

na podzim i na jaře,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

30–45 rostlin/m2.

PT271 
• hybridní odrůda
• udržovatel: Pioneer Génétique SARL, FR
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• vynikající výnos semen,
• nadprůměrná olejnatost 48,2 %,
• rostliny středně vysoké,
• odolná proti polehání před sklizní,
• velmi dobrá odolnost k vyzimování,
• dobře se vyrovnává se suchem,
• odolná vůči fomovému černání 

stonku (Rlm7).
Pěstitelská doporučení:
• možnost ranějšího výsevku, snáší 

i pozdnější setí,
• doporučeno použití regulátoru růstu 

na podzim i na jaře,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

30–45 rostlin/m2.

Marathon 
• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung 

AG, DE
• registrace v ČR: 2013
Vlastnosti:
• polopozdní hybridní odrůda,
• vysoký výnos semene i oleje, 
• odolná proti poléhání před sklizní,
• bezproblémové přezimování,
• dobrý zdravotní stav – vyniká odol-

ností proti plísni šedé, středně odol-
ná proti ostatním chorobám,

• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• vhodná pro intenzivní i základní 

způsob pěstování,
• k plnému využití výnosového po-

tenciálu doporučeno pěstování na 
bonitně lepších půdách,

• vhodná pro rané a střední termíny 
setí,

• doporučený počet rostlin ke sklizni 
20–30 rostlin/m².

Temptation 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung 

AG, DE
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda s vy-

sokým výnosem semen,
• středně vysoké rostliny odolné proti 

poléhání,
• velmi vysoká olejnatost,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• vynikající zimovzdornost,
• velmi dobrý zdravotní stav, rezis-

tentní vůči TuYV (virus žloutenky 
vodnice).

Pěstitelská doporučení:
• plastická odrůda vhodná do všech 

oblastí,
• vhodná pro střední až středně 

pozdní termíny setí,
• dobře reaguje na intezivní pěstování,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

20–30 rostlin/m².

Keltor 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung 

AG, DE
• registrace v ČR: 2019
Vlastnosti:
• raná hybridní odrůda,
• tvoří homogenní porost nižšího 

vzrůstu,
• vysoký výnos semene i oleje v růz-

ných prostředích,
• odolná proti poléhání před sklizní
• velmi dobré přezimování,
• dobrý zdravotní stav, rezistentní 

TuYV,
• hodnocení odolnosti ÚKZÚZ (1–9): 

fomové černání stonku 6,3, verticili-
um 6,4, černě 7,3,

• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení: 
• plastická, vhodná pro všechna sta-

noviště,
• homogenní zrání zajišťuje sklizeň 

bez nutnosti desikace porostu,
• vhodný také pro půdy s nekontrolo-

vatelným uvolňováním N.

Kuga 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht 

Hans-Georg Lembke KG, DE
• registrace v ČR: 2016
Vlastnosti:
• raná až středně raná hybridní od-

růda s vysokým výnosem semene 
i oleje,

• šlechtění generace „PNN hybridy 
Rapool“ (post-neonikotinoidní 
šlechtitelský program),

• vysoce plastická a tolerantní proti 
stresovým faktorům,

• rychlý podzimní vývoj,
• mrazuvzdorná a zimovzdorná,
• odolná proti poléhání,
• rovnoměrně dozrávající,
• dobrý zdravotní stav,
• minimální obsah kyseliny erukové, 

velmi nízký obsah glukosinolátů, 
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná na všechna stanoviště,
• dobře reaguje na intezivní pěstování,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

20–30 rostlin/m².
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SY Iowa 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Syngenta Seeds GmbH, DE
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• vysoké výnosy semene i ve streso-

vých podmínkách,
• robustní rostliny střední výšky,
• odolná vyzimování,
• středně odolná proti suchu,
• rychlý start na podzim i na jaře,
• střední obsah oleje,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči 

fomové hnilobě (Rlm7) a hlízence.
Pěstitelská doporučení:
• dobře reaguje na vyšší intenzitu, 
• vhodná i pro podmínky minimali-

zace,
• doporučeno použití regulátoru růstu 

na podzim,
• doporučený výsevek 500 tisíc klíči-

vých semen/ha2.

Vapiano 
• liniová odrůda
• udržovatel: Syngenta Crop Protection 

AG, CH
• registrace v ČR: 2017
•  právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• liniová středně raná odrůda,
• rostliny nižšího vzrůstu s pevným 

stonkem a hustým nasazením še-
šulí,

• odolná proti poléhání před sklizní,
• vysoký výnos – ve zkouškách 

ÚKZÚZ dosáhla 111 % na průměr 
liniových odrůd,

• vysoký obsah oleje,
• odolná proti poléhání,
• odolná proti suchu,
• plné zralosti dosahuje za 200 dní,
• dobrý zdravotní stav.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování 

řepky,
• doporučený výsevek 550–600 tisíc 

klíčivých semen/ha2.

odrůdy SYNGENTA

SY Florida 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Syngenta Seeds GmbH, DE
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• raná hybridní odrůda, 
• vyniká raností v kvetení i zrání,
• mohutné rostliny střední výšky,
• stabilně výnosná ve všech pěstitel-

ských podmínkách,
• střední obsah oleje s vysokým obsa-

hem omega-3 mastných kyselin,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči 

fomové hnilobě a cylindrosporióze,
• středně odolná vůči hlízence a ver-

ticiliovému vadnutí.
 Pěstitelská doporučení:
• určena i pro podmínky minimalizace 

nebo oblasti s lehčími půdami, 
• vhodná pro pozdní setí, ale díky své 

ranosti určena pro ranou sklizeň,
• doporučeno použití regulátoru růstu 

na podzim,
• doporučený výsevek 500 tisíc klíči-

vých semen/ha2.

SY Harnas 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Syngenta Seeds GmbH, DE
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda vy-

šlechtěná metodou Safecross,
• stabilně vysoce výnosná,
• středně vysoké nepoléhavé rostliny 

s mohutnou kořenovou soustavou,
• dlouhé boční větve s velmi dobrým 

nasazením šešulí,
• vysoce odolná proti suchu,
• velmi dobrá olejnatost a výnos oleje,
• velmi dobré přezimování,
• dozrává rovnoměrně,
• dobrý zdravotní stav,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení: 
• plastická, vhodná pro všechna sta-

noviště včetně písčitých půd,
• velmi dobře reaguje na intenzivní 

pěstování, výborných výsledků do-
sahuje i při minimalizaci,

• doporučený výsevek 500 tisíc klíči-
vých semen/ha2.

PX113 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Pioneer Génétique SARL, FR
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná polotrpasličí hybridní 

odrůda typu MAXIMUS®,
• poskytuje vynikající výnos semen 

a velmi vysoký výnos oleje,
• vysoce odolná k poléhání,
• nižší náklady na regulaci růstu,
• rovnoměrný podzimní vývoj,
• dobrá zimovzdornost, 
• zdravotní stav dobrý, odolná proti 

fomovému černání stonku (Rlm7). 
Pěstitelská doporučení:
• možnost ranějšího výsevku, snáší 

i pozdnější setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

30–45 rostlin/m2.

PX126 
• hybridní odrůda
• udržovatel: Pioneer Génétique SARL, FR
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně pozdní polotrpasličí hybrid-

ní odrůda typu MAXIMUS®,
• poskytuje vynikající výnos semen 

s velmi vysokou olejnatostí,
• výrazně větvené rostliny s mohut-

ným kořenovým systémem, 
• odolná vůči poléhání,
• nižší nároky na regulaci růstu,
• rovnoměrný podzimní vývoj, jarní 

vývoj středně rychlý,
• dobrá zimovzdornost, 
• dobrý zdravotní stav, odolná proti 

fomovému černání stonku (Rlm7).
Pěstitelská doporučení:
• možnost ranějšího výsevku, snáší 

i pozdnější setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

30–45 rostlin/m2.
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odrůdy DEKALB

DK Exception 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Monsanto Technology LLC, 

USA
• registrace v ČR: 2014
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda nové 

generace,
• rostliny střední až vysoké, silně vět-

vící s vysokým počtem šešulí,
• velmi vysoký výnos semene i oleje 

(6,92 t/ha – 112% v SOP ÚKZÚZ),
• odolná proti poléhání před sklizní,
• výnosově stabilní a spolehlivá, stej-

ně jako předchůdce DK Exquisite,
• dobrý zdravotní stav,
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování 

řepky, nadprůměrně výkonná v chlad-
ných (111 % SOP ÚKZÚZ) i teplých 
oblastech (107 % SOP ÚKZÚZ),

• doporučena pro všechny úrovně 
intenzity pěstování, nadprůměrných 
výnosů dosahuje už při základní 
agrotechnice,

• doporučený výsevek 450 tisíc se-
men/ha,

• doporučený počet rostlin ke sklizni 
20–30 rostlin/m2.

DK Execto 
• hybridní odrůda
• udržovatel: Monsanto Technology LLC, 

USA
• registrace v ČR: 2017
Vlastnosti:
• polopozdní hybridní odrůda,
• vyšší a robustní rostliny s bohatým 

větvením a velkým počtem šešulí, 
• odolná proti poléhání před sklizní,
• velmi vysoký výnosový potenciál,
• zimovzdorná,
• šešule odolné proti pukání,
• dobrý zdravotní stav,
• HTS vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• doporučena na nejkvalitnější po-

zemky a vysoký stupeň agrotech-
niky, 

• doporučený výsevek 400–450 tisíc 
semen/ha,

• doporučený počet rostlin ke sklizni 
20–30 rostlin/m2. 

DK Expansion 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Monsanto SAS, FR
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda s mi-

mořádným výnosovým potenciálem 
„yielding product”,

• vysoké, robustní, silně větvící rost-
liny,

• rychlý podzimní start,
• odolná vůči stresovým podmínkám,
• odolná vůči poléhání,
• vysoce odolná proti praskání šešulí,
• zimovzdorná,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči 

fomové hnilobě.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování 

řepky, 
• doporučena zejména pro kvalitní 

a intenzivní agrotechniku,
• doporučený výsevek 400–450 tisíc 

semen/ha,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

20–30 rostlin/m2.

DMH440 

• hybridní odrůda
•  předpoklad zápisu ve Společném ka-

talogu v r. 2019
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda s vel-

mi vysokými výnosy semene i oleje,
• rostliny střední výšky tvoří vyrovna-

ný porost, odolný vůči poléhání,
• vysoce odolná proti praskání šešulí 

před sklizní,
• zimovzdorná,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči 

fomové hnilobě.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do různých oblastí pěstování 

řepky, 
• vhodná pro standardní i vyšší intenzi-

tu pěstování,
• doporučený výsevek 450 tisíc se-

men/ha,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

20–30 rostlin/m2.

DK Exotter 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Monsanto Technology LLC, 

USA
• registrace v ČR: 2017
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda pro 

ranější sklizeň,
• vyniká velmi vysokým výnosovým 

potenciálem,
• velmi vysoký výnos oleje,
• středně vysoké rostliny vytvářejí ho-

mogenní, stejnoměrně dozrávající 
porost,

• odolná proti suchu,
• zimovzdorná,
• odolná k poléhání,
• šešule odolné proti pukání,
• rychlá jarní regenerace.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování 

řepky,
• doporučeno časné setí,
• doporučený výsevek 400–450 tisíc 

semen/ha,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

20–30 rostlin/m2. 
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LG Architect 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, FR
• registrace v ČR: 2018
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda po-

kročilé generace,
• mimořádně vysoký a vyrovnaný vý-

nos v teplé i chladné oblasti,
• středně rychlý podzimní vývoj, po-

zvolný nástup jarní vegetace,
• vysoká odolnost vymrzání,
• odolná proti poléhání,
• vysoký výnos oleje z hektaru,
• odolná proti pukání šešulí,
• rezistentní vůči viru žloutenky vod-

nice TuYV, odolná k fomové hnilobě,
• středně vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení: 
• přizpůsobivá, vhodná do všech ob-

lastí pěstování,
• doporučena především pro intenziv-

ní agrotechniku,
• doporučen výsev v agrotechnickém 

termínu,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

20–30 rostlin/m2. 

Arabella 
• liniová odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, FR
• registrace v ČR: 2014
•  právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• středně raná liniová odrůda nižšího 

vzrůstu,
• vysoký výnosový potenciál,
• vysoká odolnost vymrzání, díky 

pomalému vývoji na jaře uniká 
mrazíkům,

• pozvolný podzimní vývoj,
• odolná vůči fomové hnilobě a vertici-

liovému vadnutí,
• vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí,
• vhodná pro intenzivní i standardní 

agrotechniku,
• doporučen včasný výsev do dobře 

připravené půdy,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

25–40 rostlin/m2.

Alicante 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, FR
• registrace v ČR: 2016
Vlastnosti:
• raná nadstandardně výnosná hyb-

ridní odrůda,
• robustní mnohočetně větvené rost-

liny středního vzrůstu,
• středně rychlý podzimní vývoj, velmi 

rychlá jarní regenerace,
• stabilně velmi vysoký výnos semene,
• vysoký výnos oleje z hektaru,
• odolnost pukání šešulí,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči 

fomové hnilobě,
• vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení: 
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• vhodná především pro intenzivní 

agrotechniku,
• doporučen výsev v agrotechnickém 

termínu,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

20–30 rostlin/m2. 

LG Ambassador 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, FR
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda po-

kročilé generace,
• mimořádně vysoký a vyrovnaný vý-

nos ve všech oblastech,
• středně rychlý podzimní vývoj, po-

zvolný nástup jarní vegetace,
• vysoká odolnost vymrzání,
• vysoký výnos oleje z hektaru,
• odolná proti pukání šešulí,
• velmi dobrý zdravotní stav, rezis-

tentní vůči viru žloutenky vodnice 
TuYV (R 54), odolná k fomové hnilo-
bě (Rlm7),

• středně vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení:
• plastická, vhodná do všech oblastí,
• doporučena především pro intenziv-

ní agrotechniku,
• doporučen výsev v agrotechnickém 

termínu,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

20–30 rostlin/m2.

odrůdy LG

Alasco 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, FR
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda odol-

ná vůči všem současným rasám 
nádorovitosti košťálovin,

• vysoký a vyrovnaný výnos,
• středně rychlý podzimní vývoj, po-

zvolný nástup jarní vegetace,
• vysoká odolnost vymrzání,
• odolná proti poléhání,
• odolná proti pukání šešulí,
• středně vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení:
• přizpůsobivá, vhodná do všech ob-

lastí pěstování,
• doporučena především pro intenziv-

ní agrotechniku,
• doporučen výsev v agrotechnickém 

termínu,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

20–30 rostlin/m².

Arsenal 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, FR
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• raná, velmi výnosná a přizpůsobivá 

hybridní odrůda,
• rychlý vývoj na podzim, vhodná pro 

pozdní setí,
• špičkový výnosový potenciál,
• vyrovnané a včasné dozrávání,
• vysoký výnos oleje z hektaru,
• rostliny středně vysokého až vyso-

kého vzrůstu, bohaté větvení,
• vysoká odolnost vymrzání,
• dobrý zdravotní stav, odolnost 

fomové hnilobě (Rlm7), vysoká tole-
rance vůči hlízence a botrytidě,

• podmíněná odolnost pukání šešulí,
• nízký obsah GSL.
Pěstitelská doporučení: 
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• doporučen výsev v agrotechnickém 

termínu, snáší i pozdní setí,
• vhodná pro intenzivní agrotechniku,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

20–30 rostlin/m2. 
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odrůdy SELGEN

Cedrik 
• liniová odrůda
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
•  právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• poloraná až raná liniová odrůda 

nízkého vzrůstu,
• odolná proti poléhání,
• vysoký výnosový potenciál,
• vysoký obsah oleje, 
• rovnoměrně dozrávající,
• bezproblémové přezimování,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti 

všem rizikovým chorobám řepky, 
• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• pro využití optimálního výkonu od-

růdy doporučeno dodržet výsevek 
0,6–0,7 MKS/ha,

• přehuštěný porost snižuje možnost 
bohatého větvení a tím i výnos.

Cortes 
• liniová odrůda
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR
• registrace v ČR: 2011
•  právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• raná liniová odrůda, rostliny nízké,
• výnos semene i oleje vysoký, 
• nižší vzrůst, odolná proti poléhání,
• bezproblémové přezimování,
• rychlý podzimní vývoj,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti 

plísni šedé, středně odolná proti 
fomovému černání stonku, černím 
řepky a sklerotiniové hnilobě, 

• minimální obsah kyseliny erukové, 
velmi nízký obsah glukosinolátů,

• HTS vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• nižší potřeba hnojení N pro růst 

hmoty,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

25–40 rostlin/m2.

ES Vito 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Euralis Semences, FR
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• raná až středně raná hybridní odrů-

da s velmi vysokým výnosem,
• bohatě větvící rostliny středního 

vzrůstu tvoří kompaktní porost,
• rychlý počáteční růst i nástup jarní 

vegetace,
• plastická, velmi dobře odolává stre-

sovým podmínkám,
• velmi dobře přezimující,
• odolná proti suchu,
• odolná proti pukání šešulí,
• vysoký obsah oleje v semeni,
• nízký obsah glukosinolátů,
• velmi dobrý zdravotní stav, odolná 

k fomové hnilobě.
Pěstitelská doporučení: 
• vhodná především do nejteplejších 

oblastí,
• vhodná i pro pozdní setí,
• doporučen výsev v agrotechnickém 

termínu 45 semen/m2. 

ES Mambo 
• liniová odrůda
• udržovatel: Euralis Semences, FR
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně pozdní liniová odrůda,
• bohatě větvící rostliny středního 

vzrůstu,
• vysoký a vyrovnaný výnos semene,
• vysoký obsah oleje v semeni,
• středně rychlý počáteční růst, po-

zvolný nástup jarní vegetace,
• bezproblémové přezimování, 
• rovnoměrné dozrávání,
• nenáročná na půdní podmínky,
• dobrý zdravotní stav, středně odol-

ná proti běžným chorobám řepky,
• minimální obsah kyseliny erukové 

a nízký obsah glukosinolátů,
• HTS nižší.
Pěstitelská doporučení: 
• vhodná do teplejších oblastí,
• doporučeno  pěstování při střední 

až vyšší intenzitě,
• doporučen výsev v agrotechnickém 

termínu do 65 semen/m2. 

odrůdy EURALIS

ES Imperio 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Euralis Semences, FR
• registrace v ČR: 2018
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• velmi vysoké výnosy ve všech ob-

lastech,
• rostliny středního vzrůstu s velmi 

bohatým větvením,
• mrazuvzdorná,vysoce plastická,
• dobrý zdravotní stav,
• vysoký obsah oleje v semeni, nízký 

obsah glukosinolátů,
• velmi rychlý podzimní vývoj.
Pěstitelská doporučení: 
• plastická, vhodná na všechna sta-

noviště,
• vhodná pro vysokou intenzitu pěs-

tování,
• dobře snáší pozdní setí,
• doporučený počet rostlin ke sklizni 

35–40 rostlin/m2.

ES Navigo 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Euralis Semences, FR
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda nejno-

vější generace,
• velmi vysoký výnos semene ve 

všech podmínkách,
• střední až vyšší bohatě větvící rost-

liny tvoří kompaktní porost,
• odolná k poléhání,
• rychlý podzimní i jarní vývoj,
• vysoká ročníková stabilita,
• vysoký obsah oleje v semeni,
• nízký obsah glukosinolátů,
• výborné přezimování, 
• velmi dobře odolává stresovým 

podmínkám,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Pěstitelská doporučení: 
• vhodná do teplejších i chladnějších 

oblastí,
• vhodná i pro pozdní setí,
• doporučen výsev v agrotechnickém 

termínu 45 semen/m2. 
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Randy 

• liniová odrůda
• udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. 

& CoKG, AT
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• raná až středně raná liniová odrů-

da,
• středně vysoké rostliny, odolné proti 

poléhání,
• vysoký výnos semene, nejvýnosněj-

ší linie v Rakousku 2018,
• velmi rychlý podzimní vývoj,
• bezproblémové přezimování,
• vykazuje dobrou odolnost vůči fo-

mové hnilobě a hlízence,
• středně vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení: 
• snáší i pozdnější setí,
• doporučený výsevek 70 semen/m2.

Sidney 
• liniová odrůda
• udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. 

& CoKG, AT
• registrace v ČR: 2013
•  právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• polopozdní liniová odrůda nižšího 

až středního vzrůstu,
• výnos semene vysoký, výnos oleje 

střední,
• High-oleic odrůda – 75,08 % kyseli-

ny olejové z mastných kyselin v oleji 
s minimálním obsahem glukosino-
látů,

• výborné přezimování,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• velmi vysoká HTS.
Pěstitelská doporučení: 
• plastická, vhodná do všech oblastí 

pěstování řepky, nejlepších výsled-
ků dosahuje na středních a lehčích 
půdách,

• doporučena přednostně pro inten-
zivní agrotechniku,

• snáší i velmi časné setí,
• schopna kompenzovat případné 

agrotechnické nedostatky,
• doporučený výsevek 55–70 se-

men/m2.

odrůdy SAATBAU

Angelico 

• hybridní odrůda
• udržovatel: Limagrain Europe, FR
• registrace v ČR: 2019
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda s vy-

sokými výnosy semene i oleje,
• velmi vysokých výnosů dosahuje 

zejména v teplých oblastech pěs-
tování,

• střední až vyšší rostliny tvoří nepo-
léhavý porost,

• odolná proti pukání šešulí,
• velmi dobré přezimování,
• vysoký obsah N-látek v semeni,
• minimální obsah kyseliny erukové, 

velmi nízký obsah glukosinolátů,
• dobrý zdravotní stav, rezistentní 

k viru žloutenky vodnice TuYV, vyšší 
odolnost proti fomovému černání 
stonku (Rlm7),

• vyšší HTS.
Pěstitelská doporučení: 
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• doporučeno setí v agrotechnickém 

termínu, snáší i pozdnější setí,
• doporučený výsevek 35–50 se-

men/m2.

Arazzo 
• hybridní odrůda
• udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht, 

Hans-Georg Lembke KG, DE
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu
Vlastnosti:
• středně raná hybridní odrůda,
• středně vysoké rostliny tvoří velmi 

kompaktní nepoléhavý porost,
• vysoký výnos semene,
• vysoký obsah oleje v semeni,
• velmi dobré přezimování,
• vyrovnané dozrávání,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči 

fomové hnilobě a sklerotiniové 
hnilobě,

• vyšší HTS.
Pěstitelská doporučení: 
• vhodná zejména pro intenzivní pěs-

tování,
• doporučena i do sušších oblastí,
• doporučeno setí v agrotechnickém 

termínu,
• doporučený výsevek 45–50 se-

men/m2.

Orex 
• liniová odrůda
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR
• registrace v ČR: 2016
•  právně chráněná odrůda
Vlastnosti:
• první česká dihaploidní odrůda 

– geneticky stabilnější odrůdové 
charakteristiky,

• polopozdní liniová odrůda, rostliny 
nízké až střední,

• výnos semene – v SOZ ÚKZÚZ pře-
konával i většinu hybridů (průměr 
tří let 105 %, teplá oblast 108 %),

• dobrá odolnost proti poléhání,
• bezproblémové přezimování (94 %),
• nepřerůstá – umožňuje časné setí,
• dobrá a vyrovnaná odolnost proti 

chorobám, odolná proti plísni šedé, 
středně odolná proti fomovému čer-
nání stonku, černím řepky a sklero-
tiniové hnilobě,

• dvounulový obsah kyseliny erukové, 
velmi nízký obsah glukosinolátů,

• HTS středně vysoká.
Pěstitelská doporučení:
• vhodná do všech oblastí pěstování,
• nižší potřeba hnojení N pro růst 

hmoty,
• doporučený výsevek 70 semen/m2.
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PREEMERGENTNÍ HERBICIDNÍ OCHRANA V OZIMÉ ŘEPCE
Přípravek, účinná látka Dávka 

na hektar
Použití v OP II. 
stupně zdrojů

Časové omezení 
aplikace účinné 
látky na pozemku

Omezení v aplikaci při použití trysek 
s 0%, 50%, 75%, 90% redukcí úletu

podzemní
vody

povrchové
vody

min. vzdálenost 
od povrch. vod [m]

ostatní omezení [m]

Butisan 400 SC (metazachlor 400 g/l) 
+ Command 36 CS (clomazone 360 g/l) 

1,5 l 
0,15–0,20 l ✓

✓
✓

1× za 3 roky
bez omezení

(5, 4, 4, 4)
neuvádí se

necílové rostliny (5, 0, 0, 0)

Butisan 400 SC  (metazachlor 400 g/l) 
+ Clomate  (clomazone 360 g/l)

1,5 l 
0,15–0,20 l ✓

✓ 1× za 3 roky
bez omezení

(5, 4, 4, 4)
neuvádí se

necílové rostliny (5, 0, 0, 0)
nezemědělská půda (5, 0, 0, 0)

Butisan 400 SC (metazachlor 400 g/l) 
+ Devrinol 45 F (napropamid 450 g/l)
+ Command 36 CS (clomazone 360 g/l)

1,0 l 
1,0 l
0,2 l

✓
✓

✓

✓

1× za 3 roky
bez omezení
bez omezení

(5, 4, 4, 4)
neuvádí se
neuvádí se

necílové rostliny (5, 0, 0, 0)
vodní organismy (4, 4, 4, 4)

Butisan 400 SC (metazachlor 400 g/l) 
+ Devrinol 45 F (napropamid 450 g/l)
+ Clomate (clomazone 360 g/l)

1,0 l 
1,0 l
0,2 l

✓
✓

✓ 1× za 3 roky
bez omezení
bez omezení

(5, 4, 4, 4)
neuvádí se

necílové rostliny (5, 0, 0, 0)
vodní organismy (4, 4, 4, 4)
nezemědělská půda (5, 0, 0, 0)

Devrinol 45 F (napropamid 450 g/l)
+ Command 36 CS (clomazone 360 g/l)

1,5–2,5 l
0,15–0,20 l

✓
✓ ✓

bez omezení
bez omezení

neuvádí se
neuvádí se

vodní organismy (4, 4, 4, 4)

Devrinol 45 F (napropamid 450 g/l)  
+ Clomate (clomazone 360 g/l) 

1,5–2,5 l
0,15–0,20 l

✓
✓

bez omezení
bez omezení

neuvádí se
neuvádí se

vodní organismy (4, 4, 4, 4)
nezemědělská půda (5, 0, 0, 0)

Butisan TOP 
(metazachlor 375 g/l, quinmerac 125 g/l)

1,75–2,0 l ✓ 1× za 3 roky (5, 4, 4, 4) necílové rostliny (5, 5, 0, 0), 
veřejnost 5 m

Autor (metazachlor 500 g/l) 
+ Cirrus CS (clomazone 360 g/l) 

1,4 l
0,15–0,20 l ✓

✓
✓

1× za 3 roky
bez omezení

(5, 4, 4, 4)
neuvádí se

necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Bantux (metazachlor 400 g/l)
+ Gamit 36 CS  (clomazone 360 g/l) 

1,5–2,0 l
0,15–0,25 l ✓

✓
✓

1× za 3 roky
bez omezení

(5, 4, 4, 4)
neuvádí se

necílové rostliny (5, 0, 0, 0)

Brasan 540 EC (dimethachlor 500 g/l, clomazone 40 g/l)
+ Teridox 500 EC (dimetachlor 500 g/l)

1,5 l 
0,5 l ✓

1× za 3 roky
1× za 3 roky

(7, 4, 4, 4), 
na svaž. půdách 7 m

necílové rostliny (5, 0, 0, 0)
necílové organismy (10, 5, 0, 0)

Butisan Complete (metazachlor 300 g/l, dimethenamid-P 100 g/l, 
quinmerac 100 g/l)

2,25–2,5 l ✓ 1× za 3 roky (8, 4, 4, 4) necílové rostliny (5, 0, 0, 0)

Butisan Duo (dimethenamid-P 200 g/l, metazachlor 200 g/l ) 2,25–2,5 l 1× za 3 roky 4
Butisan Duo (dimethenamid-P 200 g/l, metazachlor 200 g/l )
+ Commpas (clomazone 360 g/l)

2,25 l
0,15–0,20 l ✓

1× za 3 roky
bez omezení

4
4 necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Butisan Star (metazachlor 333 g/l, quinmerac 83 g/l) 2,0 l ✓ 1× za 3 roky (7, 4, 4, 4), na svaž. 
půdách alespoň 5 m

necílové rostliny (5, 5, 0, 0), 
veřejnost 5 m

Circuit Sync TEC (clomazone 40 g/l + metazachlor 300 g/l) 2,5 l 1× za 3 roky (8, 4, 4, 4) necílové rostliny (5, 0, 0, 0)
Colzamid (napropamide 450 g/l) 1,5–2,5 l ✓ bez omezení neuvádí se vodní organismy (4, 4, 4, 4)
Command Komplet CQ = Command 36 CS (clomazone 360 g/l) 
+ Colzamid (napropamide 450 g/l) 
+ Quantum (pethoxamide 600 g/l)

0,2 l 
1,0 l
1,0 l

✓
✓
✓

✓

✓

bez omezení
bez omezení
bez omezení

neuvádí se
neuvádí se
(15, 8, 5, 4)

vodní organismy (4, 4, 4, 4)

Gajus (pethoxamid 400 g/l, picloram 8 g/l) 3 l ✓ 1× za 2 roky (5, 4, 4, 4), na svaž. 
půdách alespoň 5 m

necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

MaxRaptor (metazachlor 375 g/l, quinmerac 125 g/l) 1,75–2,0 l ✓ 1× za 3 roky (5, 4, 4, 4) necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
Metazamix (aminopyralid 5,3g/l, metazachlor 500 g/l, picloram 13,3 g/l) 1,2–1,5 l 1× za 3 roky 4 necílové rostliny (5, 5, 0, 0), 

veřejnost 5 m
Nero (pethoxamide 400 g/l, clomazone 24 g/l) 3,0 l ✓ ✓ 1× za 2 roky 8, 4, 4, 4; na svaž. 

půdách 8 m
necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Somero (pethoxamide 600 g/l)  
+ Command 36 CS (clomazone 360 g/l)

1,5–2,0 l
0,15–0,20 l

✓
✓

✓
✓

bez omezení
bez omezení

15, 8, 5, 4
neuvádí se

Successor 600 (pethoxamid 600 g/l)  
+ Command 36 CS (clomazone 360 g/l) 

1,5–2,0 l
0,15–0,20 l

✓
✓

✓
✓

bez omezení
bez omezení

15, 8, 5, 4
neuvádí se

Successor 600 (pethoxamid 600 g/l)  
+ Commpas  (clomazone 360 g/l)

1,5–2,0 l
0,15–0,20 l

✓
✓

✓ bez omezení
bez omezení

(15, 10, 6, 4)
4 necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Sultan 50 SC (metazachlor 500 g/l) 
+ Kalif (clomazone 360 g/l) 

1,4 l 
0,15–0,20 l ✓

✓
✓

1× za 3 roky
bez omezení

(5, 4, 4, 4) necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

Stomp Aqua (pendimethalin 455 g/l) 1 l ✓ ✓ (40, 20, 10, 4) k po-
vrchovým vodám

vyloučen na pozemcích svažu-
jících se k povrchovým vodám

Teridox 500 EC (dimetachlor 500 g/l)

+ Command 36 CS (clomazone 360 g/l) 

2,0 l 

0,15 l ✓

✓

✓

1× za 3 roky

bez omezení

(7, 4, 4, 4), na svaž. 
půdách 7 m,
neuvádí se

necílové organismy (10, 5, 0, 0)

Nimbus Gold (metazachlor 200 g/l, dimethenamid-P 200 g/l, clomazone 40 g/l) 2,0–2,25 l 1× za 2 roky
dimethenamid-P
1× za 3 roky
metazachlor

4 necílové rostliny (5, 0, 0, 0)

AgroPack
Vhodné i do OP II. stupně 
zdrojů povrchových vod

AgroPack
OSVĚDČENÉ
ŘEŠENÍ

AgroPack
POSÍLENÍ 
PŮDNÍHO ÚČINKU

AgroPack
POSÍLENÍ 
PŮDNÍHO ÚČINKU

AgroPack
NOVINKA

AgroPack
Vhodné i do OP II. stupně 
zdrojů podzemních vod

AgroPack
Vhodné i do OP II. stupně 
zdrojů podzemních vod
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 TOP řešení v preemergentní, ale hlavně i časně 

postemergentní herbicidní ochraně řepky

 Povolené použití v ochranných pásmech II. stupně 

povrchových vod i na svažitých pozemcích

 Ohleduplné ke vzcházející řepce díky kombinaci 

účinných látek metazachlor a quinmerac

Exkluzivně 

v prodejní síti 

Butisan TOP
NOVINKA
Doporučené dávkování 1,75–2,0 l/ha 

Přípravek obsahuje účinné látky:

metazachlor .............................. 375 g/l

quinmerac ................................. 125 g/l

ČASNĚ POSTEMERGENTNÍ HERBICIDNÍ OCHRANA  V OZIMÉ ŘEPCE 
Přípravek, účinná látka Dávka 

na hektar
Použití v OP II. 
stupně zdrojů

Časové omezení 
aplikace účinné 
látky na pozemku

Omezení v aplikaci při použití trysek 
s 0%, 50%, 75%, 90% redukcí úletu

podzemní
vody

povrchové
vody

min. vzdálenost 
od povrch. vod [m]

ostatní omezení [m]

Butisan Star (metazachlor 333 g/l, quinmerac 83 g/l) 2,0 l ✓ 1× za 3 roky (7, 4, 4, 4), na svaž. 
půdách alespoň 5 m

necílové rostliny (5, 5, 0, 0), 
veřejnost 5 m

Butisan TOP 
(metazachlor 375 g/l, quinmerac 125 g/l)

1,75–2,0 l ✓ 1× za 3 roky (5, 4, 4, 4) necílové rostliny (5, 5, 0, 0), 
veřejnost 5 m

Gajus (pethoxamid 400 g/l, picloram 8 g/l) 3 l ✓ 1× za 2 roky (5, 4, 4, 4), na svaž. 
půdách alespoň 5 m

necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

MaxRaptor (metazachlor 375 g/l, quinmerac 125 g/l) 1,75–2,0 l ✓ 1× za 3 roky (5, 4, 4, 4) necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
Metazamix (aminopyralid 5,3g/l, metazachlor 500 g/l, picloram 13,3 g/l) 1,2–1,5 l 1× za 2 roky (5, 4, 4, 4) necílové rostliny (5, 5, 0, 0), 

veřejnost 5 m
Cleravis (ošetření pro osivo řepky Clearfi eld) 2,0 l +1,0 l 

DASH HC
✓ 1× za 3 roky (5, 4, 4, 4) necílové rostliny (5, 5, 0, 0)

POSTEMERGENTNÍ HERBICIDNÍ OCHRANA  V OZIMÉ ŘEPCE
Přípravek, účinná látka Dávka 

na hektar
Použití v OP II. 
stupně zdrojů

Časové omezení 
aplikace účinné 
látky na pozemku

Omezení v aplikaci při použití trysek 
s 0%, 50%, 75%, 90% redukcí úletu

podzemní
vody

povrchové
vody

min. vzdálenost 
od povrch. vod [m]

ostatní omezení [m]

Barca 334 SL (clopyralid 267 g/l, picloram 67 g/l) 0,25–0,35 l
(jaro)

neuvádí se necílové rostliny (5, 5, 5, 0)

Belkar (arylex 10g/l, picloram 48g/l) 0,25–0,5 l ✓ 4 necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
Bonaxa (clopyralid 240 g/l, picloram 80 g/l, aminopyralid 40 g/l) 0,2 l 1× za 2 roky neuvádí se okraj pozemku (1)
Galeona (clopyralid 267 g/l, picloram 67 g/l) 0,25–0,35 l

(jaro)
neuvádí se necílové rostliny (5, 5, 5, 0)

Galera (clopyralid 267 g/l, picloram 67 g/l) 0,35 l (jaro) 1× za 2 roky neuvádí se
Galera Podzim (clopyralid 240 g/l, picloram 80 g/l, aminopyralid 40 g/l) 0,2 l 1× za 2 roky neuvádí se okraj pozemku (1)
Korvetto (clopyralid 120 g/l, halauxifen-methyl 5 g/l) 1 l 4 necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
Stomp Aqua (pendimethalin 455 g/l) 2 l ✓ ✓ 4 (40, 20, 10, 4) k povrchovým 

vodám, vyloučen na pozemcích 
svažujících se k povrch. vodám

GRAMINICIDY (účinné hlavně na výdrol obilnin, ježatky a jednoleté trávy, ve vyšších dávkách i na pýr)
Přípravek, účinná látka Dávka 

na hektar
Použití v OP II. 
stupně zdrojů

Pýrohubná dávka vzdálenost od povrchové vody 
(případně jiné omezení)

podzemní
vody

povrchové
vody

Agil 100 EC (propaquizazafop 100 g/l)  0,4–1,5 l ✓ ✓ 1,2–1,5 l 4 m
Fusilade Forte 150 EC (fl uazifop-P-butyl 150 g/l)  0,5–2,0 l ✓ ✓ 2,0 l 5 m
Gallant Super (haloxyfop-P 104 g/l) 0,4–0,5 l 4 m; aplikujte max. jednou za dva roky na stejném 

pozemku, povrchové vody
Garland Forte (propaquizafop 100 g/l)  0,4–1,5 l ✓ ✓ 1,2–1,5 l 4 m
Gobi (quizalofop – P-ethyl 50 g/l)  0,7–2,5 l ✓ ✓ 2,0–2,5 l necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
Gramin (quizalofop-P-ethyl 50 g/l) 0,7–2,5 l ✓ ✓ 2,0–2,5 l necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
Pantera QT (quizalofop-P-tefuryl 40 g/l) 0,7–2,25 l ✓ ✓ 2,0–2,25 l necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
Pilot (quizalofop – P-ethyl 100 g/l)  0,35–0,5 l ✓ ✓ 1,25 l necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
Rango Super (quizalofop-P-tefuryl 40 g/l) 0,7–2,25 l ✓ ✓ 2,25 l necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
Select Super (clethhodim 120 g/l) 0,8 l ✓ ✓ necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
Stratos Ultra + Dash HC (cycloxydim 100 g/l) 1,0–2,0 l ✓ 2,0 necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
Targa 10 EC (quizalofop – P-ethyl 100 g/l)  0,35–1,25 l ✓ ✓ 1,0–1,25 l necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
Vidrolin (quizalofop – P-ethyl 50 g/l)  0,7–2,5 l ✓ ✓ 2,0–2,5 l necílové rostliny (5, 5, 0, 0)
Zetrola 100 EC (propaquizafop 100 g/l)  0,4–1,5 l ✓ ✓ 1,2–1,5 l 4 m

AgroPack
NOVINKA
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OCHRANA PROTI HOUBOVÝM CHOROBÁM
Přípravek, účinná látka Dávka 

na hektar
Použití v OP II. 
stupně zdrojů

Registrované použití Omezení v aplikaci (při použití trysek 
s 0%, 50%, 75%, 90% redukcí úletu)

podzemní
vody

povrchové
vody

Agrozol (tebuconazole 250 g/l)  1,0 l fomová hniloba brukvovitých, čerň 
řepková, hlízenka obecná

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), vyloučen 
na pozemcích svažujících se k povrch. vodám, 
podzimní aplikace max. 1× za 2 roky

Amistar Gold (azoxystrobin 125 g/l, difenoconazole 125 g/l)  1,0 l hlízenka obecná povrchová voda (4, 4, 4, 4) na pozemcích svažu-
jících se k povrchovám vodám jen s veget. pásem 
o šířce alespoň 5 m

Apel (prochloraz 400 g/l, propiconazole 90 g/l) 1,0 l fomové černání krčku, hlízenka 
obecná

povrchová voda (5, 4, 4, 4), 
podzimní aplikace max. 1× za 2 roky

Azaka (azoxystrobin 250 g/l) 1 l ✓ hlízenka obecná, čerň řepková povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m)

Azbany (azoxystrobin 250 g/l)  1,0 l ✓ hlízenka obecná, čerň řepková povrchová voda (4, 4, 4, 4) na pozemcích svažu-
jících se k povrchovám vodám jen s veget. pásem 
o šířce alespoň 10 m

Azimut (azoxystrobin 120 g/l, tebuconazole 200 g/l)  1,0 l ✓ ✓ hlízenka obecná povrchová voda (4, 4, 4, 4)

Bounty (tebuconazole 430 g/l)  0,6 l ✓
(podzim)

fomová hniloba brukvovitých, 
hlízenka obecná

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m),
podzimní aplikace 1× za 2 roky.

Bumper Super (prochloraz 400 g/l, propiconazole 90 g/l) 1,0 l fomové černání krčku, hlízenka 
obecná

povrchová voda (5, 4, 4, 4), 
podzimní aplikace max. 1× za 2 roky

Caramba (metconazole 60 g/l)  1,2–1,5 l ✓ ✓ fomová hniloba brukvovitých, 
fomové černání krčku řepky olejné

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m)

Caryx (metconazole 30 g/l, mepiquat-chlorid 210 g/l)  1,0 l ✓ zvýšení jistoty přezimování, zvýšení 
odolnosti proti poléhání

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m)

Corinth (prothioconazole 80 g/l, tebuconazole 160 g/l) 1,0 l ✓ fomová hniloba, hlízenka obecná povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m),
podzimní aplikace 1× za 2 roky.

Custodia (azoxystrobin 120 g/l, tebuconazole 200 g/l) 1,0 l ✓ ✓ hlízenka obecná, vedlejší účinnost na 
fomovou hnilobu a čerň řepkovou

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m),

Dirigent (difenoconazole 100 g/l, tebuconazole 250 g/l)  0,8 l fomová hniloba povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), vyloučen 
na pozemcích svažujících se k povrch. vodám

Efi lor (metconazole 60 g/l, boscalid 133 g/l) 0,6–0,7 l ✓ fomová hniloba brukvovitých, čerň 
řepková, hlízenka obecná

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m)

Eminent Star (tetraconazole 62,5 g/l, 
chlorothalonil 250 g/l)

2,0 l fomová hniloba, hlízenka obecná, 
čerň řepková, plíseň šedá

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m)

Horizon 250 EW (tebuconazole 250 g/l)  1,0–1,5 l ✓
(podzim)

fomová hniloba brukvovitých, čerň 
řepková, hlízenka obecná

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m),
podzimní aplikace 1× za 2 roky.

Lynx (tebuconazole 250g/l) 1,0–1,5 l ✓
(podzim)

fomová hniloba brukvovitých, čerň 
řepková, hlízenka obecná

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m),
podzimní aplikace 1× za 2 roky.

Magnello (difenoconazole 100 g/l, tebuconazole 250 g/l) 0,8 l fomová hniloba povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), vyloučen 
na pozemcích svažujících se k povrch. vodám

Metfi n (metconazole 60 g/l) 1,2–1,5 l ✓ ✓ fomová hniloba, fomové černání krčku povrchová voda (4, 4, 4, 4)

Mirador (azoxystrobin 250 g/l) 1,0 l ✓ hlízenka obecná, čerň řepková povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), vyloučen 
na pozemcích svažujících se k povrch. vodám, lze 
s veget.pásem 5 m, 
necílové rostliny (5, 0, 0, 0) 

Orius 25 EW (tebuconazole 250 g/l)  1,0 l ✓
(podzim)

fomová hniloba brukvovitých povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m),
podzimní aplikace 1× za 2 roky.

Ornament 250 EW (tebuconazole 250 g/l) 1,0 l ✓
(podzim)

fomová hniloba brukvovitých, čerň 
řepková, hlízenka obecná

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m),
podzimní aplikace 1× za 2 roky.

Pictor (boscalid 200 g/l, dymoxystrobin 200g/l)  0,5 l ✓ ✓ fomové černání krčku, hlízenka 
obecná

veřejnost 5 m

Propulse (fl uopyram 125 g/l, prothioconazole 125 g/l) 0,8–1 l ✓ hlízenka obecná, čerň řepková, 
fomová hniloba

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m), podzimní 
aplikace max. 1× za 2 roky

Prosaro 250 EC (prothioconazole 125 g/l, tebuconazole 125 g/l) 0,75–1,0 l ✓
(jaro)

✓ fomová hniloba, hlízenka obecná povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m)

Symetra (isopyrazam 125 g/l, azoxystrobin 200 g/l) 1,0 l ✓ hlízenka obecná povrchová voda (5, 4, 4, 4), svah 5 m

Tilmor (prothioconazole 80 g/l, tebuconazole 160 g/l) 1,0 l ✓ fomová hniloba, hlízenka obecná povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m),
podzimní aplikace 1× za 2 roky.

Toprex (difenoconazole 250 g/l, paclobutrazole 125 g/l) 0,35 l (jaro) ✓ fomová hniloba povrchová voda (4, 4, 4, 4), 1× za 2 roky  

Topsin M 500 SC (thiophanate-methyl 500 g/l) 1,2–1,4 l ✓ ✓ fomová hniloba, čerň řepková, 
plíseň šedá

povrchová voda (4 m, 4 m, 4 m, 4 m)

Yamato (thiophanate-methyl 233 g/l, tetraconazole 70 g/l) 1,5–1,75 l ✓ hlízenka obecná povrchová voda (6 m, 4 m, 4 m, 4 m), na svažitých 
půdách jen s 20 m vegetačním pásmem

Biologická ochrana
Contans WG (Conithyrium minitans 100 g/kg)  1,0–2,0 kg ✓ ✓ hlízenka obecná (před setím 

nebo na poskl. zbytky)
Polyversum (oospory Pythium oligandrum) 0,1 kg ✓ ✓ fomová hniloba, hlízenka obecná
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Exkluzivně v prodejní síti 
Přípravek obsahuje 360 g/l úč. l. glyfosát. 

Doporučené dávkování na strniště a ornou půdu je 1,5 – 5,0 l/ha.

*V oficiálním ceníku na ochranu rostlin společnosti Agrofert, a.s.

AGROKLASIK
360 TF

Co po řepce na strniště? 

Přece klasiku za nejnižší cenu!*

INSEKTICIDNÍ OCHRANA OZIMÉ ŘEPKY
Přípravek, účinná látka Omezení 

v aplikaci 
s ohledem 
na včely

Dřepčík 
olejkový

Krytonosec řepkový 
a čtyřzubý

Blýskáček 
řepkový

Bejlomorka 
kapustová

Krytonosec 
šešulový

Pilatka 
řepková

Aceptir 200 SE (acetamiprid 200 g) 0,12–0,3 l 0,12–0,25 l 0,12–0,25 l

Alfametrin ME (alpha-cypermethrin 50 g/l)  1 0,3 l 0,2 l 0,2 l 0,3 l

Alfametrin ME (alpha-cypermethrin 50 g/l)  1 0,3 l 0,2 l 0,2 l 0,3 l

Avaunt 15 EC (Indoxacarb 150 g/l)  2 0,17 l

Biscaya 240 OD (thiacloprid 240 g/l) 0,25–0,3 l 0,2–0,3 l 0,3 l 0,3 l

Bariard (thiacloprid 240 g/l) 0,25–0,3 l 0,2–0,3 l 0,3 l 0,3 l

Bulldock 25 EC (beta-cyfl uthrin 25 g/l)  3 0,3 l 0,3 l 0,2 l

Cyperkill Max (cypermethrin 500 g/l)  8 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l

Decis Mega (deltamethrin 50 g/l)  5 0,1–0,15 l 0,15 l 0,125–0,15 l 0,125–0,15 l 0,125–0,15 l 0,1–0,15 l

Dinastia (deltamethrin 50 g/l)  5 0,1–0,15 l 0,15 l 0,125–0,15 l 0,125–0,15 l 0,125–0,15 l 0,1–0,15 l

Ecail Ultra (thiacloprid 240 g/l) 0,3 l 0,3 l 0,3 l 0,3 l

Fury 10 EW (zeta-cypermethrin 100 g/l)   6 0,1 l 0,1 l 0,1 l 0,1 l 0,1 l

Fyfanon 440 g/l EW (malathion 440 g/l)   3 2,0 l

Gazelle (acetamiprid 20 %) 0,12 kg 0,08–0,1 kg 0,15–0,18 kg 0,15–0,18 kg

Kaiso Sorbie (lambda-cyhalothrin 50 g/kg) 0,15 kg 0,15 kg 0,1 kg 0,15 kg 0,15 kg

Karate se Zeon technologií 5 CS (lambda-cyhalothrin 50 g/l) 0,15 l 0,125 l 0,1 l 0,15 l 0,15 l

Markate 50 (lambda-cyhalothrin 50 g/l) 0,15 l 0,15 l 0,15 l 0,15 l

Mavrik Smart (tau-fl uvalinate 240 g/l) 0,2 l

Mospilan 20 SP (acetamiprid 20 %) 0,12 kg 0,08–0,1 kg 0,15–0,18 kg 0,15–0,18 kg

Nexide (gamma-cyhalothrin 60g/l) 0,06–0,08 l 0,08 l 0,08 l 0,08 l 0,08 l 0,08 l

Nurelle D (chlorpyrifos 500 g/l, cypermethrin 50 g/l)  7 0,6 l

Proteus 110 OD (thiacloprid 100 g/l, deltamethrin 10 g/l) 0,5–0,75 l 0,5–0,75 l

Rafan (cypermethrin 500 g/l)  2 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l

Rapid (gamma-cyhalothrin 60 g/l) 0,06–0,08 l 0,08 l 0,08 l 0,08 l 0,08 l 0,08 l 

Sumi-Alpha 5EW (esfenvalerate 50 g/l)     9 0,1 l 0,15 l 0,2 l 0,2 l

Trebon OSR (etofenprox 287,5 g/l)  4 0,2 l 0,2 l 0,2 l

Vaztak Active (alpha-cypermethrin 50 g/l)  10 0,3 l 0,2 l 0,2 l 0,2 l 0,3 l

1  Nebezpečný pro včely. Aplikujte až po skončení letové aktivity včel.
2  SPe8: Nebezpečný pro včely. Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů, neapli-

kujte v době letové aktivity včel.
3  SPe8.: Zvlášť nebezpečný pro včely. Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů, nea-

plikovat na kvetoucí rostliny. Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele.
4  SPe8: Nebezpečný pro včely. Neaplikujte na kvetoucí rostliny a dřeviny s výskytem medo-

vice v době, kdy včely létají. Lze aplikovat po ukončení denního letu včel, a to nejpozději 
do dvacáté třetí hodiny

5  SPe8: Nebezpečný pro včely. Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů 
neaplikujte na kvetoucí rostliny. Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí 
plevele. Lze aplikovat po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí 
hodiny.

6  Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí 
plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely 

aktivní při vyhledávání potravy. S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno 
použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na 
těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

7  SPe8.: Zvlášť nebezpečný pro včely. Za účelem ochrany včel a jiných opylovačů aplikujte 
přípravek nejpozději 3 dny před kvetením, v době mimo letovou aktivitu včel. Úly musí být 
nejméně 5 dnů po aplikaci přípravku odvezeny nebo zakryty.

8  Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí 
plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely 
aktivní při vyhledávání potravy.

9  Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné 
vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchovým vodám.

10 SPe8: Nebezpečný pro včely. Aplikujte až po skončení letové aktivity včel.
 Povinnost oznámení aplikace přípravku dotčeným chovatelům včel (včelstva v oblasti do 
5 km od hranice ošetřovaného pozemku).

Uvedené údaje jsou pouze informační a bez záruk. Je nutné dodržovat rozsah povolení uvedených v Registru přípravků na ochranu rostlin, který je dostupný též on-line na stránkách 
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).
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OSEVA, a. s.
Potoční 1436, 696 81 Bzenec
telefon: +420 518 395 210
e-mail: info@oseva.eu
www.osevabzenec.cz

OZIMÁ ŘEPKA 2019

KONTAKTUJTE PRODEJCE OSIV VE SVÉM REGIONU:
  AgroZZN, a. s., Rakovník www.agrozzn.cz

vedoucí prodeje:
Ing. Markéta Hlavsová  724 024 526 hlavsova@agrozzn.cz
obchodní zástupci v regionu:
Ing. Eva Černá 721 456 853 eva.cerna@agrozzn.cz
divize Podbořany:
Jan Držálek ml. 720 677 327 jan.drzalek@agrozzn.cz
divize Rakovník:
Ing. Daniela Němcová 724 171 935 nemcova@agrozzn.cz
divize Dobroměřice:
Ing. Luděk Bláha 725 115 166 blaha@agrozzn.cz
divize Slaný:
Ing. Václav Jugl 724 052 033 jugl@agrozzn.cz
divize Polepy:
Milan Švejdar 724 138 635 svejdar@agrozzn.cz
divize Bohušovice:
Miloš Fišer 724 053 827 fi ser@agrozzn.cz
ostatní prodejci:
Petr Hanzal 602 735 007 hanzal@agrozzn.cz
Ing. Jan Verner 605 376 797 verner@agrozzn.cz
Jan Držálek 723 513 656 drzalek@agrozzn.cz

  Cerea, a. s., Pardubice www.cerea.cz
vedoucí oddělení osiv – oblast Pardubice, Chrudim a Svitavy:
Ing. Jaromír Machatý 602 566 767 jaromir.machaty@cerea.cz
Koordinátorka oddělení osiv:
Lenka Němcová 725 778 365 lenka.nemcova@cerea.cz
prodejci osiv
oblast Česká Skalice:
Ing. Magda Šorfová 724 143 519 magda.sorfova@cerea.cz
oblast Havlíčkův Brod:
Ing. Jarmila Kociánová 602 610 067 jarmila.kocianova@cerea.cz
oblast Hradec Králové, Jičín:
Pavel Tuček 725 563 192 pavel.tucek@cerea.cz
Petr Šrámek 724 775 871 petr.sramek@cerea.cz
oblast Chrudim:
Ing. Dana Jirkovská 725 778 367 dana.jirkovska@cerea.cz
oblast Svitavy:
Ing. Josef Jukl 725 181 893 josef.jukl@cerea.cz
oblast Kostelec nad Orlicí:
Radek Hloupý 602 622 685 radek.hloupy@cerea.cz

  NAVOS, a. s., Kroměříž www.navos-km.cz
obchodní ředitel:
Ing. Josef Ležák 724 929 402 josef.lezak@navos-km.cz
prodejci osiv:
Oldřich Kovář 602 413 895 oldrich.kovar@navos-km.cz
Ing. Zdenka Čatajová 602 125 647 zdenka.catajova@navos-km.cz
Karel Korger 602 672 890 karel.korger@navos-km.cz
Ing. Antonín Dlapa 602 704 549 antonin.dlapa@navos-km.cz
Miroslav Lerch 724 724 901 miroslav.lerch@navos-km.cz
Jiří Skopal 777 264 591 jiri.skopal@navos-km.cz
Zdeněk Štěpánek 777 264 594 zdenek.stepanek@navos-km.cz
Ing. Radim Sobek 776 225 480 radim.sobek@navos-km.cz
Ing. Tomáš Novotný 606 095 610 tomas.novotny@navos-km.cz
Ing. Marie Studničková 724 190 566 marie.studnickova@navos-km.cz
Ing. Kristýna Zlá 720 967 170 kristyna.zla@navos-km.cz
Ing. Petr Procházka 602 480 137 petr.prochazka@navos-km.cz
Ing. Jakub Kuba 602 575 457 jakub.kuba@navos-km.cz

  Primagra, a. s., Milín www.primagra.cz
vedoucí prodeje osiv:
Hana Štefanová 606 057 560 hana.stefanova@primagra.cz
oblast Příbram, Benešov:
Bc. Petr Všetečka 606 080 918 petr.vsetecka@primagra.cz

oblast Benešov:
Ing. Petr Žalud 606 673 143 petr.zalud@primagra.cz
Luboš Hrubý 602 467 286 lubos.hruby@primagra.cz
oblast Domažlice:
Ing. Miroslav Chromek 602 163 593 miroslav.chromek@primagra.cz
Ing. Lumír Královec 602 463 272 lumir.kralovec@primagra.cz
oblast Klatovy:
Ing. Jaroslav Zahálka 602 439 782 jaroslav.zahalka@primagra.cz
Ing. Jan Černý 727 970 441 jan.cerny@primagra.cz
oblast Praha – východ, západ:
Lukáš Baťha 601 325 142 lukas.batha@primagra.cz
oblast Tachov:
Stanislav Vrbský 724 937 332 stanislav.vrbsky@primagra.cz
Bc. Ivana Hubálková 602 698 579 ivana.hubalkova@primagra.cz
oblast Cheb:
Ing. Jiří Sýkora 602 462 668 jiri.sykora@primagra.cz
Jana Bauerová 606 601 429 jana.bauerova@primagra.cz
obchodní ředitel – divize západ:
Hana Sedláčková 724 267 236 hana.sedlackova@primagra.cz
obchodní ředitel – divize střed:
Ing. Roman Procházka 602 131 005 roman.prochazka@primagra.cz

  ZZN Pelhřimov a. s.  www.zznpe.cz
vedoucí produktový manažer osiv:
Ing. Libor Zahálka 602 180 496 libor.zahalka@zznpe.cz
produktový manažeři osiv:
Ing. Petr Mádlo 724 057 583 petr.madlo@zznpe.cz
Ing. Libor Knetl 724 082 409 libor.knetl@zznpe.cz
obchodní zástupci v regionu jih:
Bc. Ilona Slavíčková 775 975 055 ilona.slavickova@zznpe.cz
Ing. Josef Bícha 602 332 016 josef.bicha@zznpe.cz
Ing. Martin Veis 602 748 471 martin.veis@zznpe.cz
Ing. Miroslav Simandl 724 043 323 miroslav.simandl@zznpe.cz
Ing. Pavel Kabeš 602 109 840 pavel.kabes@zznpe.cz
Bc. Gabriela Sonbergerová 724 252 959 gabriela.sonbergerova@zznpe.cz
obchodní zástupci v regionu sever:
Ing. Martin Křivánek 607 053 523 martin.krivanek@zznpe.cz
Ing. Václav Kouba 602 144 505 vaclav.kouba@zznpe.cz
Miroslav Kopecký 725 996 261 miroslav.kopecky@zznpe.cz
Pavel Dědina 602 180 495 pavel.dedina@zznpe.cz
Tomáš Homa 725 996 262 tomas.homa@zznpe.cz
Václav Drahný 702 194 939 vaclav.drahny@zznpe.cz

  ZZN Polabí, a. s., Kolín www.zznpolabi.cz
vedoucí prodeje – obchodní oblast Kolín, Nymburk, Kutná Hora:
Bořek Štrobl 602 520 023 borek.strobl@zznpolabi.cz
obchodní oblast Mladá Boleslav:
Ing. Hana Prskavcová 602 622 449 hana.prskavcova@zznpolabi.cz
obchodní oblast Mělník:
Ing. Jiří Leiblinger 602 244 872 jiri.leiblinger@zznpolabi.cz
obchodní oblast Česká Lípa:
Ing. Dagmar Morávková 721 333 143 dagmar.moravkova@zznpolabi.cz
prodej, výroba:
Ing. Ondřej Růžička 725 981 095 ondrej.ruzicka@zznpolabi.cz
asistentka prodeje:
Lucie Slabová 601 087 948 lucie.slabova@zznpolabi.cz
ČSO Městec Králové:
Ladislav Ulrich 723 389 781 ladislav.ulrich@zznpolabi.cz

  OSEVA, a. s., Bzenec www.osevabzenec.cz
Ing. Vlastislav Janák 777 264 586 v.janak@oseva.eu
Soňa Bílková 724 964 383 s.bilkova@oseva.eu
Tomáš Štiva 777 264 581 t.stiva@oseva.eu


