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Testování odrůd pšenice v ZZN Pelhřimov 
má za cíl zvyšovat zisk ve výkrmu drůbeže

ZZN Pelhřimov a.s. je významným výrobcem krmných směsí pro 
drůbež, a tak není tajemstvím, že dlouhodobě cílíme na co nejvyšší 
efektivitu výkrmu. Protože zásadní podíl receptury směsi je pšenice, 
firma dlouhodobě provádí testování, a hledá nejvhodnější a nejefek-
tivnější odrůdy. 

Testování odrůd pšenice je založeno na každoročním nezávislém 
hodnocení výsledků výkrmového testu na kuřatech – tzv. indexu 
efektivnosti výkrmu (INV). Na tomto již více jak desetiletém pro-
jektu participuje několik institucí a obchodních společností. V sou-
časné době jsou to Pokusná stanice Lukavec, Mezinárodní testování 
drůbeže Ústrašice – státní podnik, Jihočeská universita – katedra 
výživy zvířat, Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Saaten Union 
CZ s.r.o., Selgen, a.s., Saatbau s.r.o., a  RAGT Czech s.r.o. Instituce 
jsou uvedeny v  pořadí, které vyjadřuje jejich úlohu v  projektu. Za 
firmu ZZN Pelhřimov a.s. projekt řídí vedoucí manažer pro výrobu 
krmných směsí Ing. Karel Karel, ve spolupráci s vedoucím produk-
tovým manažerem pro výrobu a prodej osiv Ing. Liborem Zahálkou. 
Odrůdu, která se min. 3 roky po sobě umístí na předních místech 
v hodnocení INV pak ZZN Pelhřimov a.s. preferuje pro výrobu směsí 
pro drůbež. Současně ale musíme zdůraznit, že odrůdy, které měly 
v testu horší INV, tak v žádném případě nejsou špatné odrůdy, nýbrž 
jen v rámci testování na kuřatech měly o něco nižší index efektivnosti. 

Pokud bychom mohli pro informaci jmenovat nějaké odrůdy, u kte-
rých byl v historii testování zjištěn vysoký INV, a které byly v ZZN 
Pelhřimov a.s. také cíleně množeny a vykupovány, tak to byly známé 
odrůdy Dromos a  Meritto. Odrůda Dromos je pro svoje stabilní 
hodnoty INV dodnes řazena do testů jako kontrolní krmná odrů-
da, naopak jako kontrolní potravinářská odrůda slouží v  testování 
Akteur. Odrůdy, které dnes ZZN Pelhřimov a.s. na základě testování 
preferuje pro drůbež, mají potenciál zvýšení zisku nejen pro chovate-
le, ale musí to být současně odrůdy jistoty zisku i pro naše množitele 
a následně pěstitele. A také nesmíme zapomenout na šlechtitele, kteří 
investovali nemalé peníze do šlechtění, a díky licenčním poplatkům 
se jim investice pěstováním těchto odrůd postupně vrací. 

Na základě nejnovějších výsledků testování indexu efektivnosti výkr-
mu kuřat ZZN Pelhřimov a.s. pro zásev 2020 a  2021 preferuje pro 
tento účel skvělé odrůdy BONANZA a FRISKY. Pokud tedy budou 
pěstitelé chtít tyto odrůdy pěstovat, a  produkci prodat do ZZN 
Pelhřimov a.s., mohou se na nás prostřednictvím našich obchodních 
zástupců obrátit i  jako na dodavatele kvalitního certifikovaného 
osiva.

Děkujeme všem, kdo s  firmou ZZN Pelhřimov a.s. spolupracují na 
tomto zajímavém projektu, a  přejeme našim partnerům prosperitu 
a pevné zdraví
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PŠENICE OZIMÁ

Bonanza C  
•	udržovatel:		W.	von	Borries-Eckendorf	GmbH	&	Co.	KG,	DE,
•	registrace	v ČR:	2015,
•	 	právně	chráněná	odrůda,

•	specialista	pro	krmné	účely	–	ověřeno	krmnými	testy,
•	polopozdní	odrůda,
•	rostliny	středně	vysoké	s	velmi	dobrou	odolností	proti	

poléhání	(hodnocení	ÚKZÚZ	7,3	bodů),
•	vysoký	výnosový	potenciál,
•	vynikající	mrazuvzdornost,
•	střední	odnožovací	schopnost,
•	rychlý	podzimní	vývoj	i	jarní	vývoj,
•	dobrý	zdravotní	stav,	odolná	proti	padlí	travnímu,	rzi	

plevové	i	pšeničné,	braničnatkám	klasu,	fuzariózám	
klasu	a	běloklasosti,	

•	tolerantní	k	pěstování	po	obilnině	a kukuřici,
•	výsevek	v optimálních	podmínkách	3–3,2	MKS/ha,
•	doporučeno	setí	od	poloviny	září	do	konce	října,
•	HTZ	střední,
•	jakost	C	krmná.

Frisky C  
•	udržovatel:		Limagrain	GmbH,	DE,
•	registrace	v ČR:	2015,
•	 	právně	chráněná	odrůda,

•	vynikající	krmná	kvalita	ověřena	krmnými	testy,
•	polopozdní	odrůda,
•	rostliny	středně	vysoké,	odolné	proti	poléhání,
•	velmi	vysoké	výnosy	ve	všech	výrobních	oblastech	

v ošetřené	i neošetřené	variantě	pěstování,
•	vhodná	i do přísuškových	oblastí,
•	odolná	vůči	vyzimování,
•	dobře	odnožující,
•	velmi	dobrý	zdravotní	stav,	středně	odolná	až	odolná	

proti	většině	chorob,	
•	výsevek	od	3,3	do	4,5	MKS/ha,
•	tolerantní	k pěstování	po	obilnině,
•	vhodná	i pro	pozdní	setí,
•	zrno	středně	velké,
•	jakost	C	(jednotlivé	parametry	kvality	jsou	v kategoriích	

E–B,	pouze	měrný	objem	pečiva	zařazen	do	C,	je	proto	
možno	využít	jako	doplňkovou	pšenici	pro	mlynáře).

KVALITA OVĚŘENA
KRMNÝMI TESTY!

Bonanza
vítěz testu* 

2020

Frisky
vítěz testu* 

2019

*Krmné	testy	na	kuřatech	organizuje	ZZN	Pelhřimov	ve	spolupráci	
se	státním	podnikem	Mezinárodní	testování	drůbeže	Ústrašice	
a Jihočeskou	univerzitou	v Českých	Budějovicích.



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),
•	střední	HTZ,
•	pekařská	jakost	A.

Adina A  
		

exkluzivně 
v nabídce

•	udržovatel:	SELGEN,	a.s.,	CZ,
•	registrace	v ČR:	2021,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	raná	odrůda,	metá	den	před	

Bohemií,
•	vysoký	výnos	zrna,	ve	státních	re-

gistračních	zkouškách	2018–20	
nejvýnosnější	mezi	odrůdami	jakosti	
A	nebo	E,

•	rostliny	středního	vzrůstu,	
•	středně	odolná	proti	poléhání,
•	středně	mrazuvzdorná,
•	dobrý	zdravotní	stav	listu	i	klasu,
•	středně	citlivá	k	obilní	předplodině,
•	tolerantní	k	pozdnímu	výsevu,
•	doporučený	výsevek	3,5–4,1	MKS,
•	velké	zrno,
•	stabilní	pekařská	jakost	A.

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.

Airbus E  
	

•	 	odrůda	v prodeji	na	základě	zápisu	ve	
Společném	katalogu,

•	udržovatel:	Limagrain	Europe,	FR,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	velmi	raná	osinatá	odrůda,
•	vysoce	výnosná	ve	všech	oblastech,
•	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,

•	doporučeno	ošetření	regulátorem	
růstu	(zpevnění	stébla),

•	doporučený	výsevek	3,3–4,7	MKS,
•	doporučeno	setí	v	agrotechnické	

lhůtě,	není	vhodné	příliš	časné	setí,
•	pekařská	jakost	E.

PŠENICE OZIMÁ

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.



Askaban A  
•	udržovatel:	Deutsche	Saatveredelung	AG,	

DE,
•	registrace	v ČR:	2019,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	polopozdní	odrůda	středního	vzrůs-

tu,
•	stabilně	vysoce	výnosná,
•	vysoká	mrazuvzdornost,
•	středně	odolná	proti	poléhání,
•	střední	odnožovací	schopnost,
•	dobrý	zdravotní	stav,
•	vysoce	plastická,
•	výborné	výsledky	dosahuje	v	exten-

zivní	i	intenzivní	variantě	pěstování,
•	výsevek	v optimálních	podmínkách	

2,8–3,2	MKS/ha,
•	tolerantní	k	pozdnějšímu	setí,
•	HTZ	vysoká,
•	stabilní	potravinářské	parametry,
•	pekařská	jakost	A.

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	a	kukuřici,
•	HTZ	střední	až	nižší,
•	pekařská	jakost	B.

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	pšeničné,
•	střední	odolnost	k fuzáriím,
•	vysoce	odnoživá	–	není	nutná	apli-

kace	morforegulátoru	pro	podporu	
odnožování,

•	doporučený	výsevek	2,8–4,0	MKS,
•	zrno	menší,	HTZ	kolem	40	g.

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.

Asory A  
	 	

•	udržovatel:	SECOBRA	Saatzucht	GmbH,	DE,
•	registrace	v ČR:	2019,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	polopozdní	až	pozdní	odrůda,
•	rostliny	střední	až	nižší,
•	stabilně	vysoce	výnosná,
•	vhodná	i do přísuškových	oblastí,
•	velmi	dobrá	mrazuvzdornost,
•	střední	odnožovací	schopnost,
•	středně	odolná	proti	poléhání,
•	velmi	dobrý	zdravotní	stav	celé	rost-

liny,
•	vhodná	především	pro	střední	a	vyš-

ší	intenzitu	pěstování,
•	doporučeno	použití	střední	až	vyšší	

dávky	morforegulátoru,
•	tolerantní	k	pozdnímu	výsevu,
•	HTZ	střední	až	nižší,
•	pekařská	jakost	A.



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

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

Společném	katalogu,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	poloraná	až	polopozdní	odrůda	kla-

sového	typu,
•	rostliny	středního	vzrůstu	s vysokou	

odolností	k poléhání,
•	vysoce	výnosná	i	v	sušších	podmín-

kách,
•	méně	odnožující,
•	mrazuvzdornost	střední	až	nižší,
•	dobrý	a	vyrovnaný	zdravotní	stav,
•	plastická	odrůda,
•	velmi	dobře	reaguje	na	vyšší	intenzi-

tu	pěstování,
•	možno	pěstovat	po	obilnině,
•	tolerantní	k	pozdnímu	setí,
•	HTZ	středně	vysoká,
•	pekařská	jakost	E.

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.

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.

PŠENICE OZIMÁ

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.



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 nej-

lépe	přezimujících	odrůd	v zimě	
2011/2012,

•	odolná	k fuzariózám	v klase	a bělo-
klasosti,	nejnižší	kumulace	mykoto-
xinů,

•	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.

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.

Collector C  
•	udržovatel:	SAS	Florimond	Desprez	Veuve	

et	Fils,	FR
•	registrace	v ČR:	2019,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	poloraná	odrůda	nízkého	vzrůstu,
•	odolná	proti	poléhání,
•	osinatý	klas	–	ochrana	proti	zvěři,
•	vysoký	výnos	ve	všech	oblastech,
•	středně	odolná	k	vymrzání,
•	dobrý	zdravotní	stav,	odolná	vůči	rzi	

plevové,	braničnatce,	středně	odol-
ná	fuzariózám	a	rzi	pšeničné,	méně	
odolná	padlí,

•	doporučený	výsevek	3,6–4,6	MKS,
•	tolerantní	k	pozdnímu	setí,
•	možno	pěstovat	po	obilnině,
•	středně	citlivá	k	setí	po	kukuřici,
•	HTZ	střední,
•	krmná	jakost	C	–	ověřena	v	krmných	

testech	ZZN	Pelhřimov.

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,
•	střední	až	vyšší	HTZ,
•	pekařská	jakost	A.

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	obilnině,
•	HTZ	vyšší,
•	pekařská	jakost	E.

PŠENICE OZIMÁ

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	pěs-

tování,
•	vysoká	mrazuvzdornost,
•	středně	odolná	proti	poléhání,
•	velmi	dobrý	zdravotní	stav	listu	i kla-

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

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,
•	střední	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 kla-

su,
•	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.

LG Imposanto A

•	udržovatel:	Limagrain	GmbH,	DE,
•	registrace	v ČR:	2017,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	pozdní	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,

•	vhodná	především	do	ŘVO	a	BVO,	
•	tolerantní	k	pěstování	po	obilnině,
•	HTZ	středně	vysoká	(46	g),
•	stabilní	potravinářská	kvalita	A.

LG Dita A

•	udržovatel:	Limagrain	Europe,	FR,
•	registrace	v ČR:	2020,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	pekařská	polopozdní	odrůda	nízkého	

vzrůstu	vyšlechtěná	v Hrubčicích,
•	odolná	proti	poléhání,
•	velmi	dobrá	odnožovací	schopnost,
•	vysokých	výnosů	zrna	dosahuje	ze-

jména	v řepařské	a	bramborářské		
oblasti	v neošetřené	i	ošetřené	vari-
antě	pěstování,

•	velmi	dobrý	zdravotní	stav,	odolná	
proti	padlí	travnímu,	rzi	plevové	i	rzi	
pšeničné,	

•	doporučeno	intenzivní	pěstování	se	
standardní	aplikací	fungicidů	a zá-
kladní	dávkou	regulátoru,

•	tolerantní	k	pěstování	po	obilnině,
•	HTZ	středně	vysoká,
•	pekařská	jakost	A	s	vysokou	odol-

ností	proti	porůstání	zrna.

LG Absalon A  
		

•	udržovatel:	Limagrain	Europe,	FR,
•	registrace	v ČR:	2021,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	pekařská	raná	odrůda	středního	až	

nižšího	vzrůstu,
•	vysoce	výnosná	ve	všech	oblastech	

v obou	variantách	pěstování,
•	nadprůměrných	výsledků	dosahuje	

i v teplých	a	suchých	lokalitách,
•	velmi	dobrá	odolnost	proti	poléhání,
•	vysoká	odnožovací	schopnost,
•	velmi	dobrý	zdravotní	stav,	geneticky	

odolná	pravému	stéblolamu	–	gen	
Pch1,	

•	při	intenzivním	pěstování	doporuče-
na	střední	dávka	regulátoru	a	stan-
dardní	ošetření	fungicidy,

•	tolerantní	k	pěstování	po	obilnině	
i kukuřici,

•	HTZ	středně	vysoká,
•	pekařská	jakost	A.



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

Společném	katalogu,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	polopozdní	velmi	výnosná	německá	

odrůda,
•	rostliny	středního	vzrůstu,	vysoce	

odolné	proti	poléhání,
•	vysoká	zimovzdornost,
•	velmi	dobrá	odnožovací	schopnost,
•	dobrý	zdravotní	stav,	odolná	proti	

rzi	plevové,	listovým	skvrnitostem	
i fuzariózám	v klasu,	středně	odolná	
ke	rzi	pšeničné,

•	odrůda	s	genetickou	odolností	proti	
plodomorce	plevové,	

•	vhodná	do	všech	oblastí,
•	tolerantní	k pěstování po	obilnině,
•	doporučena	pro	intenzivní	pěstování	

s aplikací	základní	dávky	regulátoru	
a standardním	ošetřením	fungicidy,

•	HTZ	středně	vysoká,
•	pekařská	jakost	A.

LG Keramik A  
•	udržovatel:	Limagrain	Europe,	FR,
•	registrace	v ČR:	2020,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	středně	raná	odrůda,
•	velmi	vysokých	výnosů	zrna	dosahu-

je	ve	všech	oblastech,
•	rostliny	středního	vzrůstu,	odolné	

proti	poléhání,
•	velmi	dobrá	odnožovací	schopnost,
•	vysoká	mrazuvzdornost,
•	plastická,	tolerantní	k	přísuškům,
•	dobrý	zdravotní	stav,	středně	odolná	

až	odolná	proti	rzi	plevové	a	pšenič-
né,

•	doporučeno	použití	střední	dávky	re-
gulátoru	růstu	a aplikace	fungicidů	
proti	listovým	a klasovým	chorobám,

•	tolerantní	k pěstování po	obilnině,
•	HTZ	středně	vysoká,
•	pekařská	jakost	A.

PŠENICE OZIMÁ

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,

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

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

•	dobrý	zdravotní	stav,	středně	odolná	
až	odolná	proti	většině	chorob	pše-
nice,	

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

LG Magirus E

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

Společném	katalogu,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	polopozdní	odrůda	středního	vzrůs-

tu,
•	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	odolná	
k padlí	travnímu	a	fuzariózám	v kla-
su,

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

tování,
•	tolerantní	k	pěstování po	obilnině	

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

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 kla-

su,
•	odrůda	s	genetickou	odolností	proti	

plodomorce	plevové,
•	měkká	pšenice,	vhodná	na	krmení,	

oplatky	i	sušenky,
•	tolerantní	k	pozdnějším	termínům	

setí,
•	doporučený	výsevek	3,3–4,5	MKS,
•	střední	HTZ	(44	g),
•	jakost		CK.



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,
•	rostliny	vyšší,	středně	odolné	proti	

poléhání,
•	vysoký	výnosový	potenciál	s	potře-

bou	regulace	a	ošetření	listu,
•	vysoce	mrazuvzdorná,
•	kompenzační	odrůda	–	vysoká	odno-

žovací	schopnost	(770	klasů/m2),	
•	dobrý	zdravotní	stav,	vysoce	odolná	

vůči	fuzáriím	v klasu	a	rzi	travní,	
méně	odolná	proti	padlí,

•	vhodná	i	do	extenzivních	oblastí,
•	tolerantní	k	setí	po	obilnině	i	kukuřici,
•	dobře	snáší	pozdní	setí,
•	doporučený	výsevek	3,5–4	MKS/ha,
•	pekařská	jakost	A.

Megan A  
•	udržovatel:	SELGEN,	a.s.,	CZ,
•	registrace	v ČR:	2020,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	velmi	raná	odrůda	–	nejranější	ve	

zkouškách	ÚKZÚZ	2017–2020,
•	rostliny	středně	vysoké,	méně	odol-

né	proti	poléhání,
•	díky	ranosti	lze	využít	jako	předplodi-

nu	pod	řepku,
•	střední	až	vyšší	mrazuvzdornost,
•	doporučena	zejména	pro	intenzivní	

způsob	pěstování,
•	dobrý	zdravotní	stav,	středně	odolná	

proti	většině	chorob	pšenice,
•	doporučeno	včasné	použití	morfore-

gulátoru	na	horní	hranici	dávkování,	
•	tolerantní	k	setí	po	obilní	předplodi-

ně	i	po	kukuřici,
•	středně	citlivá	na	pozdnější	setí	(sní-

žení	ranosti),
•	doporučený	výsevek	3,2–4	MKS,
•	HTZ	středně	vysoká,
•	stabilní	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).

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,	vysoká	

odolnost	fuzariózám,	
•	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.

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 kla-

su,
•	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.

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

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.



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.

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 Depot A  
	 	

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

Společném	katalogu,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	polopozdní	až	pozdní	odrůda	z ně-

meckého	šlechtění,
•	špičkový	výnos	v sortimentu	A od-

růd,
•	klasová,	kompenzační	pšenice,
•	rostliny	střední	až	nižší,	odolné	proti	

poléhání,
•	méně	odnožující,
•	adaptabilní	na	suché	podmínky,
•	velmi	dobrá	mrazuvzdornost,
•	dobrý	zdravotní	stav,	odolná	padlí,	

rzi	plevové	a pšeničné,	středně	
odolná	braničnatkám	a klasovým	
fuzáriím,

•	tolerantní	k termínu	setí,
•	HTZ	vysoká,
•	potravinářská	jakost	A.

RGT Reform A  
	

•	udržovatel:	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	ku-

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

RGT Sacramento C
•	udržovatel:	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.

RGT Venezio A  
•udržovatel:	RAGT	2n,	FR,
•	 	odrůda	v prodeji	na	základě	zápisu	ve	

Společném	katalogu,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	středně	raná	osinatá	odrůda,
•	velmi	vysoké	výnosy	zejména	v KVO	

a ŘVO,
•	rostliny	nižší,	vysoce	odolné	proti	

poléhání,
•	díky	osinám	je	chráněna	před	po-

škozením	černou	zvěří,
•	dobrá	odnožovací	schopnost,
•	dobrý	zdravotní	stav,	odolná	rzím	

a braničnatkám,	středně	odolná	
padlí	a fuzáriím,

•	doporučena	základní	až	střední	mor-
foregulace,

•	tolerantní	k termínu	setí,
•	možno	pěstovat	po	obilnině,
•	citlivá	k setí	po	kukuřici,
•	HTZ	vysoká,
•	potravinářská	jakost	A.

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.

Sofru A B

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

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

proti	poléhání,
•	plastická,	nenáročná	na	půdní	pod-

mínky,
•	výnosově	vyniká	zejména	v	OVO	

a BVO,
•	dobrá	zimovzdornost,
•	velmi	dobrá	odnožovací	schopnost,	

výnos	tvoří	počtem	odnoží,
•	dobrý	zdravotní	stav,	odolná	vůči	

chorobám	listu	(braničnatka	a	pad-
lí),

•	doporučen	výsev	v	druhé	polovině	
agrotechnického	termínu,

•	výsevek	4–4,5	MKS/ha,
•	HTZ	nízká,
•	potravinářská	jakost	A–B.

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	ag-

rotechniky,
•	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:	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	před-

plodině,	lze	však	pěstovat	i po	obil-
nině,

•	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

Bodyček A

Fakir E A

Gordian B

Lear 

Rebell A

Sheriff 

Steffi B



PŠENICE OZIMÁ

VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD PŠENICE OZIMÉ (ÚKZÚZ, 2017–2020)
Základní	sortiment

Kategorie	doporučení D D PD D O D D O D O D D PD O D
Pekařská	jakost E E A A A A A A A A A B B B B
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VÝNOS ZRNA (%) neošetřená varianta pěstování
Kukuřičná 7,90 87 90 94 93 95 94 94 94 94 86 89 97 99 101 96
Řepařská	–	Morava 8,65 88 90 99 94 93 97 96 94 94 92 94 99 103 100 99
Řepařská	–	Čechy 9,81 85 85 94 90 90 91 92 88 90 87 86 93 96 96 93
Bramborářská	 9,34 82 84 91 89 88 90 93 90 87 87 86 92 98 93 91
VÝNOS ZRNA (%) ošetřená varianta pěstování
Kukuřičná 8,32 93 94 99 100 100 101 100 99 98 92 98 106 104 106 103
Řepařská	–	Morava 9,09 95 94 102 101 103 102 101 101 99 97 98 106 105 103 105
Řepařská	–	Čechy 10,87 97 94 102 101 101 101 100 99 98 97 96 106 105 105 104
Bramborářská	 10,51 94 93 101 98 98 99 104 101 99 99 96 105 108 104 103
KVALITA ZRNA:
Objemová výtěžnost pečiva – RMT (9–1) 8 9 7 7 7 7 7 7 7 7 8 4 7 5 5
Sedimentační test Zeleny (ml) 61 61 42 44 60 64 47 59 65 52 50 42 41 57 40
Obsah dusíkatých látek v sušině (%) 15,4 14,5 13,3 14,4 14,6 14,9 13,5 14,3 14,4 13,5 13,9 12,9 13,8 13,6 12,9
Číslo poklesu (s) 398 431 405 313 417 404 402 394 409 367 313 414 361 376 367
Stabilita čísla poklesu + + + 0 + 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0
Objemová hmotnost (g/l) 798 808 799 806 782 806 797 805 804 791 802 780 808 798 792
Alveograf – W – energie (10−4J) 295 369 222 227 345 323 270 307 375 301 267 254 228 291 192
Alveograf − P/L 0,9 1,0 0,2 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5 1,1 0,3 0,3 0,7 0,4 0,5 0,4
Tvrdost – PSI (%) 14 14 14 14 15 15 13 14 14 14 16 14 14 15 13
OBSAH DON (mg/kg) – testy odolnosti proti napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů)
Fusarium culmorum – VÚRV Ruzyně, v.v.i. 77 82 93 49 119 127 69 133 78 94 47 104 105 141 124
Testy po kukuřici – ÚKZÚZ 2,1 2,2 3,9 1,5 3,6 2,5 2,3 3,3 2,0 2,7 1,8 4,3 1,9 3,0 4,4
AGRONOMICKÁ DATA:
Odolnost proti poléhání (9–1) N 7 7 8 8 7 6 5 6 7 7 5,5 7 6 7 8
Odolnost proti poléhání (9–1) O 7 6,5 8 8 7 6 6 7 7 8 6 7 7 7 8
Metání – rozdíl od odrůdy Sultan ve dnech 2 0 2 -1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 0 2
Délka rostlin (cm) 99 90 86 97 86 87 89 96 92 94 98 81 91 91 84
Počet produktivních stébel na m2 557 656 646 618 613 632 653 653 629 613 630 623 675 667 638
Hmotnost 1 000 zrn (g) 45 40 41 44 41 40 42 47 42 42 47 43 43 42 41
TESTY ZIMOVZDORNOSTI
 Bedýnkové testy VÚRV Ruzyně, v.v.i. (9–1) 5 5,5 3 * 5 3 4 4 5,5 6,5 4,5 5 3 3,5 * 4,5 * 5,5
 Mrazové testy ÚKZÚZ (%) 80 76 49 66 55 62 74 73 85 66 71 58 47 65 81
ODOLNOST PROTI CHOROBÁM – polní hodnocení (9–1):
Padlí pšenice (padlí travní) na listu 7 8 8 7 6 7 8 7 7,5 7 7 7 7 7 6
Padlí pšenice (padlí travní) v klasu 8 7 8 8 7,5 8 8 7 8 8 8 8 8 7,5 7
Komplex listových skvrnitostí pšenice 7 5 6 6 6 5,5 6 6,5 6 6 6 5 6 7 6
Feosferiová skvrnitost (braničnatka plevová) v klasu 7 6 7 7 6,5 7 8 7 7 7 7 7 7 6,5 6
Hnědá rzivost pšenice (rez pšeničná) 5 6 8 5 6 5,5 7 6 6 7 6 6 6 7 8
Žlutá rzivost pšenice (rez plevová) 8 8 - 7 9 7 8 9 9 8 8 8 - - 7
ODOLNOST PROTI CHOROBÁM – testy (9–1):
Žlutá rzivost pšenice (rez plevová) 7 9 9 8 9 7 9 9 9 9 9 8,5 9 9 8
Černá rzivost pšenice (rez travní) 7,5 7,5 8 7,5 6,5 7 8 7,5 5,5 8 3 6,5 3 7 7
Gen rezistence k pravému stéblolamu Pch1 ne ne ne ano ano ne ne ne ne ano ne ne ano ne ne

Množitelské plochy 2020 (E + C1; %) 2,3 2,9 0,1 1,1 0,3 0,3 0,6 0,2 1,9 1,8 2,0 0,5 - - 0,5
Rok registrace 2017 2014 2020 2019 2017 2019 2019 2019 2013 2017 2012 2018 2020 2020 2019

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, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně

N - neošetřená varianta pěstování
O - ošetřená varianta pěstování
* menší počet dat
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100 97 99 101 98 100 95 100 93 97 92 7,63 93 93 92 91 91 96 90 89 93 93 92
97 96 101 102 99 100 97 101 90 95 94 8,32 93 98 95 91 94 96 94 89 89 97 96
92 90 97 96 94 95 93 95 89 92 88 9,46 88 89 90 84 91 90 87 86 84 91 87
89 91 96 96 89 96 88 92 87 92 93 8,71 87 88 89 86 88 91 88 87 80 93 89

102 101 104 108 106 109 103 109 100 100 96 8,28 101 103 101 100 100 103 97 96 99 100 101
99 100 106 105 105 107 105 108 99 100 98 8,88 100 105 100 99 100 102 99 95 95 101 103

100 99 107 107 106 106 105 105 100 99 98 10,77 100 105 102 101 100 100 98 96 93 102 102
99 103 108 106 101 109 100 102 102 101 104 9,91 100 103 100 99 100 102 100 99 90 105 102

5 4 - 4 1 4 1 4 5 2 4 9 5 8 6 8 6 7 8 7 5 4
51 42 18 41 35 33 39 31 27 42 40 65 45 53 59 51 46 53 66 53 53 36

13,9 13,6 12,9 13,2 13,1 12,8 13,4 13,2 13,1 12,9 13,1 14,2 13,6 13,6 14,3 13,6 13,6 13,5 14,8 14,5 13,4 13,2
418 401 298 385 375 329 351 354 321 356 371 378 400 373 367 379 396 383 390 403 372 287

+ + 0 0 0 - - - 0 + 0 0 + + 0 + + + 0 0 - 0
789 792 791 782 790 760 775 789 757 801 771 813 812 801 819 823 815 821 793 800 790 802
247 224 81 224 208 192 193 121 129 211 215 331 235 255 272 234 239 278 323 262 256 158
0,4 0,6 0,1 0,3 0,7 0,4 0,9 0,3 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,8 0,6 0,5 0,6 0,5 0,8 1,0 0,3
15 15 23 16 14 17 14 16 21 14 15 13 12 13 13 13 13 14 13 14 15 18

135 78 74 76 77 75 139 179 92 124 154 48 114 61 73 50 67 39 51 91 107 59
4,8 4,4 3,9 3,8 2,1 5,7 2,8 4,2 4,0 3,8 3,9 1,4 2,4 1,1 1,6 1,1 1,4 0,8 2,3 1,0 5,1 1,7

8 7 7 6 8 7 8 6 7 8 7 6 5 8 5,5 8 7 7,5 7 4 7 5
8 7 7 7 8 7 8 6 7 7 8 6,5 6 8 7 8 8 7,5 8 6 8 7
0 2 3 -1 -1 1 -1 1 0 1 2 -4 -3 -3 -4 -5 -5 -4 -2 -9 -3 -4

80 85 87 86 83 81 82 88 90 86 85 98 95 90 95 91 89 93 106 93 78 102
629 627 601 675 671 632 641 652 662 603 677 575 656 621 662 667 730 694 579 709 746 679
37 38 44 39 42 39 40 45 42 39 37 46 44 43 43 43 42 45 48 41 37 43

4 4,5 5 4 2,5 4,5 4 3,5 * 4 4 4,5 6 4,5 5,5 5 5,5 4 5 7 4,5 * 4 3
65 73 69 58 41 63 66 52 64 65 64 86 69 79 75 78 70 79 93 66 61 50

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

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

0,8 0,7 3,8 0,05 2,2 2,2 0,3 - 2,1 3,6 0,9 5,0 0,2 0,9 0,5 0,05 1,4 2,7 1,3 - 0,2 1,3
2016 2014 2019 2019 2017 2018 2019 2020 2013 2015 2017 2014 2019 2015 2010 2017 2019 2012 2007 2020 2018 2017

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, Ph.D., 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. Veronika Dumalasová, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, Praha-Ruzyně
Kategorie rozmnožovacího materiálu: E – elita, C1 – certifikované osivo  zdroj: ÚKZÚZ 2021



JEČMEN OZIMÝ

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	intenzivní	

i extenzivní	variantě	pěstování,
•	vysoká	odolnost	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.

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,
•	rostliny	středně	vysoké,	odolné	proti	

poléhání,
•	střední	odnožovací	schopnost,
•	vysoce	výnosná	odrůda,
•	výnos	tvořen	zejména	počtem	zrn	

v klasu,
•	dobrá	mrazuvzdornost,
•	velmi	dobrý	zdravotní	stav,	odolná	

vůči	padlí	a	rynchosporiové	skvrni-
tosti,

•	rezistentní	k	virové	mozaice	ječme-
ne	(BaYMV),

•	odolná	proti	lámavosti	stébla,
•	vysoký	podíl	předního	zrna,
•	HTZ	střední.

Beckenbauer 
•	udržovatel:	W.	von	Borries-Eckendorf	

GmbH	&	Co.	KG,	DE
•	registrace	v ČR:	2019,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	středně	raná	víceřadá	odrůda	střed-

ního	vzrůstu,
•	velmi	vysoké	výnosy	zrna	v intenziv-

ní	i extenzivní	variantě	pěstování,
•	plastická,	vhodná	do	všech	oblastí,
•	vysoká	odolnost	proti	poléhání,
•	mrazuvzdorná,
•	vysoká	odolnost	k	přísuškům,
•	střední	odnožovací	schopnost,
•	rychlý	počáteční	vývoj,
•	velmi	dobrý	zdravotní	stav,
•	výsevek	dle	termínu	setí	od	2,8	do	

3,5	MKS/ha,
•	tolerantní	k	obilní	předplodině,
•	HTZ	střední	až	vyšší	(48–50	g).



Impala 
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•	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 re-

gistračních	zkouškách	2016–2018	
dosáhla	nejvyššího	hodnocení	ze	43	
odrůd,

•	velmi	dobrý	zdravotní	stav,	odolná	
proti	padlí	a	fuzariózám	klasů,	střed-
ně	odolná	proti	rzi	ječné,

•	dobře	reaguje	na	zvýšenou	intenzitu	
pěstování,

•	HTZ	nižší.

KWS Higgins 
•	udržovatel:	KWS	Lochow	GmbH,	DE,
•	registrace	v ČR:	2017,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	středně	raná	víceřadá	odrůda,
•	rostliny	střední	až	vyšší,
•	vysoce	výnosná	v ošetřené	i neošet-

řené	variantě	pěstování,
•	vysoký	výnos	utváří	produktivním	

klasem,
•	odolná	proti	poléhání,
•	velmi	dobrá	mrazuvzdornost,
•	výrazná	plasticita	k	pěstebním	pod-

mínkám,
•	velmi	dobrý	zdravotní	stav,	vysoce	

odolná	k	padlí,	rynchosporiové	skvr-
nitosti	a	klasovým	fuzáriím,

•	rezistentní	k	virové	mozaice	ječme-
ne	(BaYMV),

•	zrno	střední	až	velké,	velmi	vysoký	
podíl	předního	zrna,

•	HTZ	střední	až	vyšší.

KWS Kosmos
•	udržovatel:	KWS	LOCHOW	GMBH,	DE,
•	registrace	v ČR:	2015,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	registrace	v ČR:	2015,
•	šestiřadá	středně	raná	odrůda,
•	rostliny	středního	vzrůstu	s	produk-

tivním	klasem,
•	vysoce	výnosná	v	ošetřené	i	neošet-

řené	variantě	pěstování,
•	krmná	odrůda	s	vyšším	podílem	

škrobu	na	úkor	bílkovin,
•	středně	odolná	proti	poléhání,
•	velmi	vysoký	výnos	zrna	v obou	vari-

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

odolná	proti	běžným	chorobám,
•	zrno	střední	až	velké,	velmi	vysoký	

podíl	předního	zrna,
•	HTZ	střední	až	vyšší.



JEČMEN OZIMÝ

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

nosná	odrůda,
•	rezistentní	vůči	virózám	(BYDV),
•	rostliny	vyššího	vzrůstu,	středně	

odolné	proti	poléhání	–	doporučeno	
ošetření	regulátorem	růstu,

•	vhodná	do	všech	výrobních	oblastí,
•	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,
•	vhodná	i	pro	setí	po	obilnině,
•	středně	vysoká	HTZ.

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,	toleruje	i	opožděný	výsev,

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

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.

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	(57 g),
•	vysoký	podíl	předního	zrna.

Novira 
•	udržovatel:	Ackermann	Saatzucht	GmbH	

&	Co.	KG,	DE,
•	registrace	v ČR:	2018,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	raná	víceřadá	odrůda	středního	až	

vyššího	vzrůstu,
•	vysoce	výnosná	i	v	sušších	oblas-

tech	pěstování,
•	dobrá	až	velmi	dobrá	odolnost	proti	

poléhání,
•	střední	odnožovací	schopnost,
•	dobrá	odolnost	k	vymrzání,
•	dobrý	zdravotní	stav,	rezistentní	vůči	

virové	zakrslosti	ječmene	(BYDV),
•	výsevek	dle	termínu	setí	od	3	do	3,8	

MKS/ha,
•	snáší	pěstování	po	obilnině,
•	HTZ	nižší.

Marysell 
•	udržovatel:	Unisigma	GIE,	FR,
•	 	odrůda	v prodeji	na	základě	zápisu	ve	

Společném	katalogu	(registrace	SK	2020),
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	velmi	raná	dvouřadá	odrůda	se	sla-

dovnickou	kvalitou,
•	rostliny	střední	výšky,	středně	odol-

né	proti	poléhání	(těžký	klas),
•	nejvýnosnější	dvouřadá	odrůda	

v SOZ	ÚKSÚP	2017–19,
•	vhodná	do	všech	výrobních	oblastí,
•	dobrá	zimovzdornost,
•	vysoká	odnožovací	schopnost,
•	dobrý	zdravotní	stav,	odolná	proti	

fuzariózám	v	klase,
•	doporučeno	setí	v	agrotechnické	

lhůtě,
•	výsevek	od	3,2	do	4	MKS/ha,
•	vysoká	HTZ	(53	g),	vysoký	podíl	

předního	zrna.



V NABÍDCE TAKÉ

Jup

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.



ŽITO OZIMÉ

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	extenziv-
ních	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.

Dańkowskie 
Turkus 
•	udržovatel:	DANKO	Hodowla	Roślin	

Sp. z o.o.	PL,
•	 	odrůda	v prodeji	na	základě	zápisu	ve	

Společném	katalogu,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	raná	populační	odrůda,
•	vysoce	výnosná	i	při	nižší	intenzitě	

pěstování,
•	vysoce	plastická,	velmi	dobře	snáší	

chudé	půdy,
•	rostliny	středně	vysoké,	odolné	proti	

poléhání,
•	velmi	dobrá	odnožovací	schopnost,
•	velmi	dobrý	zdravotní	stav,	odolná	

proti	rzi,	padlí	a	chorobám	pat	sté-
bel,

•	výsevek	dle	termínu	setí	od	2,4	do	
2,6	MKS/ha,	tj.	cca	80–90	kg,

•	tolerantní	k	předplodině,
•	HTZ	vysoká.

Gonello H

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

s průměrnou	odolností	proti	poléhá-
ní,

•	dobrý	zdravotní	stav,	odolná	proti	
napadení	padlím	travním,

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

•	zrno	středně	velké,	vysoká	objemo-
vá	hmotnost	a	stabilita	čísla	pokle-
su,

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

technickém	termínu.

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	pro-

dukční	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.

TRITIKALE OZIMÉ

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	sloupková-

ní,
•	flexibilní	v	termínu	výsevu,	tolerantní	

k	pozdnímu	setí,	
•	doporučeno	setí	od	konce	září	do	

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



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 Nasri H

•	udržovatel:	Saaten-Union,	CZ/Hybro	
Saatzucht	GmbH	&	Co.	KG,	DE,

•	 	odrůda	v prodeji	na	základě	zápisu	ve	
Společném	katalogu,

•	raná	hybridní	odrůda,	určená	pro	
výrobu	kvalitní	senáže,

•	velmi	vysoký	výnos	suché	i	zelené	
hmoty,

•	tolerantní	k	suchým	a	bonitně	špat-
ným	pozemkům,

•	díky	své	ranosti	umožňuje	sklízet	
dvě	produkce	v	roce,

•	vyšší	odnožovací	schopnost,	
•	velmi	rychlý	počáteční	vývoj,
•	výborná	zimovzdornost	i	mrazu-

vzdornost,
•	velmi	dobrý	zdravotní	stav	umožňuje	

pěstování	bez	fungicidní	ochrany,
•	tolerantní	k	pozdním	výsevům,
•	výsevek	1,8–2,8	MKS/ha,
•	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.



  
v segmentu  

nejen

Novinky  
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ozimé

ZEOLITY aneb výživa  
rostlin pro 21. století
Významným faktorem ovlivňující efektivitu aplika-
ce živin je počasí. Setkáváme se stále častěji s  jeho 
extrémními výkyvy a  možná si budeme muset zvyk-
nout na fakt, že sice roční úhrn srážek ve statistice 
vyjde jako průměrný či dokonce jako nadprůměrný, 
nicméně většina vody spadne v několika málo dnech 
(bouřky a přívalové deště, sněhové kalamity). Strategií, 
jak zmírnit dopady nepřízně počasí se v  současnosti 
testuje celá řada, neboť většině zainteresovaných je 
jasné, že bude třeba upravit doposud zavedené zvyk-
losti. Jedním z velmi zajímavých materiálů jsou zeolity. 

Hnojiva s přídavkem zeolitů představují nový ucelený 
soubor produktů pod značkami ZENFERT pro dusí-
katá a  dusíkato-sirná hnojiva a  ZEORIT pro kombi-
novaná (NPK) hnojiva.

ZEORITU aplikace, zachráněná 
vegetace
První zeolitovou vlaštovkou bylo speciální hnojivo 
s postupným uvolňováním živin ZEORIT NPK 8-10-
10 + 9S, které již vyrábí Lovochemie, a.s. ve své výrob-
ně specialit v Městci Králové. Jedná se o kombinované 
NPK hnojivo s  obsahem síry, vápníku a  přírodního 
zeolitu, které se používá pro základní předseťové hno-
jení polních plodin a  na jarní hnojení trvalých trav-
ních porostů a zeleniny. Kromě postupného uvolňová-
ní živin napomáhá fixaci amonného dusíku a zlepšuje 
hospodaření s vodou v průběhu sucha. Obsažený zeo-
lit má také schopnost opakovaného poutání a uvolňo-
vání živin a vody.

Vážení pěstitelé, 
kolegové,
zvyšování efektivnosti aplikova-
ných živin, tedy zlepšení podmí-
nek pro jejich příjem je jednou 
z  cest jak naplnit aktuální poža-
davky „zelené Evropy“. Stále platí, 
že kvalitní a  dostatečná (přimě-
řená) výživa přispívá k  dobrému 
zdravotnímu stavu rostlin a zajiš-
tuje stabilní výnosy a  kvalitu 
produkce. V posledních letech byl 
(a  je) vědecko-technologický roz-
voj zaměřen tímto směrem a  tak 
se v portfoliu firem objevují nová 
inovativní hnojiva a  látky zvyšu-
jící jejich využitelnost a  ekologic-
kou přijatelnost.



Zeolit	(také	klinoptilolit)	je	přírodní	minerál	s unikát-
ními	 vlastnostmi.	 V  přírodě	 lze	 nalézt	 více	 než	 50	
druhů	 přírodních	 zeolitů	 (další	 druhy	 vznikají	 uměle	
po	průmyslové	úpravě),	které	se	používají	v širokých	
oblastech	života	od	zemědělství,	chovatelství,	filtraci	
vody,	stavebnictví	až	po	zdravotnictví.	Jedná	se	o vul-
kanický	hlinito-křemičitý	minerál,	přesněji	krystalický	
hydratovaný	 alumosilikát	 alkalických	 kovů	 a  kovů	
alkalických	 zemin,	 který	 má	 mikroporézní	 pravidel-
nou	strukturu	připomínající	včelí	plást.	

Pouhý	 1	 gram	 zeolitu	 má	 ve	 struktuře	 póry	 několi-
krát	delší	než	 je	vzdálenost	Země–Slunce,	a vnitřní	
plochu	 až	 500	 m2/g.	 Jde	 o  jeden	 z  mála	 nerostů	
s  negativním	 nábojem	 a  volnými	 kationty.	 	 Je	 tak	
schopen	výměny	 látek	s okolím.	Absorbuje	do	sebe	
látky	 pevného,	 plynného	 i  kapalného	 skupenství.	

Funguje	 jako	 magnet	 přitahující	 toxiny,	 těžké	 kovy	
a jiné	škodlivé	látky,	nebo	taky	jinak,	je	to	jakýsi	pří-
rodní	dezinfikátor.	

Vybrané	vlastnosti:
•	má	velmi	rozsáhlou	vnitřní	i vnější	strukturu,
•	reguluje	vodní	režim	v půdním	profilu	(funguje	jako	

houba),
•	fixuje	na	svůj	povrch	živiny,	které	postupně	uvolňu-

je	pro	potřebu	rostlin,
•	snižuje	vyplavování	dusíku	do	podzemních	vod,
•	adsorbuje	 těžké	 kovy	 (Cd,	 As,	 Pb)	 a  fixuje	 je	 do	

krystalové	mřížky,
•	snižuje	kyselost	prostředí,
•	stává	 se	 složkou	 půdního	 sorpčního	 komplexu,	

čímž	zvyšuje	sorpční	kapacitu	půdy,
•	odolává	velmi	dobře	vysokým	teplotám	i tlaku.

Do sucha i do vody  
NPK s podporou přírody
ZEORIT NPK 7-5-10+9,5S+ 0,1Zn je nízkoobsahové 
speciální NPK hnojivo s přídavkem zinku a zeolitu 
pro lepší účinek. Jedná se o  hnojivo určené přede-
vším na vyspělé zahraniční trhy, v  našich podmín-
kách najde uplatnění především v plodinách nároč-
ných na zinek jako je kukuřice, mák, apod. 

ZENFERT – příběh hnojiva 
inspirovaný v zenových zahradách
ZENFERT® nepředstavuje pouhou zkratku z  počá-
tečních písmen sousloví zeolitová (zeolit) dusíkatá 
(nitrogen) hnojiva (fertilizers), ale jedná se přede-
vším o inspiraci, kterou jsme našli v zenových zahra-
dách, kde hlavní roli hrají kameny, štěrk a  písek. 
A právě zde můžeme spatřit onu inspiraci / paralelu 
– u  inovace ledkového hnojiva stál také unikátní 
kámen – zeolit.

Ledek pro 21. století
ZENFERT 24 N je povrchově upravené granulova-
né dusíkaté hnojivo s  významným obsahem jemně 
mletého zeolitu, který propůjčuje hnojivu unikátní 
vlastnosti. Jedná se o spolehlivé univerzální dusíka-

té hnojivo, s  vyváženým poměrem dusičnanového 
a amonného dusíku, které najde uplatnění téměř ve 
všech kulturách. Hnojivo lze aplikovat před založe-
ním porostů i pro přihnojení v průběhu celé vegeta-
ce. Zeolit pozitivně ovlivňuje fyzikálně – chemické 
vlastnosti půd, a  to zejména při jeho dlouhodobém 
opakovaném používání. 

Aktuálně posledním zástupcem hnojiv obohace-
ných o  zeolity je nízkoobsahové NS hnojivo na 
bázi síranu amonného – ZENFERT NS 13/29, 
kromě základních živin obsahuje navíc i  význam-
ný mikroprvek mangan. Jedná se o  proexportně 
orientovaný produkt, který jednak najde uplatnění 
ve speciálních kulturách a  systémech postavených 
na obohacování půd zeolity, ale také to může být 
zajímavý partner pro směsná hnojiva (Alzon®neo-N 
či ZENFERT 24N).

Co je ZEOLIT 



DASA FAMILY se opět rozrostla
Do rodiny dusíkato-sirných hnojiv, jejíž základní představitelkou je 
hnojivo DASA 26/13S nedávno přibyl přírůstek resp. dva – DASA-H 
a DASAMAG-H!

Jak DASA-H, tak DASAMAG-H jsou inovací praxí osvědčených tra-
dičních hnojiv DASA 26/13 resp. DASAMAG, do kterých je přidáván 
lignit jakožto přírodní zdroj humínových kyselin. „H“ v  názvu tedy 
symbolizuje přídavek humátů, v tomto případě pocházejících z lignitu.

Humáty jsou organické látky schopné vytvářet vazby s  ionty živin 
a vody různého charakteru. Působí jak fyzikálně tak i chemicky, mají 
pozitivní vliv na funkci kořenů, zlepšují jejich růst a  příjem živin. 
Dodání humátů do půdního ekosystému napomáhá zvýšení efektiv-
nosti aplikace minerálních živin a pomáhá provázat půdní organickou 
hmotu s  procesy příjmu a  udržení živin v  půdním ekosystému. Jde 
o vytvoření tzv. staré půdní síly. Organická složka je schopna poutat až 
desetinásobek iontů a vody než složka anorganická.

Lignit je nejmladší a nejméně karbonizované hnědé uhlí, je přírod-
ním zdrojem humínových látek (humínové kyseliny, fulvokyseliny 
a  humíny). Humínové látky jsou považovány za hlavní složku půd-
ních organických látek, které jsou základem půdní úrodnosti. 

Použití hnojiv s obsahem humátů je jednou z cest jak dosáhnout eko-
logizace pěstování zemědělských plodin se zachováním výnosových, 
kvalitativních a ekonomických parametrů produkce. A  tak můžeme 
říct, že jsou tato hnojiva zase o kousek blíže přírodě.

Mimokořenová výživa 
a její skryté synergie
Poslední oblastí (ne významem), která 
v posledních letech masivně narůstá jak co do 
sortimentu tak možností uplatnění, je mimo-
kořenová či listová výživa. Vzhledem k  celé 
řadě vedlejších efektů, které listově aplikovaná 
hnojiva přináší (…) a zároveň relativně nízké-
mu přívodu živin, lze tuto oblast v současných 
(a  chystaných) podmínkách označit za více 
než perspektivní. Já zde zmíním pouze jednu 
z aktuálních novinek – LOVOSPEED.

LOVOSPEED – spolehlivý 
multivitamín pro podporu 
růstu
Doporučujeme používat zejména v  období 
intenzivního růstu plodin, kdy je použití pev-
ných hnojiv nejisté z důvodu nedostatku srážek. 
Obsahuje všechny tři formy dusíku, které lze 
přijímat společně. Navíc je doplněn o  hořčík, 
síru a užitečné mikroprvky. Hořčík je základní 
složkou chlorofylu, který hraje klíčovou roli 
v  růstu rostlin. Hraje důležitou roli v  metabo-
lismu sacharidů a  bílkovin. Kvůli nedostatku 
hořčíku klesá rychlost fotosyntézy, takže klesá 
také množství a kvalita plodiny. Hořčík podpo-
ruje růst kořenů, což umožňuje rostlině absor-
bovat více živin z  půdy. Síra velmi intenzivně 
fortifikuje využití přijatého dusíku a je důležitou 
složkou produkce aminokyselin, tedy bílko-
vin. Doplňkovým účinkem thiosíranové formy 
síry je, že se při vícenásobném použití hnojiva 
„hromadí“ účinek této formy prvku pro ome-
zení klíčení spór a nárůstu mycelia hub a velmi 
výraznému omezení rozvoje roztočů a svilušek. 
To umocňuje ještě i chelatonát mědi. 

Je předurčen pro „mezizásahy“, kdy potřebu-
jeme zrychlit nárůst hmoty nebo zvýšit výšku 
a  kvalitu porostu. Je profesionální (kvalita-
tivně vyšší) alternativou domácky rozpouště-
ných podpůrných hnojiv. Výrazně ale podpo-
ruje aromatické rostliny, cukrovku, obilniny 
a velmi dobře se hodí do období rychlého 
nárůstu plůdku u sadů.

Více informací najdete na webu mojehnojiva.cz

Nutným	předpokladem	pro	velkokapacit-
ní	výrobu	DASA	hnojiv	 je	 lignitový	mlýn,	
který	se	významně	podílí	na	kvalitě	hno-
jiva	a využitelnosti	dodávaných	živin.	



PŠENICE | PROJEVY NEDOSTATKU ŽIVIN

NEDOSTATEK DUSÍKU
•omezení růstu listů, stébel, 
•omezení tvorby chlorofylu – světlejší zabarvení 

rostlin,
•starší listy žloutnou a usychají od špiček a postupují 

do středu listů (ve tvaru obráceného V),
•nižší produkce biomasy.

NEDOSTATEK HOŘČÍKU
•nerovnoměrné rozložení chlorofylu na 

starších listech = chlorózy (korálkovi-
tá mozaika obilnin),

•zpoždění ve vývinu a metání rostlin, 
•porosty jsou nevyrovnané.

NEDOSTATEK SÍRY
•žloutnutí nejmladších listů,
•rostliny jsou velmi slabé a nízké, 
•omezený růst do šířky – listy jsou 

úzké a podlouhlé.

NEDOSTATEK MANGANU
•po odnožování se na středních listech 

tvoří šedavé, později hnědnoucí, nebo 
hnědě ohraničené protáhlé skvrny,

•horní část listu se láme (pomačkaný 
porost), 

•při silném nedostatku může docházet 
k nekrózám pletiv až odumírání rostlin,

•porosty jsou nevyrovnané.

NEDOSTATEK MĚDI
•omezena tvorba generativních orgánů, 
•špičky listů zesvětlují a zasychají, 
•listy jsou úzké a stáčejí se, omezuje 

se růst a tvorba klasů, 
•omezena tvorba generativních části 

rostlin, horní části klasu a lat jsou 
hluché,

• nižší výnos zrna.

NEDOSTATEK FOSFORU
•omezeno odnožování, 
•omezena tvorba kořenu, 
•rostliny jsou nízké, listy úzké, stonky slabší, anthoky-

anové zabarvení (červené až fialové),
•náchylnost k chorobám listu a pat stébel.
Fosfor hraje také významnou roli v rezistenci proti 
chorobám, poléhání porostu a celkovému stavu 
rostlin. 

NEDOSTATEK DRASLÍKU
•okraje spodních listů zasychají, žloutnou až hněd-

nou, listy nekrotizují,
•rostliny jsou příliš citlivé na nedostatek srážek,
•ozimé porosty jsou snadněji poškozovány mrazem,
Draslík přispívá k zesílení buněčných stěn, což snižuje 
riziko poléhání porostu a napomáhá menšímu vzniku 
chorob. 
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OSEVA, a.s.
Potoční	1436,	Bzenec
+420 518 395 210
info@oseva.eu
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KONTAKTUJTE PRODEJCE OSIV VE SVÉM REGIONU:

OZIMÉ OBILNINY 2021

  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
Ing. Hana Paradovská 602 111 866 paradovska@agrozzn.cz
divize Dobroměřice:
Ing. Luděk Bláha 725 115 166 blaha@agrozzn.cz
divize Slaný:
Ing. Jana Vaníčková 722 071 967 vanickova@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:
Martina Vítková 725 894 212 martina.vitkova@cerea.cz
oblast Hradec Králové, Jičín:
Pavel Tuček 725 563 192 pavel.tucek@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
Ing. Daniel Ryšavý 720 942 794 daniel.rysavy@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 Brejchová 602 698 579 ivana.brejchova@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. 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:
Kateřina Terschová 722 954 753 katerina.terschova@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


