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PŠENICE OZIMÁ

Activus A

• udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. 
& CoKG, AT,

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

•  právně chráněná odrůda,
• raná až poloraná osinatá výnosná 

odrůda,
• rostliny nízkého vzrůstu, odolné proti 

poléhání,
• velmi dobře odolává stresu ze su-

cha,
• vysoce mrazuvzdorná,
• dobrý zdravotní stav, vysoce odolná 

proti rzím,
• doporučeno setí v termínu od 20. 9. 

do 5. 10., snáší i pozdní setí,
• výsevek 3,5–4 MKS/ha (4 MKS 

v suchých podmínkách),
• pekařská jakost A.
• střední HTZ.

Advokat A

• udržovatel: Secobra Saatzucht GmbH, DE,
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní bezosinatá odrůda,
• vysoký výnosový potenciál,
• rostliny nízké, 
• odolná proti poléhání,
• vysoce mrazuvzdorná,
• velmi dobrý zdravotní stav, 
• plastická, dokáže se vyrovnat 

i s půdně klimatickými podmínkami 
v podhorských oblastech,

• doporučeno setí v termínu od 20. 9. 
do 5. 10., snáší i pozdní setí,

• doporučený výsevek 3,2–4,2 MKS,
• možno vysévat po obilnině i kukuřici 

na zrno,
• pekařská jakost A,
• střední HTZ.

Annie E

•udržovatel: SELGEN, a.s., CZ,
• registrace v ČR: 2014,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda s vynikajícími 

pekařskými parametry,
• rostliny středně vysoké, středně 

odolné až odolné proti poléhání,
• klasy s dlouhými osinami,
• odolná proti vymrzání,
• velmi dobře odnožující – stačí nižší 

výsevky,
• středně odolná proti napadení pad-

lím travním na listu i na klasu,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči rzi 

travní, středně odolná proti listovým 
skvrnitostem, braničnatce plevové 
v klasu a rzi pšeničné, středně odol-
ná k fuzariózám,

• tolerantní k pozdnímu výsevu i před-
plodině,

• vhodná především do KVO a ŘVO, 
• doporučený výsevek 3–3,5MKS,
• velké zrno,
• pekařská jakost E.

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

Společném katalogu,
•  právně chráněná odrůda,
• velmi raná odrůda,
• měkká pšenice s jakostí CK, vhodná 

pro pečivárenské využití (výroba 
oplatek a sušenek),

• prověřená ke krmným účelům,
• vhodná také pro výrobu pšeničného 

sladu,
• vysoký výnosový potenciál ve všech 

výrobních oblastech,
• krátké rostliny, středně odolné vůči 

poléhání,
• vysoká produktivita klasu,
• nejlepších výsledků dosahuje při 

pěstování po zlepšující předplodině, 
nevhodné je pěstování po kukuřici při 
použití minimalizačních technologií,

• vysoká odolnost ke rzi plevové,
• střední odolnost k fuzáriím,
• vysoce odnoživá – není nutná apli-

kace morforegulátoru pro podporu 
odnožování,

• zrno menší, HTZ kolem 40 g.

Airbus E  
 

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

• udržovatel: Limagrain Europe, FR,
•  právně chráněná odrůda,
• velmi raná osinatá odrůda,
• vysoce výnosná zejména v kukuřič-

né a řepařské výrobní oblasti,
• rostliny středně odnožující,
• dobrá odolnost proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav, vysoce odolná 

k fuzariózám v klase, rzi plevové 
a pšeničné,

• velmi dobře reaguje na intenzivní 
agrotechniku,

• doporučeny nižší až střední dávky 
morforegulátoru,

• doporučený výsevek 3,3–4,7 MKS,
• vzhledem k ranosti doporučeny spí-

še včasné termíny setí,
• pekařská jakost E.



Atuan B  
•udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, 

DE,
• registrace v ČR: 2018,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní pekařská pšenice nižší-

ho vzrůstu s delším klasem,
• vysoce výnosná – na vyšší intenzitu 

hnojení reaguje rekordními výnosy,
• střední odnožovací schopnost,
• odolná proti poléhání,
• dobře odolává stresu,
• střední zimovzdornost i mrazuvzdor-

nost,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• AZOL FREE odrůda – bez potřeby 

ošetření klasu,
• doporučena střední až nižší hustota 

porostu,
• výsevek v optimálních podmínkách 

2,5–3 MKS/ha,
• možný výsev i po obilnině i kukuřici,
• HTZ střední až nižší,
• pekařská jakost B.

Avenue C

• udržovatel: Limagrain Europe, FR,
• registrace v ČR: 2014,
•  právně chráněná odrůda,
• velmi raná odrůda, nejranější v sor-

timentu,
• rostliny nízké s vysokou odolností 

k poléhání,
• vysoce odnoživá,
• velmi dobrý zdravotní stav v celém 

spektru listových i klasových chorob,
• plastická odrůda vhodná do všech 

oblastí,
• možné pěstování po obilnině,
• aplikace morforegulátorů není po-

třebná,
• vzhledem k ranosti je nutné sledo-

vat správné fáze pro všechny agro-
technické zásahy,

• jakost C, při dodržení doporučené 
agrotechniky dosažení parametrů 
doplňkové pšenice pro mlynáře.

Balitus A  
 

• udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. 
& CoKG, AT,

• registrace v ČR: 2015,
•  právně chráněná odrůda,
• raná odrůda,
• rostliny nízké s vysokou odolností 

k poléhání,
• vysoký výnosový potenciál ve všech 

výrobních oblastech,
• výnos tvoří hustotou porostu a vyso-

kým počtem zrn v klasu,
• odolná proti porůstání zrna v klasu,
• odolná proti vyzimování,  
• plastická, odolná proti suchu,
• dobrý zdravotní stav,
• doporučen výsev v termínu od 20. 9. 

do 5. 10.,
• výsevek 4–4,5 MKS/ha,
• HTZ vyšší,
• potravinářská jakost A.

Bohemia A

• udržovatel: SELGEN, a.s., CZ,
• registrace v ČR: 2007,
•  právně chráněná odrůda,
• raná odrůda, rostliny vysoké až vel-

mi vysoké,
• vhodná do všech výrobních oblastí,
• odolná proti vyzimování, středně 

odolná proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav, středně odolná 

proti většině chorob, odolná proti 
braničnatce plevové v klasu, středně 
odolná k fuzarióze, méně odolná 
vůči rzi travní,

• kvalitní pekařské vlastnosti – vyso-
ký obsah N-látek, vysoká hodnota 
Zelenyho testu,

• dobře reaguje na vyšší vstupy, nad-
průměrného výnosu zrna dosahuje 
i při střední úrovni agrotechniky,

• doporučujeme dbát na včasnou skli-
zeň při dosažení zralosti pro udržení 
optimální objemové hmotnosti,

• zrno velké, HTZ vysoká,
• pekařská jakost A.

PŠENICE OZIMÁ

Bonanza C

• udržovatel:  W. von Borries-Eckendorf 
GmbH & Co. KG, DE,

• registrace v ČR: 2015,
•  právně chráněná odrůda,
• specialista pro krmné účely,
• polopozdní až pozdní odrůda,
• rostliny středně vysoké, středně 

odolné proti poléhání,
• vysoký výnosový potenciál,
• vynikající mrazuvzdornost,
• střední odnožovací schopnost,
• rychlý podzimní vývoj i jarní vývoj,
• dobrý zdravotní stav, středně odolná 

proti většině chorob pšenice,
• snáší setí po obilnině a kukuřici,
• výsevek v optimálních podmínkách 

3–3,2 MKS/ha,
• doporučeno setí od poloviny září do 

konce října,
• HTZ střední,
• krmná jakost C.



Centurion A  
  

• udržovatel: ASUR Plant Breeding s.a.s., FR,
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
•  právně chráněná odrůda,
• raná osinatá pšenice nižšího vzrůs-

tu,
• stabilně vysoce výnosná i v suchých 

oblastech,
• střední odnožovací schopnost,
• odolná proti poléhání,
• mimořádně odolná ke stresovým 

podmínkám,
• odolná k vyzimování,
• díky velmi dobrému zdravotní stavu 

vhodná také k využití pro extenziv-
nější technologie a eko zemědělství,

• AZOL FREE odrůda – bez potřeby 
ošetření klasu,

• výsevek v optimálních podmínkách 
2,8–3,2 MKS/ha,

• možný výsev i po obilnině i kukuřici,
• HTZ vysoká,
• pekařská jakost A.

Dagmar A  
• udržovatel: Limagrain Central Europe 

Cereals, s. r. o., CZ
• registrace v ČR: 2012,
•  právně chráněná odrůda,
• velmi raná odrůda středního vzrůstu,
• vysoký výnos zrna,
• vysoká odolnost k poléhání,
• vysoká zimovzdornost – jedna 

z nejlépe přezimujících odrůd v zimě 
2011/2012,

• odolná k fuzariózám v klase a bě-
loklasosti, nejnižší kumulace myko-
toxinů,

• odolná ke rzi plevové, středně odol-
ná k ostatním listovým chorobám,

• vhodná pro pěstování i v teplejších 
a sušších oblastech,

• vhodná i pro pozdní setí,
• možno vysévat po obilnině i kukuřici 

na zrno,
• pekařská jakost A s vysokou obje-

movou hmotností a odolností porůs-
tání zrna.

Butterfly E  
 

• udržovatel: SELGEN, a.s., CZ,
• registrace v ČR: 2017,
•  právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda středního až vyšší-

ho vzrůstu,
• středně odolná proti poléhání,
• nižší až střední odnožovací schop-

nost, výnos tvořen hlavně klasy,
• odolná k vymrzání,
• dobrý zdravotní stav, odolná k fuza-

riózám v klasu, padlí travnímu v 
klasu a braničnatce na listu i v kla-
su, odolná ke rzi plevové, pšeničné 
a padlí travnímu na listu,

• potřeba morforegulátoru střední,
• doporučený výsevek 3,5–4 MKS/ha,
• tolerantní k pozdnímu setí,
• zrno velké, HTZ vysoká,
• pekařská jakost E.

Elly A

• udržovatel: SELGEN, a. s., CZ,
• registrace v ČR: 2010,
•  právně chráněná odrůda,
• velmi raná, vysoce výnosná odrůda 

středního vzrůstu, vhodná do všech 
oblastí,

• středně odnožující odrůda kompen-
začního typu,

• odolná k vyzimování, 
• méně odolná k poléhání,
• odolná proti rzi plevové, středně 

odolná proti rzi pšeničné, padlí trav-
nímu, braničnatce plevové v klasu 
a listovým skvrnitostem,

• výsevek 4 MKS/ha, setí v agrotech-
nickém termínu, vhodná i pro velmi 
časný výsev,

• citlivá k předplodině,
• doporučeny střední dávky morfore-

gulátoru,
• HTZ střední, 
• pekařská jakost A.



Expo E

• udržovatel: Saaten-Union, CZ/Deutsche 
Saatveredelung AG, DE,

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

•  právně chráněná odrůda,
• velmi plastická, vysoce výnosná od-

růda středního až vyššího vzrůstu,
• rostliny středně odnožující,
• středně odolná proti poléhání,
• mrazuvzdorná,
• dobrý zdravotní stav, odolná k fuza-

riózám v klase,
• velmi dobře reaguje na intenzivní 

agrotechniku, vysokých výnosů však 
dosahuje i při nízké intenzitě,

• vyšší obsah bílkovin, výborné pekař-
ské parametry,

• možno vysévat po obilnině i kukuřici,
• doporučený výsevek 3–4 MKS,
• pekařská jakost E,
• HTZ vysoká.

Fenomen A

• udržovatel: Adrien Momont et Fils sarl, FR,
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
•  právně chráněná odrůda,
• poloraná osinatá odrůda nižšího 

vzrůstu,
• vysoce výnosná v ošetřené i neošet-

řené variantě pěstování,
• odolná proti poléhání,
• mrazuvzdorná,
• velmi dobrý zdravotní stav listu, 

odolná k padlí a braničnatkám, 
méně odolná k napadení klasovými 
fuzariózami,

• plastická, stabilně výnosná i v 
extenzivních oblastech na horších 
půdách,

• ve fungicidní ochraně doporučeno 
zaměřit se na ošetření klasu,

• doporučený výsevek 3,0–4,8 MKS,
• pekařská jakost A.
• střední až vyšší HTZ.

PŠENICE OZIMÁ

Genius E  
• udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, 

DE,
• registrace v ČR: 2014,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná elitní odrůda nižšího 

vzrůstu, vhodná do všech oblastí,
• vysoký výnosový potenciál,
• vhodný pro intenzivní i extenzivní 

pěstování,
• středně odolná proti poléhání,
• střední odnožovací schopnost,
• dobrá mrazuvzdornost,
• dobrá odolnost proti rzi pšeničné 

a travní, padlí travnímu a fuzarióze,
• výsevek v optimálních podmínkách 

3,2–3,5 MKS/ha,
• odrůda vhodná pro pozdní termín 

setí,
• možnost setí po pšenici,
• HTZ vyšší,
• pekařská jakost E.

Frisky C

• udržovatel: Limagrain GmbH, DE,
• registrace v ČR: 2015,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda,
• rostliny s krátkým stéblem, odolné 

proti poléhání,
• velmi vysoké výnosy ve všech výrob-

ních oblastech v ošetřené i neošet-
řené variantě pěstování,

• odolná vůči vyzimování,
• dobře odnožující,
• dobrý zdravotní stav, středně odolná 

až odolná proti většině chorob, 
• výsevek od 3,3 do 4,5 MKS/ha,
• lze pěstovat i po obilnině a kukuřici,
• vhodná i pro pozdní setí,
• zrno středně velké,
• jakost C (jednotlivé parametry kva-

lity jsou v kategoriích E–B, pouze 
měrný objem pečiva zařazen do C, 
je proto možno využít jako doplňko-
vou pšenici pro mlynáře).



Gordian B

• udržovatel: Syngenta Participations AG, 
CH,

• registrace v ČR: 2014,
•  právně chráněná odrůda,
• pekařská polopozdní odrůda,
• rostliny nízké, odolné proti poléhání,
• vysoce výnosná ve všech výrobních 

oblastech v intenzivních i méně inte-
zivních podmínkách pěstování,

• nejvýnosnější potravinářská odrůda 
v SDO při nižší intenzitě,

• mrazuvzdornost střední až dobrá,
• dobrý a vyrovnaný zdravotní stav, 

středně odolná až odolná proti větši-
ně chorob pšenice, 

• doporučeno setí v agrotechnickém 
termínu, výsevek 3–4 MKS/ha,

• lze pěstovat i po obilnině a kukuřici,
• při intenzivní agrotechnice doporuče-

no fungicidní ošetření ve fázi T2 a T3,
• díky dobrému zdravotnímu stavu 

lze úspěšně pěstovat i při nižší míře 
chemické ochrany,

• HTZ nižší,
• pekařská jakost B.

Chevignon C  
• udržovatel: ASUR Plant Breeding s.a.s., FR,
• registrace v ČR: 2019,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná krmná odrůda,
• rostliny nízké, středně odolné proti 

poléhání,
• vysoce výnosná v intenzivních 

i méně intezivních podmínkách pěs-
tování,

• méně odolná proti vymrzání,
• velmi dobrý zdravotní stav, středně 

odolná až odolná proti většině cho-
rob pšenice, 

• dobře snáší pozdní výsev,
• HTZ nízká,
• krmná jakost C.

Chiron A  
 

• udržovatel: Saaten-Union, CZ/Nordsaat 
Saatzucht GmbH, DE,

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

•  právně chráněná odrůda,
• středně raná bezosinatá odrůda 

středního vzrůstu,
• poskytuje stabilně velmi vysoký vý-

nos v ošetřené i neošetřené variantě 
pěstování,

• středně odolná proti poléhání,
• zimovzdorná i mrazuvzdorná,
• tolerantní k přísuškům,
• velmi dobrý zdravotní stav listu i kla-

su, odolná k napadení klasovými 
fuzariózami,

• plastická, toleruje lehčí písčité půdy, 
ale i těžké a jílovité pozemky,

• doporučený výsevek 2,8–3,8 MKS,
• pekařská jakost A.
• střední HTZ.

Illusion A  
   

• udržovatel: SELGEN, a. s., CZ,
• registrace v ČR: 2019,
•  právně chráněná odrůda,
• pekařská poloraná odrůda,
• rostliny středního vzrůstu,
• poskytuje vysoké výnosy zrna, 
• dobře reaguje na vyšší intenzitu 

pěstování,
• vysoká mrazuvzdornost,
• středně odolná proti poléhání,
• velmi dobrý zdravotní stav listu 

i klasu,
• tolerantní k obilní předplodině,
• dobře snáší pozdní výsev,
• doporučený výsevek 4 MKS,
• středně vysoká HTZ,
• pekařská jakost A.



Johnson C

• udržovatel: Saaten-Union, CZ/ASUR Plant 
Breeding s.a.s., FR,

• registrace v ČR: 2018,
•  právně chráněná odrůda,
• specialista pro krmné účely,
• polopozdní odrůda nízkého vzrůstu,
• širší listy a dlouhý klas s vysokým 

počtem zrn,
• vysoce výnosná v intenzivní i exten-

zivní variantě pěstování,
• odolná proti poléhání,
• mrazuvzdornost na střední úrovni,
• velmi dobrý zdravotní stav listu 

i klasu,
• plastická, vhodná na lehčí půdy 

a sušší lokality,
• tolerantní k raným i pozdnějším ter-

mínů setí,
• doporučený výsevek 3–4 MKS,
• krmná jakost C,
• střední HTZ.

Julie E  
• udržovatel: SELGEN, a.s., CZ,
• registrace v ČR: 2014,
•  právně chráněná odrůda,
• raná odrůda s elitní kvalitou, 
• rostliny středně vysoké až vysoké, 

středně odolné proti poléhání,
• střední odnožovací schopnost,
• vysoce mrazuvzdorná,
• velmi dobře reaguje na vyšší intenzi-

tu pěstování, 
• dobrý zdravotní stav, odolná proti pad-

lí travnímu v klasu a fuzarióze klasu,
• vysoce výnosná v obou systémech 

pěstování a ve všech výrobních ob-
lastech,

• vhodná i do suchých oblastí,
• je možné setí po obilnině,
• snáší rané i pozdní termíny výsevu,
• doporučeno použití středních až vyš-

ších dávek morforegulátorů,
• doporučený výsevek 3,5–4 MKS/ha,
• zrno velké,
• pekařská jakost E, velmi dobré sen-

zorické hodnocení pečiva.

PŠENICE OZIMÁ

LG Magirus E  
 

• udržovatel: Limagrain GmbH, DE,
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
•  právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda středního vzrůstu,
• velmi vysoké výnosy zrna,
• dobrá odolnost proti poléhání,
• odolná vůči vyzimování,
• středně vysoká odnožovací schop-

nost,
• odolná k listovým skvrnitostem, rzi 

pšeničné a plevové, středně odol-
ná k padlí travnímu a fuzariózám 
v klasu,

• plastická, vhodná do všech oblastí, 
• doporučena pro vyšší intenzitu pěs-

tování,
• možno vysévat i po obilnině a ku-

kuřici,
• snáší i pozdní setí,
• doporučený výsevek 3,3–4,7 MKS/ha,
• HTZ velmi vysoká (55 g),
• pekařská jakost E.

LG Dita A  
• udržovatel: Limagrain Europe, FR,
• registrace v ČR: 2020,
•  právně chráněná odrůda,
• pekařská pozdní odrůda nízkého 

vzrůstu,
• odolná proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav, středně odol-

ná až odolná proti většině chorob 
pšenice, 

• vysokých výnosů zrna dosahuje ze-
jména v řepařské a bramborářské  
oblasti v neošetřené i ošetřené vari-
antě pěstování,

• HTZ středně vysoká,
• pekařská jakost A.

LG Imposanto A  
• udržovatel: Limagrain GmbH, DE,
• registrace v ČR: 2017,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního vzrůstu,
• nejvýnosnější A v SDO ÚKZÚZ 

(2015–2018) v ŘVO Čechy a BVO,
• dobrá odolnost proti poléhání,
• odolná vůči vyzimování,
• vysoká odnožovací schopnost,
• dobrý zdravotní stav, velmi dobrá 

odolnost vůči kořenovým i klasovým 
chorobám,

• gen odolnosti pravému stéblolamu 
Pch1,

• plastická, vhodná do všech oblastí, 
• vysokých a vyrovnaných výnosů zrna 

dosahuje v obou variantách pěsto-
vání zejména v ŘVO a BVO,

• snáší setí po obilnině,
• HTZ středně vysoká (46 g),
• stabilní potravinářská kvalita A.



LG Mocca CK 
• udržovatel: Limagrain Europe , FR,
• registrace v ČR: 2019,
•  právně chráněná odrůda,
• pozdní odrůda nízkého vzrůstu,
• dosahuje velmi vysokých výnosů ve 

všech oblastech pěstování,
• středně odnoživé rostliny s krátkým 

stéblem a vysokým počtem zrn 
v klase,

• dobrá odolnost proti poléhání,
• zimovzdorná,
• velmi dobrý zdravotní stav listu 

i klasu,
• měkká pšenice, vhodná na krmení, 

oplatky i sušenky,
• tolerantní k pozdnějším termínům 

setí,
• střední HTZ,
• jakost  CK.

LG Orlice B  
• udržovatel: Limagrain Europe, FR,
• registrace v ČR: 2019,
•  právně chráněná odrůda,
• pekařská polopozdní až pozdní od-

růda,
• rostliny nízkého vzrůstu, odolné proti 

poléhání,
• vysoce výnosná ve všech oblastech 

v ošetřené i neošetřené variantě 
pěstování,

• odolná proti vymrzání,
• vhodná i do sušších podmínek, 

v registračních zkouškách dosáhla 
vysoký výnos v suchých letech 2018 
a 2019,

• dobrý zdravotní stav, středně odol-
ná až odolná proti většině chorob 
pšenice, 

• vynikající na pozdní setí,
• HTZ středně vysoká,
• pekařská jakost B.



Liseta A  
• udržovatel:  SELGEN, a.s., CZ,
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
• registrace: 2018 (Slovensko),
•  právně chráněná odrůda,
• pekařská poloraná odrůda, vyšlech-

těná křížením Seladon a Elly,
• velmi vysoké výnosy zrna,
• rostliny vyšší, středně odolné proti 

poléhání,
• vysoce odnoživá (770 klasů), 
• dobrý zdravotní stav, vysoce odolná 

vůči fuzáriím v klasu,
• vysoce mrazuvzdorná,
• tolerantní k obilní předplodině 

i k pozdnímu setí,
• doporučený výsevek 4,0 MKS/ha, 

v ideálních podmínkách 3,5 MKS/ha,
• pekařská jakost A.

Midas E  
 

exkluzivně 
v nabídce

• udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. 
& CoKG, AT,

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

•  právně chráněná odrůda,
• poloraná osinatá odrůda, rostliny 

středně vysoké, barva klasu bílá,
• vhodná do všech výrobních oblastí, 

vysoce výnosná zejména v kukuřič-
né a řepařské oblasti,

• středně odolná proti poléhání,
• odolná k vyzimování,
• dobrý zdravotní stav – odolná proti 

padlí travnímu, rzi pšeničné, středně 
odolná proti listovým skvrnitostem, 

• doporučený výsevek 3–3,5 MKS/ha, 
setí v druhé polovině agrotechnické-
ho termínu,

• vysoká objemová hmotnost,
• HTZ střední,
• pekařská jakost E (podle rakouské-

ho hodnocení zařazen do skupiny 
Premium).

Patras A  
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, 

DE,
• registrace v ČR: 2013,
•  právně chráněná odrůda,
• unikátní klasová odrůda,
• polopozdní odrůda nižšího vzrůstu, 
• vyrovnaný výnos ve všech oblastech,
• středně odolná proti poléhání,
• odolná proti vymrzání,
• nižší odnožovací schopnost,
• tvoří řidší porosty s dlouhým klasem,
• vykazuje dobrou odolnost proti vět-

šině chorob, odolná ke rzi plevové, 
středně odolná k fuzariózám klasů, 
méně odolná ke rzi travní a pšeničné,

• nenáročná na půdní podmínky,
• stabilní pádové číslo a objemová 

hmotnost,
• doporučeno setí ve středním termínu,
• výsevek v optimálních podmínkách 

3–3,5 MKS/ha,
• zrno velké, HTZ vysoká,
• potravinářská jakost A.

PŠENICE OZIMÁ

Moschus E  
• udržovatel: Dr. Hermann Strube, DE, 
• registrace v ČR: 2020,
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
•  právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda vhodná na výrobu 

nejkvalitnějších výrobků i těstovin,
• vysoké dusíkaté látky, číslo poklesu 

i objemová hmotnost,
• vysoké výnosy zrna,
• odolná proti poléhání,
• středně odnoživá,
• vysoce odolná vůči vyzimování,
• velmi dobrý zdravotní stav, 
• vhodná do všech výrobních oblastí,
• lze pěstovat i po obilnině a kukuřici 

při dodržení správné agrotechniky 
pěstování,

• tolerantní k pozdnímu setí,
• HTZ vysoká,
• pekařská jakost E.

Nemo A  
 

exkluzivně 
v nabídce

• udržovatel: Secobra Recherches, FR,
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
•  právně chráněná odrůda,
• raná osinatá odrůda nižšího vzrůstu,
• vysoce výnosná v ošetřené i neošet-

řené variantě pěstování,
• dobře snáší přísušky a letní stres,
• odolná proti poléhání,
• odolná k vyzimování,
• středně odnožující,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti rzi 

travní, středně odolná proti zri ple-
vové a braničnatce plevové, méně 
odolná proti fuzariózám klasů,

• specifická odolnost k plodomorce 
plevové (Sitodiplosis mosellana),

• snáší setí po obilnině, nedoporuče-
no setí po kukuřici,

• optimální střední termín výsevu od 
poloviny září, snáší i pozdní setí,

• doporučený výsevek 3,5–4,8 MKS/ha,
• zrno velké, HTZ vysoká,
• pekařská jakost A.



Pirueta A  
• udržovatel:  SELGEN, a.s., CZ,
• zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.
• registrace v ČR: 2019,
•  právně chráněná odrůda,
• raná, mimořádně výnosná odrůda,
• rostliny středního vzrůstu, odolné 

proti poléhání,
• velmi vysoké výnosy zrna,
• odolná proti vymrzání,
• velmi dobrý zdravotní stav listu 

i klasu,
• AZOL FREE odrůda – bez potřeby 

ošetření klasu,
• tolerantní k obilní předplodině,
• výsevek v optimálních podmínkách 

3–3,5 MKS/ha,
• vhodná pro rané setí,
• středně vysoká HTZ,
• pekařská jakost A.

Ponticus E  

• udržovatel: Dr. Hermann Strube, DE, 
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní elitní odrůda nízkého 

vzrůstu,
• vysoké a stabilní výnosy zrna ve 

všech výrobních oblastech,
• odolná proti poléhání,
• odolná proti vymrzání,
• tolerantní k přísušku,
• nižší potřeba morforegulace,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• tolerantní k termínu setí,
• možno pěstovat i po kukuřici,
• vysoké a stabilní číslo poklesu,
• velmi vysoký obsah N-látek,
• zrno středně velké, vysoký výnos je 

tvořen vyšším počtem zrn v klase,
• potravinářská jakost E.

PS Dobromila A E  
exkluzivně 
v nabídce

  

• udržovatel: Národné poľnohospodárske 
a potravinárske centrum, SK,

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

•  právně chráněná odrůda,
• středně raná osinatá odrůda vyššího 

vzrůstu,
• potomek odrůdy AKTEUR, zajišťující 

vynikající a stabilní kvalitu,
• dosahuje velmi vysokého a stabil-

ního výnosu v kukuřičné a řepařské 
výrobní oblasti,

• rostliny silně odnožující,
• odolnost poléhání střední, doporu-

čena regulace,
• bezproblémově přezimující,
• velmi dobrý zdravotní stav, odolná 

k fuzariózám, rzi plevové, braničnat-
ce a padlí,

• možno pěstovat po kukuřici,
• doporučený výsevek 2,5–4,0 MKS,
• pekařská jakost A–E,
• vysoká HTZ.

Trojitá síla 
pro všechny 
obilniny

 

www.syngenta.cz

  Unikátní spojení tří účinných látek pro maximální účinnost proti širokému spektru houbových chorob
  Registrace do všech druhů obilnin
  Formula M - moderní technologie pro nejvyšší kvalitu moření

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.



Rebell A

• udržovatel: Société RAGT 2n, FR,
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda, 
• rostliny s krátkým stéblem, středně 

odolné proti poléhání,
• registrována v Německu, kde posky-

tuje velmi vysoké výnosy ve všech 
výrobních oblastech,

• střední mrazuvzdornost,
• velmi rychlá jarní regenerace,
• dobře snáší jarní a časně letní pří-

sušky,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti 

chorobám pat stébel,
• vysoký počet zrn v klase,
• velmi dobře snáší pozdní setí a pěs-

tování po obilnině,
• doporučený výsevek 3–4,5 MKS/ha,
• vysoké a stabilní pádové číslo, střed-

ní až vyšší obsah dusíkatých látek,
• potravinářská jakost A.

Registana B

• udržovatel:  SELGEN, a.s., CZ,
• registrace v ČR: 2016,
•  právně chráněná odrůda,
• jarní přesívková pšenice,
• rostliny střední až vysoké,
• velmi vysoký výnos zrna,
• odolná nízkým teplotám, lze proto 

použít pro velmi časný jarní výsev, 
ale také pro pozdní výsev na pod-
zim,

• středně odolná proti poléhání,
• velmi dobrý zdravotní stav, odolná 

ke klasovým fuzariózám, rzi pšenič-
né, plevové a braničnatce,

• díky odolnosti k fuzariózám možno 
vysévat po kukuřici,

• při ozimém výsevu doporučena zvý-
šená morforegulace,

• doporučený výsevek 4 MKS,
• pekařská jakost B,
• vysoká HTZ.

RGT Reform A  
 

• udržovatel: Société RAGT 2n, FR,
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní až pozdní odrůda,
• rostliny s nižším až středním stéb-

lem, odolné proti poléhání,
• vysoký výnos zrna,
• výborná mrazuvzdornost,
• velmi dobrá odnožovací schopnost,
• vysoce výnosná odrůda vhodná do 

všech výrobních oblastí,
• velmi dobrý zdravotní stav, odolná 

proti fuzáriím,
• tolerantní k termínu setí, výsevek 

3–4,5 MKS/ha,
• možno pěstovat po obilnině i po 

kukuřici,
• HTZ vyšší,
• vysoce stabilní pádové číslo,
• potravinářská jakost A.

RGT Sacramento C
• udržovatel: Société RAGT 2n, FR,
• registrace v ČR: 2017,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná osinatá odrůda,
• velmi vysoké výnosy ve všech výrob-

ních oblastech,
• vysokého výnosového potenciálu 

dosahuje i v neošetřené variantě 
pěstování,

• rostliny nízké, odolné proti poléhání,
• díky osinám je chráněna před po-

škozením černou zvěří,
• velmi dobře zvládá přísušky během 

vegetace,
• středně odolná proti vymrzání,
• vysoké nároky na N výživu,
• doporučeno setí v agrotechnickém 

termínu,
• výsevek 3–4,5 MKS/ha,
• zrno středně velké,
• krmná jakost C – nižší objem peči-

va, výkupní parametry v potravinář-
ské kvalitě.

PŠENICE OZIMÁ

Rivero B

• udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH, 
DE,

• registrace v ČR: 2016,
•  právně chráněná odrůda,
• pekařská polopozdní odrůda,
• plastická, vysoce výnosná ve všech 

oblastech,
• rostliny středně vysoké, odolné proti 

poléhání,
• mrazuvzdorná, odolná proti suchu,
• střední odnožovací schopnost,
• velmi dobrý zdravotní stav, odolná 

proti padlí travnímu,
• doporučen výsev ve středních 

a pozdnějších termínech,
• výsevek v optimálních podmínkách 

2,8–3,5 MKS/ha,
• možno pěstovat po obilnině,
• lze pěstovat i v extenzivnějším re-

žimu, velmi dobře však reaguje na 
vyšší intenzitu pěstování,

• HTZ středně vysoká,
• pekařská jakost B pouze v objemu 

pečiva, ostatní parametry E a A.



Tobak B  
• udržovatel: W. von Borries-Eckendorf 

GmbH & Co. KG, DE, 
• registrace v ČR: 2013,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda s vyšší odnožova-

cí schopností,
• rostliny střední až nižší s dobrým 

přezimováním a velmi dobrou odol-
ností k přísuškům,

• rychlý počáteční vývoj,
• velmi dobrá odolnost ke všem běž-

ným chorobám,
• velmi vysoký výnos zrna (obzvláště 

v neošetřené variantě),
• plastická odrůda do všech oblastí,
• vysoce intenzivní odrůda – nutno 

upravit příjem makro i mikro prvků,
• doporučen zásev od poloviny září do 

konce října, 
• výsevek v optimálních podmínkách 

3–3,2 MKS/ha,
• HTZ středně vysoká,
• pekařská jakost B.

Tonnage C

• udržovatel: Nordic Seed A/S, DK,
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní bezosinatá odrůda nízké-

ho vzrůstu,
• velmi vysoký výnosový potenciál,
• odrůda pro kvalitní krmné směsi,
• odolná proti poléhání,
• odolná proti vyzimování,
• vyrovnaný zdravotní stav, komplexní 

odolnost vůči chorobám pšenice,
• doporučena pro vyšší intenzitu pěs-

tování,
• doporučený výsevek 3–4 MKS/ha,
• termín setí od 20. 9. do 10. 10.,
• velmi vysoká HTZ, 
• krmná jakost C.

Sheriff C

• udržovatel:  Sejet Planteforaedling I/S, 
DK,

• registrace v ČR: 2017,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda nízkého vzrůstu,
• velmi vysoký výnosový potenciál 

v neošetřené i ošetřené variantě 
pěstování,

• odolná proti poléhání,
• odolná proti vyzimování,
• vysoká odnožovací schopnost,
• vhodná zejména do BVO a ŘVO,
• velmi dobrá odolnost vůči klasovým 

chorobám,
• vysoký počet zrn v klasu,
• středně vysoká HTZ, 
• krmná jakost C.

Turandot A  
• udržovatel: SELGEN, a.s., CZ,
• registrace v ČR: 2012,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní pekařská odrůda, 
• rostliny středně vysoké, středně 

odolné k poléhání,
• odrůda vhodná do všech výrobních 

oblastí,
• výnosná, dobře reaguje na intenzivní 

způsob pěstování,
• stabilní výnos i při střední úrovni 

agrotechniky,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti 

fuzariózám v klase,
• středně odnožující,
• dobře snáší setí po kukuřici,
• tolerantní k pozdnímu výsevu,
• zrno velké,
• pekařská jakost A.



Vanessa Ck 
• udržovatel: SELGEN, a.s., CZ,
• registrace v ČR: 2013,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda,
• rostliny nižší, odolné proti poléhání,
• poskytuje stabilní vysoký výnos ve 

všech oblastech,
• dobrá mrazuvzdornost,
• dobrý zdravotní stav, středně odolná 

k běžným chorobám,
• doporučený výsevek 4–4,5 MKS,
• ve vegetaci obvykle postačuje stan-

dardní ošetření morforegulátorem 
a jedním fungicidem,

• zrno středně velké,
• krmná jakost Ck s vhodností pro pe-

čivárenské využití.

Viriato A  
 

• udržovatel: Société RAGT 2n, FR,
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
•  právně chráněná odrůda,
• raná osinatá odrůda,
• rostliny s velmi krátkým stéblem, 

odolné proti poléhání,
• vysoce intenzivní odrůda vhodná do 

všech výrobních oblastí,
• zvládá pěstování i na horších půd-

ních lokalitách,
• dobrá mrazuvzdornost,
• velmi dobře zvládá přísušky během 

vegetace,
• dobrý zdravotní stav,
• doporučeno setí po zlepšující 

předplodině, lze však pěstovat i po 
obilnině,

• doporučeno setí v agrotechnickém 
termínu,

• výsevek 3,0–4,5 MKS/ha,
• zrno střední až větší,
• potravinářská jakost A, stabilní číslo 

poklesu a objemová hmotnost.

PŠENICE OZIMÁ

V NABÍDCE TAKÉ

Bernstein E

Bodyček A

Fakir E A

Judita A

Lear 

Matchball A

RGT Cesario B

RGT Premiant E

Sofru A B

Steffi B



PŠENICE OZIMÁ

VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD PŠENICE OZIMÉ (ÚKZÚZ, 2016–2019)
Základní sortiment

Kategorie doporučení D D D PD O PD PD PD O D D D D D D
Pekařská jakost E E E A A A A A A A A A B B B
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VÝNOS ZRNA (%) neošetřená varianta pěstování
Kukuřičná 8,13 81 80 87 90 91 91 89 89 80 89 90 86 94 88 91
Řepařská – Čechy 10,11 84 83 82 90 88 91 87 86 88 87 87 85 92 85 87
Řepařská – Morava 8,54 84 82 87 93 91 94 90 91 89 90 90 89 95 89 91
Bramborářská 9,21 80 81 83 89 88 92 88 89 87 86 85 84 92 87 90
VÝNOS ZRNA (%) ošetřená varianta pěstování
Kukuřičná 8,84 92 89 93 100 97 100 99 97 91 96 97 94 103 107 101
Řepařská – Čechy 11,38 97 95 94 102 101 101 100 99 99 98 98 97 106 104 104
Řepařská – Morava 9,19 93 93 94 101 101 100 100 99 95 96 96 97 104 105 102
Bramborářská 10,39 93 94 93 101 97 104 98 100 100 98 99 96 105 104 103
KVALITA ZRNA:
Sedimentační test Zeleny (ml) 62 65 60 63 59 46 44 59 51 52 64 49 43 50 43
Obsah dusíkatých látek v sušině (%) 15,2 15,2 14,4 14,8 14,5 13,2 14,3 14,3 13,4 14,1 14,3 13,9 12,8 13,2 13,3
Číslo poklesu (s) 397 404 434 411 422 413 304 392 370 432 418 320 415 367 305
Stabilita čísla poklesu 0 + 0 + 0 + − + 0 0 0 − 0 − −
Objemová hmotnost (g/l) 797 820 802 800 774 787 804 800 786 776 799 797 774 783 783
 Alveograf – W – energie (104J) 273 369 368 331 329 273 224 304 269 273 373 273 244 239 206
 Alveograf − P/L 1,5 0,6 1,2 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 1,4 0,3 0,9 0,9 0,4
Tvrdost – PSI (%) 13 15 14 15 15 13 14 13 13 16 14 16 14 14 15
OBSAH DON (mg/kg) – testy odolnosti proti napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů)
Fusarium culmorum – VÚRV Ruzyně, v.v.i. 59 61 58 81 106 63 53 101 76 89 74 45 73 91 44
Testy po kukuřici – ÚKZÚZ 2,9 2,6 3,7 3,7 4,9 3,3 2,0 5,6 4,4 3,0 3,5 2,7 6,5 4,0 2,0
AGRONOMICKÁ DATA:
Odolnost proti poléhání (9–1) N 7 7 6 6 7 5 8 5,5 7 5 6 5 6 7 7
Odolnost proti poléhání (9–1) O 7 8 6 6 7 5 8 6 7 5 7 6 6,5 7 6
Metání – rozdíl od odrůdy Sultan ve dnech 2 2 0 1 1 2 −1 1 4 2 1 1 1 1 −3
Délka rostlin (cm) 101 107 90 88 86 89 98 97 94 90 92 99 81 85 96
Počet produktivních stébel na m2 531 567 640 623 608 651 611 651 608 583 617 610 615 583 595
Hmotnost 1 000 zrn (g) 45 44 39 40 41 42 44 46 42 46 42 47 43 39 42
TESTY ZIMOVZDORNOSTI
 Bedýnkové testy VÚRV Ruzyně, v.v.i. (9–1) 5 3,5 5,5 4* 3 4* 5,5* 5,5* 4,5 6 6,5 5 3 4,5 4
 Mrazové testy ÚKZÚZ (%) 82 64 84 67 61 79 74 82 73 80 87 74 63 72 68
ODOLNOST PROTI CHOROBÁM – polní hodnocení (9–1):
Padlí pšenice (padlí travní) na listu 7 6 8 7 6 8 7 7 7 7 7 7 7,5 7,5 5
Padlí pšenice (padlí travní) v klasu 8 8 7 8 8 8 8 7,5 8 8 8 8 8 8 6
Komplex listových skvrnitostí pšenice 6 5,5 5 5,5 6 6 6 6,5 6 5 6 6 5 5 5
Feosferiová skvrnitost (braničnatka plevová) 7 8 6 7 7 8 7 7 7 6 7 7 7 7 7
Hnědá rzivost pšenice (rez pšeničná) 6 6 6 6 6 7 5 6,5 7 5,5 7 6 6 4 7
Žlutá rzivost pšenice (rez plevová) 8 9 8 7 9 8 7 9 8 8 9 8 8 6 5
ODOLNOST PROTI CHOROBÁM – testy (9–1):
Žlutá rzivost pšenice (rez plevová) 8,5 9 8,5 7 9 9 9 9 9 8,5 9 8,5 9 7 7
Černá rzivost pšenice (rez travní) 8 6 7 7,5 6,5 8 7,5 7,5 7,5 2 4 3,5 7 7 9
Gen rezistence k pravému stéblolamu Pch1 ne ne ne ne ano ne ano ne ano ne ne ne ne ne ano

Množitelské plochy 2019 (E + C1; %) 1,6 0,6 3,7 – 0,4 0,1 – – 2,5 3,0 2,3 2,3 0,05 0,3 –
Rok registrace 2017 2015 2014 2019 2017 2019 2019 2019 2017 2013 2013 2012 2018 2018 2016

Relativní výnosy jsou u základního sortimentu vztaženy k průměru standardních odrůd Asory, Genius, Gordian, 
RGT Sacramento v ošetřené variantě pěstování, u raného sortimentu k průměru všech odrůd.
Stabilita čísla poklesu: + vysoká, 0 střední, − malá
Kategorie doporučení: D – doporučená, PD – předběžně doporučená, O – ostatní
Obsah DON – testy Fusarium culmorum – Ing. Chrpová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha – Ruzyně

N - neošetřená varianta pěstování
O - ošetřená varianta pěstování
* Nově registrované odrůdy (menší počet dat) 



Raný sortiment

D D D PD PD PD D D D D D O D D D D D D D D D D
B B B CK C C C C C C C C E A A A A A A A B B
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93 96 92 93 97 91 97 96 97 89 94 86 7,85 90 88 94 87 89 87 87 86 88 90
92 90 89 96 93 93 93 92 92 86 89 88 9,72 85 89 88 81 85 86 85 81 88 89
96 96 94 98 97 95 97 97 96 87 93 92 8,25 89 93 94 89 91 88 91 85 91 93
90 90 90 95 95 89 89 96 96 87 91 94 8,70 86 88 91 86 87 86 87 85 89 94

102 102 100 101 106 103 107 108 106 99 99 95 8,86 100 103 104 100 100 98 98 96 100 100
103 100 99 107 107 106 106 105 105 102 100 99 11,35 99 107 100 100 100 98 98 95 103 100
104 100 100 104 104 104 106 105 104 97 101 97 9,13 99 105 104 100 99 99 99 95 101 100
103 100 103 108 106 101 101 109 108 102 101 104 9,90 99 103 101 99 98 98 99 98 102 104

40 50 41 18 41 38 36 33 41 28 41 40 63 44 46 57 50 50 53 64 36 53
12,9 13,7 13,4 12,9 13,1 13,2 13,0 12,6 12,7 13,1 12,7 13,0 13,9 13,3 13,4 14,1 13,4 13,4 13,3 14,5 13,0 13,2
373 415 396 301 390 364 377 336 345 324 356 371 387 404 402 381 377 383 385 410 299 362

0 0 0 − 0 − 0 − − − + 0 0 0 + 0 + + + 0 − −
790 787 788 789 777 771 785 756 770 750 799 764 808 807 811 813 795 818 817 789 797 783
195 242 225 69 221 185 213 177 255 135 203 200 331 236 249 260 252 248 267 313 156 275
0,4 0,5 0,7 0,2 0,4 1,1 0,9 0,5 0,8 0,2 0,4 0,4 0,8 0,7 0,7 1,1 0,6 0,7 0,8 0,6 0,3 1,1
13 15 14 23 15 13 14 16 15 21 14 15 13 12 13 13 13 13 14 13 18 15

112 117 69 67 79 127 84 51 94 69 95 101 54 105 51 71 61 46 38 50 55 97
6,3 7,1 6,5 5,9 6,7 4,4 3,8 8,7 4,6 6,5 5,4 5,7 2,4 3,8 1,7 2,8 2,0 1,4 1,2 3,4 2,1 7,9

8 7 7 6 6 7 7,5 6 7 7 8 7,5 5 3,5 7 5 8 8 7 6 5 7
8 8 7 6 6 8 8 6 8 7 7,5 7,5 6 5 8 6 8 7,5 8 7 6 7
2 0 2 3 −1 −1 −1 1 −2 0 1 2 −4 −3 −4 −4 −3 −5 −4 −2 −4 −3

84 80 85 87 86 83 83 82 82 90 85 85 99 96 90 95 91 92 94 107 103 79
625 625 614 597 669 638 658 630 647 652 591 672 574 657 735 664 610 654 683 576 667 733
41 37 37 43 39 40 41 38 39 41 39 37 46 43 42 43 43 42 45 47 43 37

5,5 4 4,5 5* 4* 4* 2,5 4,5 3 4 4 4 6,0 4,5* 4* 5 5,5 5,5 5 7 3 4
81 67 79 75 63 69 50 76 64 70 68 71 90 72 72 81 79 82 80 92 61 66

6 7 7 7 7 5,5 5 8 6 6 7 8 5 6 7 6 8 8 5 7 7 8
7 7 8 8 8 7 7 8 7,5 7 8 8 6 5 7 6 8 7 7,5 6 6,5 6
6 6 6 6,5 6 6 5 6 5,5 5 6 7 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6
6 7 7 7 8 8 8 7 6,5 6 6,5 7 7 6 7 6,5 7 7 7 7 7 7
8 7 7 8 6 6 8 6 6 6 8 8 6 5 6 4 5 6 5 7 6 7
7 9 8 7 7,5 8 8,5 7 8 6 7 8 7 8 8 6,5 6 7 9 6 8 8

9 9 8,5 9 9 9 8,5 9 8 6 8,5 9 6,5 8 9 7 7 8 7 7,5 9 7
7,5 8 3 3 3,5 7 7 6,5 6,5 8,5 7 8 7,5 7 7,5 7 7 7 6,5 5,5 8 7
ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

– 0,6 0,2 1,8 – 0,2 1,4 0,4 – 2,4 2,9 1,1 5,8 0,03 0,5 0,7 1,0 0,1 2,9 1,8 1,3 0,2
2019 2016 2014 2019 2019 2019 2017 2018 2018 2013 2015 2017 2014 2019 2019 2010 2015 2017 2012 2007 2017 2018

riziko

přednost

Bodové hodnocení:   9 = odrůda odolná proti poléhání, napadení chorobami; 1 = odrůda náchylná k poléhání, napadení chorobami.
Testy rez plevová a rez travní – Mgr. Alena Hanzalová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. , Praha – Ruzyně
Test zimovzdornosti Ruzyně – Ing. Jana Musilová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha–Ruzyně
Gen rezistence k pravému stéblolamu Pch1 – RNDr. V.Dumalasová, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, Praha–Ruzyně
Kategorie rozmnožovacího materiálu: E – elita, C1 – certifikované osivo  zdroj: ÚKZÚZ 2020



KWS Kosmos
• udržovatel: KWS LOCHOW GMBH, DE,
• registrace v ČR: 2015,
•  právně chráněná odrůda,
• registrace v ČR: 2015,
• šestiřadá středně raná odrůda,
• rostliny středně vysoké, středně 

odolné proti poléhání,
• velmi vysoký výnos zrna v obou vari-

antách pěstování,
• dobrá mrazuvzdornost,
• vyrovnaný zdravotní stav, středně 

odolná proti běžným chorobám,
• zrno středně velké, velmi vysoký po-

díl předního zrna.

Anja
• udržovatel: Saatzucht Josef Breun GmbH 

& Co. KG, DE
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní krmná šestiřadá odrůda,
• střední odnožovací schopnost,
• vysoce výnosná odrůda,
• výnos tvořen zejména počtem zrn 

v klasu,
• odolná proti poléhání,
• dobrá mrazuvzdornost,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• odolná proti lámavosti stébla,
• vysoký podíl předního zrna,
• HTZ střední.

Impala 
exkluzivně 
v nabídce

  

• udržovatel:  Deutsche Saatveredelung 
AG, DE,

• registrace v ČR: 2018,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní víceřadá odrůda s vyso-

kým výnosovým potenciálem,
• rostliny střední až vysoké,
• odolná proti poléhání,
• velmi odolná proti vymrznutí, v regis-

tračních zkouškách ÚKZÚZ 2016–
18 dosáhla nejvyššího hodnocení ze 
43 odrůd,

• dobrý zdravotní stav, odolná proti 
padlí a fuzariózám klasů, středně 
odolná proti rzi ječné,

• dobře reaguje na zvýšenou intenzitu 
pěstování,

• HTZ nižší.

Belissa 
• udržovatel: Ackermann Saatzucht GmbH 

& Co. KG, DE,
• registrace v ČR: 2017,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná až polopozdní víceřadá 

odrůda nižšího až středního vzrůstu,
• vysoce stabilně výnosná v ošetřené 

i neošetřené variantě pěstování,
• odolná proti poléhání,
• velmi dobrá zimovzdornost,
• vysoká odnožovací schopnost,
• tolerantní ke studeným, těžkým, 

mokrým půdám,
• velmi dobrý zdravotní stav, odolná 

proti padlí travnímu na listu a kom-
plexu skvrnitostí,

• výsevek dle termínu setí od 2,8 do 
3,5 MKS/ha,

• snáší pěstování po obilnině,
• HTZ střední až vyšší.

JEČMEN OZIMÝ



LG Triumph
• Limagrain Nederland B.V., NL,
• registrace v ČR: 2017,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní šestiřadá vysoce výnos-

ná odrůda,
• rostliny středně vysoké, silně odno-

žující,
• odolná proti poléhání,
• vhodná do všech výrobních oblastí,
• středně odolná proti lámání stébla,
• velmi dobrý zdravotní stav, odolná 

vůči rynchosporiové skvrnitosti, padlí 
travnímu na listu a rzi ječné,

• díky vynikajícímu zdravotnímu stavu 
vysoce výnosná i v neošetřené vari-
antě pěstování,

• doporučeno setí v agrotechnickém 
termínu,

• doporučený výsevek 3,5–4,3 MKS/ha, 
• snáší pěstování po obilnině,
• velké zrno, vysoká HTZ.

LG Zoro 
• udržovatel: Limagrain Europe, FR,
• registrace v ČR: 2019,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná šestiřadá vysoce vý-

nosná odrůda,
• rostliny vyššího vzrůstu, středně 

odolné proti poléhání,
• vhodná do všech výrobních oblastí,
• rezistentní vůči virózám (BYDV),
• odolná proti rynchosporiové skvr-

nitosti, fuzariózám v klase, padlí 
travnímu, středně odolná proti kom-
plexu hnědých skvrnitostí,

• doporučený výsevek 3,5–4,3 MKS/ha, 
• doporučeno setí v agrotechnickém 

termínu,
• podíl předního zrna nízký,
• vysoká HTZ.

Padura
•udržovatel: Sejet Planteforaedling I/S, DK,
• registrace v ČR: 2014,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná dvouřadá odrůda,
• rostliny nízké, odolné proti poléhání,
• velmi vysoký výnos v obou varian-

tách pěstování,
• vysoká odnoživost a vysoký počet 

produktivních stébel,
• velmi dobrá odolnost k vyzimování,
• odolná proti rynchosporiové skvrni-

tosti a fuzariózám v klase, středně 
odolná proti padlí travnímu, rzi ječné 
a hnědé skvrnitosti,

• výsevek od 3,5 do 4,0 MKS/ha,
• doporučeno setí v agrotechnickém 

termínu, toleruje i pozdní setí,
• lze pěstovat po obilnině,
• velmi velké zrno s vysokou HTZ,
• vysoký podíl předního zrna.

  Mořidlo nové generace s technologií Rooting PowerTM - až o 40 % více kořenové hmoty 
  Jediné mořidlo registrované proti kořenomorce, prašné sněti pšeničné a sněti zakrslé 
  Nejvyšší úroveň ochrany výnosového potenciálu

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Revoluce v podzemí
 VlBRANCE je základ! Alternativy nepřipouštím
  nově registrace na palušku travní
 excelentní na sněť zakrslou
 jediný na kořenomorku
 masivní kořenová hmota
  mimořádná účinnostbez kompromisů
 již žádné tankmixy

 

www.syngenta.cz



JEČMEN OZIMÝ ŽITO OZIMÉ

V NABÍDCE TAKÉ

Jup

Leopard

Titus 
• udržovatel: W. von Borries-Eckendorf 

GmbH & Co. KG, DE,
• registrace v ČR: 2012,
•  právně chráněná odrůda,
• víceřadá polopozdní odrůda, 
• rostliny vysoké, odolné proti polé-

hání a středně odolné proti lámání 
stébla, 

• velmi dobrá zimovzdornost,
• odolná proti vymrzání, 
• středně odolná proti celému spektru 

běžných chorob,
• velmi vysoký výnos zrna ve všech 

oblastech a systémech pěstování,
• proti zvyklostem doporučujeme 

snížit výsevek dle období výsevu na 
3,3–4 MKS/ha,

• dobře snáší pěstovaní po obilnině,
• zrno středně velké, podíl předního 

zrna středně vysoký,
• HTZ vysoká.

SU Ellen
• udržovatel:  NORDSAAT Saatzucht GmbH, 

DE,
• registrace v ČR: 2017,
•  právně chráněná odrůda,
• raná víceřadá odrůda, ideální do 

suchých podmínek,
• rostliny středně vysoké, odolné proti 

poléhání,
• vysoký výnos zrna,
• vyniká tolerancí k suchu, vhodná do 

lehčích písčitých až kamenitých půd,
• rychlý počáteční vývoj,
• střední odnožovací schopnost,
• vysoký počet zrn v klase,
• středně odolná vůči vyzimování,
• odolná proti padlí travnímu na listu, 

rynchosporiové skvrnitosti a fuzari-
ózám v klase, středně odolná proti 
hnědé skvrnitosti a rzi ječné,

• výsevek dle termínu setí od 2,8 do 
3,5 MKS/ha,

• lze pěstovat po obilnině,
• podíl předního zrna vysoký,
• HTZ vyšší.

Gonello H

• udržovatel: KWS LOCHOW GMBH, DE,
• registrace v ČR: 2011,
• polopozdní hybridní odrůda,
• rostliny středně vysoké až nízké, 

s průměrnou odolností proti polé-
hání,

• dobrý zdravotní stav, odolná proti 
napadení padlím travním,

• velmi vysoký výnos zrna v obou vari-
antách pěstování,

• zrno středně velké, vysoká obje-
mová hmotnost a stabilita čísla 
poklesu,

• vysoký podíl předního zrna,
• doporučený termín výsevu v agro-

technickém termínu.



Inspector
• udržovatel: P.H. Petersen Saatzucht 

Lundsgaard GmbH, DE,
• registrace v ČR: 2017,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná populační odrůda,
• rostliny s delším stéblem, středně 

odolné proti poléhání,
• využitelná na zrno pro pekařské úče-

ly i na senáž,
• vysoce výnosná,
• tolerantní k různým půdně-klimatic-

kým podmínkám,
• vhodná na méně kvalitní půdy i do 

vyšších nadmořských výšek,
• díky své výšce a prášivosti vhodná 

i k přimíchávání 5–10 % do směsi 
s hybridním žitem (SU Performer), 

• dobrý zdravotní stav, zvýšená citli-
vost k listovým skvrnitostem,

• výsevek v optimálních podmínkách 
2,5–3 MKS/ha,

• dobře snáší pěstování po obilnině,
• HTZ střední.

SU Performer H

 • udržovatel: Hybro Saatzucht GmbH & Co. 
KG, DE,

• registrace v ČR: 2015,
• polopozdní hybridní odrůda, určená 

pro potravinářské účely,
• rostliny středního vzrůstu s průměr-

nou odolností proti poléhání, 
• velmi vysoký výnos zrna v neošetře-

né i ošetřené variantě pěstování,
• nejpěstovanější hybridní žito v ČR 

a v Německu, 
• plastická – bez vyhraněných nároků 

na půdně-klimatické podmínky,
• rychlý počáteční vývoj,
• vysoká odnožovací schopnost,
• výborná zimovzdornost,
• velmi dobře reaguje na intenzivní 

pěstování,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti 

padlí travnímu na listu,
• možno vysévat po obilnině,
• výsevek v optimálních podmínkách 

1,9–2 MKS/ha,
• HTZ střední.



TRITIKALE OZIMÉ

Claudius
• udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH, 

DE,
• registrace v ČR: 2015,
•  právně chráněná odrůda,
• raná až středně raná odrůda pšenič-

ného typu, 
• rostliny středního vzrůstu, středně 

odolné k poléhání,
• vysoký výnos zrna v neošetřené 

i ošetřené variantě pěstování,
• velmi dobrá zimovzdornost i mrazu-

vzdornost,
• dobrý zdravotní stav, středně odolná 

proti většině chorob,
• dobře reaguje na zvýšenou produkč-

ní dávku dusíku,
• plastická, nenáročná na půdně-kli-

matické podmínky,
• vhodná do vyšších poloh,
• vhodná pro rané termíny setí,
• výsevek v optimálních podmínkách 

3–3,5 MKS/ha,
• zrno velké, HTZ vyšší.

Tulus
• udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH, 

DE,
• registrace v ČR: 2009,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda pšeničného 

typu, rostliny středního vzrůstu, 
• velmi vysokých výnosů dosahuje 

i na horších stanovištích a při exten-
zivních podmínkách pěstování,

• odolná proti poléhání,
• odolná proti napadení rzí a padlí 

travním, středně odolná ke komple-
xu listových skvrnitostí a k choro-
bám pat stébel, 

• výsevek v optimálních podmínkách 
3,5–4 MKS/ha,

• doporučený termín setí od 10. září 
do 10. října,

• vysoký podíl předního zrna,
• HTZ střední.

Tender PZO
• udržovatel: Dr. Peter Franck Pflanzenzucht 

Oberlimpurg, DE,
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda, rostliny nad-

průměrně vysoké,
• nejvýnosnější ozimé GPS-tritikale 

v německých registračních poku-
sech 2017,

• bujně rostoucí odrůda s objemnou 
rostlinnou hmotou – vhodná pro bio-
plynové stanice,

• odolná proti poléhání,
• nízkonákladové pěstování díky vý-

bornému zdravotnímu stavu,
• vhodná i na lehké a písčité půdy,
• pozdnější start a začátek sloupko-

vání,
• flexibilní v termínu výsevu, tolerantní 

k pozdnímu setí, 
• doporučeno setí od konce září do 

začátku listopadu, výsevek 2,5–3,5 
MKS/ha.

Agostino
• udržovatel: Lantmännen SW Seed BV, NL,
• registrace v ČR: 2011,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda s krátkým 

stéblem,
• plastická, dobrých výnosů dosahuje 

i na horších stanovištích a při exten-
zivních podmínkách pěstování,

• vysoce odolná proti poléhání a vyzi-
mování,

• dobrý zdravotní stav, odolná proti 
padlí a rzi žitné,

• výsevek 3–4 MKS/ha, podle oblasti 
pěstování a termínu setí,

• doporučený termín setí do poloviny 
října,

• HTZ vysoká.



HRÁCH OZIMÝ

Balltrap
• udržovatel: SAS Florimond Desprez Veuve 

et Fils, FR
• registrace v ČR: 2014,
• poloraná odrůda typu semi-leafless,
• rostliny středního vzrůstu, odolné 

proti poléhání, 
• žluté kulaté semeno,
• rychlý počáteční růst vitálních rost-

lin,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti 

všem rizikovým chorobám hrachu,
• termín setí podle oblastí – prefero-

ván říjnový výsev – cílem jsou přezi-
mující rostliny do výšky 4 cm,

• možné setí i velmi časně na jaře,
• nutno dodržet hloubku setí 5–6 cm,
• méně vhodná pro těžké, zamokřené 

půdy,
• HTZ nízká.

Nákupem 
certifi kovaného osiva 
získáte garanci kvality 
a bezproblémového 
zdravotního stavu.

CERTIFIKOVANÉ OSIVO,
ZÁKLAD ŠPIČKOVÝCH VÝNOSŮ

KVALITA POD 
KONTROLOU!



PODPOŘTE ODOLNOST SVÝCH ROSTLIN!  
VYZKOUŠEJTE NOVÝ PŘÍSTUP S NPS immunMAX
Komplexní NP hnojivo působící jako startér s významným obsahem síry a vápníku, doplněné 
hořčíkem a mikroprvky, které podporují imunitní systém rostliny a toleranci vůči stresu.

VÝŽIVA

Dusík je ze 75 % reprezentován amonnou formou (dobře 
se váže na půdní koloidy, méně vyluhovatelná) a  25 % tvoří 
okamžitě přístupná nitrátová forma. Podle výsledků výzkumu 
dávají mladé rostliny, které mají k dispozici obě formy dusíku 
(amonnou i  nitrátovou) nejlepší úrodu. Aplikační zkoušky 
s ozimou pšenicí prováděné od roku 2000 potvrdily, že ozimá 
pšenice nejlépe reagovala na výživu kvalitou i produkcí, když 
byl poměr dusíku k fosforu 2 : 1. Zkušenosti získané vlastními 
pokusy též potvrdily, že fosfor dodaný společně s regenerační 
dávkou dusíku zabezpečí rostlinám lepší podmínky pro růst 
a vývoj, a  to v porovnání s variantou dusíkatého hnojení bez 
přidání fosforu. Zároveň je důležité, aby tento fosfor byl pro 
rostliny rychle přijatelný, tedy plně rozpustný ve vodě. 
Síra obsažená v  hnojivu je ve 100 % vodorozpustné síranové 
formě. Výraznější hnojení sírou řepky a pšenice by mělo být na 
jaře společně s dusíkem, protože síru aplikovanou na podzim 
dokáže rostlina jen velmi málo využít na tvorbu úrody, resp. 
síra je v půdě pohyblivá a společně s dusíkem může být vypla-
vena resp. posunuta, do hlubších vrstev půdy mimo dosah 
kořenů.
Hořčík v hnojivu podporuje fotosyntézu a spolupůsobí na pří-
jem všech dalších živin.
Vápník pomáhá vývoji kořenového systému rostlin, příznivě 
působí na pH půdního prostředí půdy v okolí kořenového sys-
tému. Výsledkem je optimální příjem všech dalších živin. Tento 
efekt je významný na kyselejších půdách.
Působení mikroprvků v  hnojivu NPS immunMAX má kom-
plexní účinek. Podporuje syntézu chlorofylu, aktivuje působení 
enzymů, zvyšuje odolnost rostlin proti stresu, posiluje imunitní 
systém rostlin.

Co je dobré vědět / uvědomit si

SÍRA
•	 je	omezeně	pohyblivá	v rostlině
•	velmi	 intenzivně	 se	 vyplavuje	

z půdy
•	u  řepky	 zvyšuje	 olejnatost,	 u  obil-

nin kvalitu
•	důležitý	 je	 správný	 poměr	 síry	

a  dusíku při aplikaci na podzim 
i na jaře

•	 je	nepostradatelná	pro	tvorbu	esen-
ciálních aminokyselin a bílkovin

•	ovlivňuje	 obsah	 oleje	 v  semenech	
a metabolismus tuků

•	 zvyšuje	odolnost	rostlin	proti	pato-
genům

•	příjem:	SO42-

ŽELEZO
•	 podílí	se	na	tvorbě	a fungování	

chlorofylu
•	 podporuje	fixaci	vzdušného	dusí-

ku
•	 účastní	se	metabolismu	bílkovin
•	 snižuje	obsah	nitrátů	a zlepšuje	

jejich využití
•	 díky	antagonismu	zhoršuje	příjem	

Ca, Mg, K, Zn,Cu, Mn, Ni, Co, 
Cd

•	 je	málo	pohyblivé	při	vyšším	
obsahu Ca

•	 příjem:	Fe2+,	Fe3+,	chelát–Fe	(citrát)

MANGAN
•	 účastní	se	energetických	procesů	

jako Mg
•	 ovlivňuje	intenzitu	fotosyntézy	

a dýchání, tvorbu a transport cukrů
•	 zintenzivňuje	látkovou	výměnu,	

napomáhá zpracování nitrátů 
v buňkách

•	 má	význam	při	tvorbě	auxinových	
látek

•	 je	málo	pohyblivý	v rostlinách
•	 příjem:	MN2+

Hnojivo pro podzimní i jarní aplikaci
Doporučujeme hnojivo používat pro jarní regenerační dusíka-
tou výživu ozimé pšenice, protože obsahuje optimální poměr 
N:P a vysoký obsah síry, čímž zlepšuje kvalitu produkce. Podle 
výzkumů potřebuje pšenice na jednu tunu produkce sedmkrát 
více manganu než mědi a na jednu tunu produkce zrna třináct-
krát více železa než mědi. Při dodávání manganu je důležité sou-
časně dodávat i železo, protože příznaky nedostatku se dostavují 
současně na zásaditých půdách. Navíc se při příjmu chovají anta-
gonisticky (přijetím jedné mikroživiny se může dostavit příznak 
nedostatku druhé mikroživiny). Aby se zabránilo nedostatku, je 
lepší přidat mikroprvky hned, než řešit příznaky.
Pro podzimní aplikaci se u řepky a pšenice doporučuje hnojivo 
zapracovat do půdy před setím nebo rovnou se setím pro lepší 
kondici klíčící rostliny a samotné mladé rostlinky, aby porost byl 
zdravý	 a  homogenní	 před	nástupem	zimy.	Obilniny	 vč.	 kuku-
řice, řepka, cukrová řepa a  sója jsou plodiny velmi citlivé na 
nedostatek manganu. Své místo může nalézt také při pěstování 
máku. Uplatnit se může také v systémech startovního hnojení vč. 
hnojení pod patu.



Výhody a přínosy NPS immunMax
•	 zlepšuje	počáteční	vývin	rostliny
•	 při	vhodné	dávce	a technologii	zabezpečuje	rovnoměrné	

vzcházení osiva
•	 podporuje	odnožování	obilnin
•	 zvyšuje	toleranci	rostlin	vůči	stresu
•	 posiluje	odolnost	rostlin	vůči	chorobám
•	má	harmonicky	vyvážené	složení	hnojiva
•	 zvyšuje	kvalitu	produkce,	na	zásaditých	půdách	železo	

a mangan pomáhají zabránit vzniku příznaků nedostatku 
železa, manganu a síry a z toho plynoucí snížení výnosů

Příznaky nedostatku

MANGAN
•	 chlorózy	listů	různého	typu	zpravidla	žluté	až	krémové	

barvy
•	 žilky	zůstávají	zelené	a skvrny	jsou	oválné	(síťovitá	žilnati-

na) nebo podlouhlé (souběžná žilnatina)
•	 nekrózy	listů	se	projevují	v konečné	fázi
•	 projevují	se	na	neutrálních	až	alkalických	půdách	a půdách	
s přebytkem	Fe,	v suchých	letech	a na	půdách	písčitých

•	 první	příznaky	na	mladých	až	středních	listech

SYMPTOMY NADBYTKU
chloróza a  černohnědé tečky na rubu listů splývající do vět-
ších skvrn, projevuje se na extrémně kyselých a zamokřených 
půdách.

ŽELEZO
•	 chloróza	mladších	listů,	žilky	zůstávají	zelené,	řapíky	jsou	

kratší a jemné
•	 při	dlouhotrvajícím	nedostatku	dochází	k odumření	pletiv	

mezi nervaturou
•	 odumírání	vegetačního	vrcholu	při	silném	nedostatku
•	 příznaky	se	projevují	nejčastěji	u ovocných	dřevin	a keřů,	

brambor, zeleniny, ovsa a kukuřice
•	 první	příznaky	na	mladších	částech	rostlin

SYMPTOMY NADBYTKU
tmavě zelené až modro-zelené listy později nekrotizují, omeze-
ní růstu fytomasy, hnědnutí kořenů.

Naše zkušenosti
Regenerační hnojení 
pšenice ozimé

OH  
kg/l

NL  
%NIR

lepek Ztest 
ml

výnos  
t/ha

%  na 
DASA

NPS immunMAX 78,4 17,0 39,9 60,0 5,8 101,7 111,0

LOVODASA 26+13S 77,3 16,8 40,2 59,1 5,3 91,6 100,0

GSH NPK 15-15-15 79,0 17,2 39,3 60,1 5,6 97,2 106,1

GSH NP 15-5+20S 79,0 17,1 40,9 60,0 5,8 100,7 109,9

Corn Starter 78,1 16,9 39,3 59,2 6,0 105,2 114,9

GSH NPK 10-10-10+13S 78,9 17,3 36,7 59,4 6,0 103,7 113,2

průměr pokusu 78,5 17,1 39,4 59,6 5,8 100,0 109,2

NPS immunMAX
Nemůžete začít lépe!

www.mojehnojiva.cz

Komplexní NP hnojivo působící jako startér. Obsahuje 
významný podíl síry a vápníku, doplněné hořčíkem 
a mikroprvky, které podporují imunitní systém rostliny 
a toleranci vůči stresu.

Produktová specifikace 

Dusík (N) 20,0 % Síra (S) 11,0 %
amonný 15,0 % Hořčík (MgO) 2,0 %
nitrátový 5,0 % Vápník (CaO) 7,0 %

Fosfor (P2O5) 10,0 % Železo (Fe) 0,5 %
100% vodorozpustný Mangan (Mn) 0,2 %



VÝŽIVA

Další partneři pro úspěšný start nejen 
obilnin
Úspěšný start je dobrým východiskem ve sportu i v pěstování 
rostlin. Nejkritičtějším obdobím jsou první okamžiky života – 
u rostlin počáteční fáze růstu. V tomto období čerpá rostlina 
potřebné látky nejprve ze zásob, které obsahuje semeno a po 
jejich vyčerpání přechází na autotrofní výživu, ve které mají 
klíčovou roli kořeny a minerální živiny. Zárodečný kořen má 
velmi významnou roli v zásobení klíčící rostliny vodou avšak 
má omezenou schopnost zásobit rostlinu živinami vzhledem 
k malému povrchu kořene vůči celé rostlině a nevyvinutému 
kořenovému vlášení. Příjmu živin nepřispívají často nízké tep-
loty půdy v průběhu počátečních fází růstu rostlin. Ty zpomalí 
a  při teplotách pod 5°C až zastaví činnost půdní mikroflóry. 
Tím se živiny vázané v organických formách stávají pro rostli-
ny nepřístupné. Z tohoto důvodu byla vyvinuta hnojiva, která 
obsahují živiny ve vyváženém poměru a vodorozpustné a tudíž 
přijatelné formě. Základními živinami v  podpatových hno-
jivech jsou fosfor a  dusík v  amonné formě, které pokud jsou 
ve správném poměru, indukují tvorbu kořenového vlášení. 
Významná je úloha dalších živin, zejména pak vápníku, jehož 
nedostatek silně koreloval s nedostatečným rozvojem kořenové 
soustavy. Vzhledem k tomu, že vápník je přijímán rostlinami, 
až do období zrání semen je vhodné řešit výživu tímto prv-
kem dostatečným vápněním půdy v pravidelných intervalech 
a případný akutní nedostatek pak aplikací listové výživy např. 
LovoCaN T. Důležité jsou však i další živiny jako je síra, hořčík 
a z mikroprvků pak bór, mangan a zinek v závislosti na pěsto-
vané plodině.

LOVOSTART GSH NP 6-28+7S
LOVOSTART	GSH	NP	6-28+7S	se	stopovými	živinami	je	hno-
jivo,	 vyvinuté	 specialisty	 v LOVOCHEMII,	 a.s.	 speciálně	pro	
plodiny vyžadující v prvním období růstu méně dusíku avšak 

větší množství fosforu, síry, bóru a  mikroživin. 
Jde zejména o  řepku, slunečnici, mák, 

luskoviny, brambory, cukrovku, 
kukuřici, ovocné kultury 

i  vinice. Svým složením 
poskytuje rostlinám 

optimální pod-
mínky v  počá-

tečních obdo-
bích vývo-

je. Kromě 
v y b a -

lanco-

vaného poměru makro a mikro živin, obsahuje hnojivo rovněž 
vodorozpustné humínové látky, které napomáhají rozvoji koře-
nového systému a  zvyšují efektivnost příjmu živin. Důležitá 
je přítomnost značného množství vodorozpustného fosforu 
(96 %		celkového	obsahu	P),	který	v kombinaci	s 	vodorozpust-
nou sírou vytváří synergický efekt stimulující kořenovou sou-
stavu	k efektivní	činnosti,	která	zajišťuje	využití	živin	přítom-
ných v půdě i v aplikovaných hnojivech. Synergii živin doplňuje 
působení přítomného vápníku a hořčíku. Nejvýznamnější ino-
vací je zabudování vodorozpustných humátů do složení tohoto 
hnojiva. Jejich působení je mnohostranné a  spočívá zejména 
v  podpoře klíčení semen, zvýšení propustnosti buněčných 
membrán pro živiny a tím zlepšení transportu živin. Pomáhají 
urychlovat biologické procesy v rostlinách a díky této aktivitě 
zlepšují využití dusíku a  snižují obsah dusičnanů v pletivech. 
To má příznivý dopad na odolnost rostlin vůči stresu.

CORN STARTER®

Hnojivo obsahuje kromě základních živin: 15 % dusíku, 20 % 
fosforu a  10 % draslíku i  přidanou mikroživinu: 1,5 % zinku. 
Vše ve vodorozpustné formě okamžitě přijatelné kořenovým 
systémem rostlin. Vhodně zvolený obsah a poměr základních 
živin, vysoký obsah zinku, dobrá kvalita a  vynikající fyzikál-
ně-mechanické parametry hnojiva předurčují toto hnojivo 
k aplikacím pod patu, to znamená souběžně se setím osiva na 
půdách s  nedostatkem zinku. Díky vysokému obsahu zinku 
může mít aplikace Corn Starteru jako základního hnojiva 
charakter zásobního hnojení zinkem. Zinek je zde obsažen ve 
dvou formách a tak zajistí jak rychlý přísun zinku v počátcích 
vývoje rostlin, tak díky chemické vazbě zinku do podvojné 
soli je doba jeho předpokládaného uvolňování z  granulátu 
prodloužena na několik měsíců po aplikaci a rozpadu granulí. 
Jde o podvojnou sůl fosforečnanu amonno-zinečnatého, která 
zabezpečí, že zinek se uvolňuje pozvolně v  takovém množ-
ství, které je rostlina schopná přijmout po dobu celé vegetace 
a  podle chemického a  mikrobiologického stavu půdy (pozn. 
samozřejmě podle teploty a vlhkosti půdy).  

FOSMAG 
Jde o  osvědčené fosforečné hnojivo s  vápníkem z  produkce 
LOVOCHEMIE	 a.s.,	 vhodné	 pro	 základní	 hnojení	 i  aplikaci	
pod patu, zejména na kyselých půdách. V hnojivu jsou vedle 
sebe přítomny: citrátově rozpustná složka, která tvoří cca 40 % 
celkového fosforu, okamžitě přijatelná forma fosforu vyjádře-
ná obsahem vodorozpustné složky tvořící cca 20 % celkového 
fosforu, pocházející ze superfosfátu, a  zásobní fosfor. Vedle 
těchto prvků je v hnojivu dále obsažena síra a vápník. Synergie 
působení všech prvků obsažených v  hnojivu vede k  lepšímu 
rozvoji kořenové soustavy a  větší odolnosti rostlin v  případě 
nepříznivých vegetačních podmínek. Hnojivo se osvědčilo 
v  předseťových	 aplikacích	 pod	 patu	 i  při	 plošném	 použití.	
Hnojivo je vhodné použít i ke hnojení pšenice, ječmene, kuku-
řice i  k předplodinám luskovin, ke krycím plodinám podsevů 
jetelovin a trav. Uplatní se rovněž ke hnojení plodin, které lépe 
prospívají při neutrální půdní reakci např. cukrovky, krmných 
plodin	 a  řady	 zelenin	 (košťálovin,	 červené	 řepy,	 ředkvičky,	
ředkve, špenátu, chřestu, reveně).  Dávky je vhodné přizpůsobit 
potřebě hnojení fosforem a intenzitě vápnění, protože hnojivo 
obsahuje	cca	40	%	vápníku	jako	CaO.	
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  AgroZZN, a.s., Rakovník www.agrozzn.cz
vedoucí prodeje:
Ing. Markéta Hlavsová  724 024 526 hlavsova@agrozzn.cz
obchodní zástupci v regionu:
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 fiser@agrozzn.cz
ostatní prodejci:
Petr Hanzal 602 735 007 hanzal@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. Daniela Kejzlarová 724 143 506 daniela.kejzlarova@cerea.cz
Ing. Magda Šorfová 724 143 519 magda.sorfova@cerea.cz
oblast Havlíčkův Brod:
Ing. Jarmila Kociánová 602 610 067 jarmila.kocianova@cerea.cz 
Martina Vítková 725 894 212 martina.vitkova@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 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
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. Petr Procházka 602 480 137 petr.prochazka@navos-km.cz
Ing. Jakub Kuba 602 575 457 jakub.kuba@navos-km.cz
Ing. Katarína Čapková 602 515 428 katarina.capkova@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:
Ing. Tomáš Pištěk 606 080 918 tomas.pistek@primagra.cz

oblast Benešov:
Ing. Petr Žalud 606 673 143 petr.zalud@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
Josef Matějka 702 265 271 josef.matejka@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:
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
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.oseva.eu
Ing. Vlastislav Janák 777 264 586 v.janak@oseva.eu
Jana Kolébalová 777 264 584 j.kolebalova@oseva.eu
Jiří Slezák 777 264 590 j.slezak@oseva.eu
Tomáš Štiva 777 264 581 t.stiva@oseva.eu


