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Vážení obchodní přátelé,
nacházíme se téměř v polovině roku 2022, který přinesl do pra-
covního i osobního života spoustu nečekaných skutečností. Jsou 
to věci, o kterých jsme v nedávné době přemýšleli jako o něčem, 
co se nemůže stát, co je nemožné, co je neuskutečnitelné a co se 
prostě nestane, ale realita nás přesvědčila, že opak je pravdou. 
Covid a s ním spojené těžkosti byly ještě více akcelerovány váleč-
ným konfliktem na Ukrajině a jedinou jistotou se stala nejistota 
ve všech oblastech. Prohloubila se energetická krize, prohloubi-
la se surovinová krize, vzrostly veškeré náklady a prodloužily se 
dodací lhůty, narostly ceny zemědělských komodit, narostly ceny 
hnojiv, PHM a mohl bych takto pokračovat dále, ale nechci, pro-
tože ,,brečení“ nikam nevede a všichni se s touto situací musíme 
vypořádat jak nejlépe dokážeme.

Neříkám, že je to lehké, ale věřím, že my, zemědělci, to dokážeme 
a přispějeme k tomu, že v zabezpečení potravinové soběstačnos-
ti a bezpečnosti potravin, sehrajeme významnou úlohu a že ko-
nečně politici a spotřebitelé přijdou na to, že potraviny nerostou 
v supermarketech, ale že se pěstují na polích za přispění poctivé 
a náročné práce našich zemědělců. Správný zemědělec má zajiš-
ťovat potraviny a pečovat o krajinu a k tomu by měl mít náležitou 
podporu veřejnosti a státu, aby se mu tento nelehký úkol dařilo 
plnit. My, osiváři, chceme k plnění těchto úkolů přispět zajištěním 
kvalitních certifikovaných osiv všech zemědělských plodin, které 
povedou k potřebné kvantitě i kvalitě pěstovaných komodit. Vý-
běrem správné a kvalitní odrůdy všechno začíná a my jsme tu od 
toho, abychom byli v této oblasti partnerem, který poradí, nabíd-
ne, prodá, včas dodá a na konci bude oboustranná spokojenost.

Máme široké portfolio odrůd, máme zkušené odborníky, kteří do-
káží poradit s výběrem odrůd, máme kvalitní technologie, které 
dokáží osivo dobře vyčistit a  namořit a  dokážeme osivo i  včas 
dodat do celé České republiky.

Objednávkou certifikovaného osiva začíná Váš úspěch v pěstová-
ní všech plodin, vybírejte z našeho doporučení ,,PENAM DOPO-
RUČUJE“ nebo z dalších praxí prověřených odrůd.

Věřím, že toto náročné období společně zvládneme a že zase bu-
deme do budoucna silnější.

Přeji Vám všem hlavně zdraví a ať to na polích dobře roste!

Ing. Ladislav Kulas
předseda představenstva OSEVA, a. s.



PŠENICE OZIMÁ

Adina 
A

 
Výnosy áčkových odrůd s éčkovými parametry

Vyniká zvláště v kukuřičné výrobní oblasti

•	udržovatel:	SELGEN,	a.s.,	CZ,
•	vyšlechtěna:	ŠS	Stupice,
•	registrace	v ČR:	2021,
•	 	právně	chráněná	odrůda,

•	raná	odrůda,	metá	den	před	Bohemií,
•	vysoký	výnos	zrna,	ve	státních	registračních	

zkouškách	2018–2020	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 setí	po	kukuřici,
•	tolerantní	k pozdnímu	výsevu,
•	doporučený	výsevek	3,5–4,1	MKS,
•	velké	zrno.

Exkluzivně v nabídce OSEVA

AGD Petrovice (ZN) 20 ha 9 t/ha

ZD Klučov (TR) 15 ha 8,5 t/ha

Adina 2021:
výnosy na množitelských plochách

Adina
kvalitativní parametry

Číslo poklesu E 422 s

N látky E 14,40 %

Objemová hmotnost E 814 g/l

Vaznost mouky E 61%

Zelenyho test A 58 ml

Doporučená odrůda ÚKZÚZ 2022

Nejvýnosnější velmi raná 
 pšenice v registraci 

2018–2020 (ÚKZÚZ)



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.

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,
•	vhodná	i do	přísuškových	oblastí,
•	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.

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.

PŠENICE OZIMÁ

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.



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.

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.

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.

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.



Barracuda C

•	udržovatel:	Deutsche	Saatveredelung	AG,	
DE,

•	registrace	v ČR:	2017,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	polopozdní	odrůda,
•	rostliny	nízké,	odolné	proti	poléhání,
•	vysoce	odnoživá,	výnos	tvoří	vyso-

kým	počtem	produktivních	stébel,
•	vhodná	do	všech	výrobních	oblastí,
•	výnos	zrna	v	ošetřené	i	neošetřené	

variantě	pěstování	vysoký	až	velmi	
vysoký,

•	méně	odolná	proti	vymrzání,
•	bezproblémový	zdravotní	stav,	odol-

ná	proti	rzi	plevové	a	braničnatce	
plevové	na	listu	i v klasu,	

•	tolerantní	k	chlortoluronu,
•	k	podpoře	tvorby	počtu	produktiv-

ních	stébel	doporučena	aplikace	
morforegulátoru,

•	klas	drobný,	zrno	malé,	nízká	HTZ,
•	krmná	jakost	C.

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.

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.

PŠENICE OZIMÁ

Bonanza C

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

•	registrace	v ČR:	2015,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	specialista	pro	krmné	účely	–	ověře-

no	krmnými	testy,
•	polopozdní	odrůda,
•	rostliny	středně	vysoké	s	velmi	dob-

rou	odolností	proti	poléhání	(hodno-
cení	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	pšenič-
né,	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.



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.

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	Česká	republika,		

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.



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.

Frisky C

•	udržovatel:	Limagrain	Europe,	FR,
•	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	výrob-

ních	oblastech	v ošetřené	i neošet-
řené	variantě	pěstování,

•	vhodná	i do přísuškových	oblastí,
•	odolná	vůči	vyzimování,
•	dobře	odnožující,
•	velmi	dobrý	zdravotní	stav,	středně	

odolná	až	odolná	proti	většině	cho-
rob,	

•	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	kva-

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

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.

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.



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.

KWS Keitum C  
•	udržovatel:	KWS	LOCHOW	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,
•	výnos	založen	na	produktivitě	klasu,
•	velmi	dobrý	zdravotní	stav	celé	

rostliny,	odolná	k	padlí,	rzi	plevové	
i klasovým	fuzáriím,

•	doporučený	výsevek	2,6–4,2	MKS,
•	střední	HTZ,
•	krmná	jakost	C.

Kalbex CK 
•	udržovatel:	SELGEN,	a.s.,	CZ,
•	registrace	v ČR:	2022,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	raná	odrůda	nižšího	vzrůstu,
•	poskytuje	velmi	vysoký	výnos	v	ošet-

řené	i	neošetřené	variantě	pěstová-
ní,

•	mrazuvzdorná	odrůda,
•	středně	odolná	proti	poléhání,
•	kompenzační	typ	pšenice	(778	kla-

sů/m2),
•	dobrý	zdravotní	stav,	odolná	proti	rzi	

plevové,	středně	odolná	vůči	většině	
ostatních	chorob,

•	plastická,	pěstebně	nenáročná,
•	tolerantní	k	setí	po	obilnině	i	kukuřici,
•	dobře	snáší	pozdní	setí,
•	doporučený	výsevek	3,2–4,5	MKS,
•	střední	HTZ,
•	pekařská	jakost	CK	–	vhodná	na	vý-

robu	sušenek	a	oplatků.

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 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,	rezistent-

ní	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 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.

PŠENICE OZIMÁ

LG Mondial C  
•	udržovatel:	Limagrain	Europe,	FR,
•	registrace	v ČR:	2022,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	poloraná	až	polopozdní	odrůda,
•	poskytuje	stabilně	špičkové	výnosy	

v ošetřené	i neošetřené	variantě	ve	
všech	výrobních	oblastech,

•	rostliny	středního	vzrůstu	s vysokou	
odolností	proti	poléhání,

•	velmi	dobrá	mrazuvzdornost,
•	středně	odnožující,
•	velmi	dobrý	zdravotní	stav	listů	i kla-

sů,
•	tolerantní	k setí	po	obilnině,
•	doporučený	výsevek	3,3–4,7	MKS,
•	vysoká	HTZ,
•	jakost	C,	v hlavních	výkupních	pa-

rametrech	dosahuje	potravinářské	
kvality.

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,

•	rezistentní	pravému	stéblolamu	
– gen	Pch1,

•	vhodná	především	do	ŘVO	a	BVO,	
•	tolerantní	k	pěstování	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	nižšího	vzrůstu,
•	dosahuje	velmi	vysokých	výnosů	ve	

všech	oblastech	pěstování,
•	středně	odnoživé	rostliny	s vysokým	

počtem	zrn	v klase,
•	střední	odolnost	proti	poléhání,	do-

poručeno	zpevnění	a	zkrácení	stébla	
morforegulátorem,

•	zimovzdorná,
•	odrůda	s	genetickou	odolností	proti	

larvám	plodomorky	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.

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.



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,	
•	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,
•	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.

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	s	vysokou	a	velmi	

stabilní	kvalitou	E,
•	vysoké	dusíkaté	látky,	číslo	poklesu	

i objemová	hmotnost,
•	odolná	proti	porůstání	zrna,
•	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.

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.

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.

PŠENICE OZIMÁ

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.



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.

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	(gen	Pch1),
•	doporučený	výsevek	3–4,5	MKS/ha,
•	vysoké	a	stabilní	pádové	číslo,	střed-

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

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	odol-
ná	braničnatkám	a klasovým	fuzári-
ím,

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

Společném	katalogu,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	polopozdní	až	pozdní	odrůda,
•	klasová	pšenice,	výnos	tvoří	kombi-

nací	vysoké	HTZ	a vysokého	počtu	
zrn	v klase,

•	dosahuje	velmi	vysokých	výnosů	
zrna,

•	velmi	dobrá	mrazuvzdornost,
•	rostliny	nízkého	vzrůstu,	vysoce	

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

vůči	rzi	pšeničné,
•	nízká	potřeba	morforegulace,
•	tolerantní	k pozdnímu	setí,
•	možno	pěstovat	po	pšenici,
•	HTZ	vysoká,
•	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 Specialist C  
•udržovatel:	RAGT	2n,	FR,
•	 	odrůda	v prodeji	na	základě	zápisu	ve	

Společném	katalogu,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	středně	raná	až	polopozdní	odrůda,
•	vysoké	výnosy	zrna,
•	výnos	tvoří	hustotou	porostu	a HTZ,
•	rostliny	střední	až	nižší,	odolné	proti	

poléhání,
•	vysoká	mrazuvzdornost,
•	vysoká	odnožovací	schopnost,
•	velmi	dobrý	zdravotní	stav	listu	

i klasu,	dobrá	odolnost	rzi	pšeničné	
i plevové,	fuzáriím	a padlí,

•	střední	potřeba	morforegulace,
•	tolerantní	k setí	po	obilnině	i kukuřici	

(gen	Pch1),
•	dobře	snáší	pozdní	setí,
•	HTZ	vysoká,
•	krmná	jakost	C.

PŠENICE OZIMÁ

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.



SU Tarroca B  
•	udržovatel:	NORDSAAT	Saatzucht	GmbH,	

DE,
•	registrace	v ČR:	2021,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	pekařská	polopozdní	až	pozdní	od-

růda	středního	až	nižšího	vzrůstu,
•	plastická,	vysoce	výnosná	ve	všech	

oblastech,
•	nadprůměrných	výsledků	dosahuje	

i v suchých	podmínkách	na	lehčích	
půdách,

•	dobrá	až	velmi	dobrá	odolnost	proti	
poléhání,

•	střední	mrazuvzdornost,
•	velmi	dobrý	zdravotní	stav,	odolná	

proti	rzi	plevové,
•	velmi	dobře	reaguje	na	vyšší	inten-

zitu	pěstování,	lze	však	pěstovat	
i v extenzivnějším	režimu,	

•	výborně	toleruje	pozdní	setí,
•	možno	pěstovat	po	obilnině,
•	doporučený	výsevek	2,8–3,8	MKS/ha,
•	HTZ	vysoká,
•	pekařská	jakost	B.

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.

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.



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.

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.

PŠENICE OZIMÁ

V nabídce také

Atuan B

Fakir E A

Gordian B

Chiron A

Lear 
Leidi A

LG Initial A

Steffi B

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.

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.



PŠENICE OZIMÁ

VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD PŠENICE OZIMÉ (ÚKZÚZ, 2018–2021)
Raný	sortiment

Kategorie	doporučení D D O D O D D D D D D O D D D
Pekařská	jakost E A A A A A A A A A A B B B C
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VÝNOS ZRNA (%) neošetřená varianta pěstování
Kukuřičná 8,55 92 90 92 91 91 93 95 95 89 88 89 94 97 92 90
Řepařská	–	Morava 9,25 92 93 96 93 92 95 96 93 92 88 85 97 97 94 92
Řepařská	–	Čechy 9,59 89 92 89 91 93 90 89 90 89 88 84 93 94 87 89
Bramborářská	 8,80 86 89 85 87 86 88 91 89 86 86 79 92 95 87 84
VÝNOS ZRNA (%) ošetřená varianta pěstování
Kukuřičná 9,31 99 99 102 100 100 101 102 101 97 95 96 101 104 99 103
Řepařská	–	Morava 9,94 101 100 105 100 99 102 100 100 100 94 93 102 103 101 101
Řepařská	–	Čechy 10,68 100 104 104 101 101 101 100 99 98 94 93 102 102 99 101
Bramborářská	 10,09 99 99 101 101 99 101 102 101 99 98 88 105 108 100 99
KVALITA ZRNA:
Objemová výtěžnost pečiva – RMT (9–1) 9 8 5 8 8 9 7 6 7 8 7 5 4 4 4
Sedimentační test Zeleny (ml) 65 50 46 52 52 60 53 45 54 65 54 52 47 36 20
Obsah dusíkatých látek v sušině (%) 14,0 13,4 13,5 13,4 13,4 14,2 13,6 13,5 13,4 14,8 14,5 13,2 12,8 13,2 12,9
Číslo poklesu (s) 368 372 390 367 379 392 385 382 378 375 375 355 278 273 213
Stabilita čísla poklesu 0 0 0 + + 0 + + + 0 0 − 0 0 0
Objemová hmotnost (g/l) 812 810 811 801 823 808 820 813 821 792 797 787 777 798 806
Alveograf – W – energie (10−4J) 326 221 224 239 235 274 255 216 260 322 254 219 224 153 73
Alveograf − P/L 0,8 0,3 0,8 0,7 0,8 1,3 0,7 0,6 0,8 0,6 1,0 1,6 0,8 0,3 0,3
Tvrdost – PSI (%) 13 15 13 13 13 14 15 13 14 14 14 15 15 19 20
OBSAH DON (mg/kg) – testy odolnosti proti napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů)
Fusarium culmorum – VÚRV Ruzyně, v.v.i. 44 58 97 56 51 47 83 59 34 45 75 103 51 51 27
Testy po kukuřici – ÚKZÚZ 2,4 3,0 4,1 2,2 2,0 3,4 2,4 2,1 1,6 4,0 1,7 6,9 2,0 2,4 1,9
AGRONOMICKÁ DATA:
Odolnost proti poléhání (9–1) N 6 7 5 8 7,5 6 7 7 7 7 4 7 7 5 4
Odolnost proti poléhání (9–1) O 6 7 6 8 8 7 7 8 8 7,5 6 8 7 6 5,5
Metání – rozdíl od odrůdy Sultan ve dnech −4 −3 −3 −3 −5 −3 −3 −4 −3 −2 −9 −3 −5 −4 −5
Délka rostlin (cm) 100 90 97 91 93 97 86 90 94 108 94 80 91 104 104
Počet produktivních stébel na m2 592 652 667 629 668 675 715 734 713 591 716 752 686 696 703
Hmotnost 1 000 zrn (g) 46 47 44 43 43 45 41 42 45 47 41 37 44 43 46
TESTY ZIMOVZDORNOSTI
Bedýnkové testy VÚRV Ruzyně, v.v.i. (9–1) 6 6 4,5 5,5 5,5 3 5 4 5 7 4,5 4 3,5 3,5 5
Mrazové testy ÚKZÚZ (%) 86 85 64 79 79 50 61 71 78 93 61 56 47 45 78
ODOLNOST PROTI CHOROBÁM – polní hodnocení (9–1):
Padlí pšenice (padlí travní) na listu 5 7 6 8 8 6 8 7 5 7 7 8 5 7,5 6
Padlí pšenice (padlí travní) v klasu 7 7 6 8 7 7 8 7 7 7 7 7 6 7 6,5
Komplex listových skvrnitostí pšenice 5,5 5 6 5 5,5 6 7 5 6 6 5 6,5 6 6 5
Feosferiová skvrnitost (braničnatka plevová) v klasu 7 7 7 7 8 7 8 6,5 7 7 6 7 7 7 6
Hnědá rzivost pšenice (rez pšeničná) 6 5 5 5 5 6 6,5 6 5 6 6 7 5 5 6
Žlutá rzivost pšenice (rez plevová) 7 6 7 8 7 8,5 9 9 9 8 8 9 9 9 7
ODOLNOST PROTI CHOROBÁM – testy (9–1):
Žlutá rzivost pšenice (rez plevová) 5,5 7,5 8,5 6,5 7 8 8 9 7 7 6 7,5 9 9 9
Černá rzivost pšenice (rez travní) 7 8 6,5 7 7 7 8 7 6 5 6 7 6 7 8
Gen rezistence k pravému stéblolamu Pch1 ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ano ne ne

Množitelské plochy 2020 (E + C1; %) 5,1 − − 0,7 0,0 0,1 1,0 1,6 2,4 0,7 1,3 0,3 − 0,7 0,0
Rok registrace 2014 2021 2019 2015 2017 2021 2021 2019 2012 2007 2020 2018 2021 2017 2021

Relativní výnosy jsou u základního i raného sortimentu vztaženy k průměru všech odrůd v ošetřené variantě pěstování dané oblasti. 
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

Varianta pěstování:  
N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory, 
O = ošetřeno fungicidy a morforegulátory, zvýšené dusíkaté hnojení
* menší počet dat
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8,76 86 89 93 93 92 89 92 92 91 88 100 99 94 94 94 98 98 97 97 95 92 95
9,70 85 85 94 97 95 91 93 94 89 88 100 95 96 93 93 98 98 99 94 94 92 92
9,89 82 83 94 91 91 90 88 88 88 85 97 94 93 88 89 96 100 94 93 92 90 89
9,61 81 82 90 91 90 87 88 92 85 85 93 92 93 90 90 95 93 92 93 87 86 91

9,37 92 93 99 100 97 96 99 97 96 95 110 104 99 102 101 105 103 102 106 103 100 99
10,40 92 90 97 105 100 98 99 100 95 94 108 101 101 102 101 103 105 105 103 101 101 97
10,89 94 92 102 101 101 100 97 96 95 93 106 103 103 101 100 105 105 104 103 103 101 96
10,76 93 91 100 102 100 98 97 102 97 95 104 103 104 102 101 104 103 104 105 100 98 101

8 9 7 7 7 7 7 7 7 8 6 5 4 4 5 4 2 − 4 1 1 2
61 61 47 48 41 43 62 46 64 49 37 58 36 41 39 39 43 18 32 34 39 40

15,2 14,4 13,4 13,2 13,0 14,1 14,8 13,4 14,3 13,8 13,9 13,4 12,6 12,7 12,7 13,0 13,1 12,7 12,7 13,0 13,3 12,8
385 419 365 369 394 297 393 378 392 299 317 355 375 399 356 370 363 287 314 368 337 350

+ + 0 0 + 0 0 − 0 0 0 0 + 0 + 0 0 0 − + − +
797 805 790 791 794 803 803 791 801 799 790 795 784 773 788 780 784 787 753 787 772 798
276 344 246 238 196 208 303 249 344 245 168 270 191 221 177 202 222 70 167 178 166 196
1,1 1,1 0,5 0,5 0,3 0,8 0,5 0,7 1,6 0,4 0,8 0,7 0,6 1,0 0,5 0,5 0,9 0,2 0,5 1,3 1,4 0,4
14 15 15 14 14 15 16 13 15 17 16 16 15 15 14 16 15 23 17 15 14 15

67 60 112 126 88 51 113 63 62 47 122 115 33 89 109 69 92 68 68 61 113 99
3,2 3,1 5,0 4,6 8,1 2,2 3,8 4,3 2,3 3,4 10,0 4,9 2,2 6,1 5,3 4,8 4,3 5,8 8,3 3,1 5,0 5,4

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

101 91 87 89 87 99 89 91 94 99 89 93 90 83 86 87 98 89 83 85 84 88
583 685 679 671 673 631 661 690 665 653 599 701 657 640 674 701 645 634 671 691 667 630
45 39 42 39 41 44 40 42 41 47 49 42 39 43 41 40 42 43 38 41 40 39

5 5,5 4 4 3 5 4 4,5 6,5 5 4 4,5 3,5 3,5 5,5 4 5 5 4,5 3 4,5 4
76 69 59 53 42 61 59 68 87 65 63 64 52 54 79 52 65 62 56 39 65 63

7 8 7 6 8 7 7 8 8 7 6,5 7 8 7 5 7 6 7 8 5 5 6
8 7 8 8 8 8 7,5 8 8 8 7 8 8 8 7 8 7 8 8 7 7 8

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

7 9 8,5 9 9 7 7,5 9 9 9 7 9 8 8 7,5 9 9 9 9 9 9 8
7 8 7 3 8 7 7 8 4 3,5 8 7 9 6,5 7 3 8 3 6 7 7 7
ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ano ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne

1,5 2,3 0,2 − 0,5 1,6 1,2 1,2 1,6 1,7 − 0,8 0,3 0,1 1,2 − − 5,8 3,0 2,4 0,3 3,4
2017 2014 2021 2021 2020 2019 2019 2019 2013 2012 2021 2020 2021 2018 2019 2019 2021 2019 2018 2017 2019 2015

riziko

přednost  zdroj: ÚKZÚZ 2022

Bodové hodnocení:   9 = odrůda odolná proti poléhání, napadení chorobami; 1 = odrůda náchylná k poléhání, napadení chorobami.
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 rostxxxxxlinné výroby, v.v.i, Praha−Ruzyně
Kategorie rozmnožovacího materiálu: E – elita, C1 – certifikované osivo



JEČMEN OZIMÝ

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.

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).

LG Triumph
•udržovatel:	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	dobrá	zimovzdornost,
•	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	pozdní	setí,

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

Laurin 
•	udržovatel:	NORDSAAT	Saatzucht	GmbH,	

DE,
•	registrace	v ČR:	2019,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	středně	raná	šestiřadá	odrůda,
•	poskytuje	vysoký	výnos	v	obou	vari-

antách	pěstování,
•	plastická,	vhodná	do	všech	oblastí,
•	rostliny	střední	až	vysoké	se	střední	

až	vyšší	odolností	proti	poléhání,
•	středně	odolná	proti	lámání	stébla,
•	nižší	až	střední	odolnost	k	vymrzání,
•	dobrý	zdravotní	stav,	středně	odolná	

proti	padlí,	hnědé	rzivosti,	spále	ječ-
mene,	fuzáriím	a	komplexu	listových	
skvrnitostí,

•	vysoký	podíl	předního	zrna,
•	tolerantní	k	obilní	předplodině,
•	doporučený	výsevek	3–4	MKS/ha,	
•	vysoká	HTZ.

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.



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,
•	velmi	dobrá	zimovzdornost,
•	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.

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.



JEČMEN OZIMÝ

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	(52 g),
•	vysoký	podíl	předního	zrna.

Picasso 
•	udržovatel:	W.	von	Borries-Eckendorf	

GmbH	&	Co.	KG,	DE,
•	registrace	v ČR:	2021,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	raná	víceřadá	odrůda,
•	velmi	vysokých	výnosů	dosáhla	v re-

gistračních	zkouškách	ÚKZÚZ,
•	rostliny	střední	až	vysoké,	středně	

odnožující,
•	odolná	proti	poléhání,
•	vhodná	i do	teplejších	a sušších	ob-

lastí,
•	výborný	zdravotní	stav,	odolná	

chorobám	ječmene	včetně	padlí	
travního,	plísně	sněžné	a virovému	
komplexu	žluté	mozaiky	ječmene	
(gen	rym5),

•	vhodná	i pro	extenzivní	hospodaření,
•	doporučený	výsevek	3,5–4,5	MKS/ha,	
•	středně	vysoká	HTZ.

TRITIKALE OZIMÉ

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

lem,
•	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.

V nabídce také

Camilla



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.

SU Askadus 
•udržovatel:	NORDSAAT	Saatzucht	GmbH,	

DE,
•	registrace	v ČR:	2021,
•	 	právně	chráněná	odrůda,
•	poloraná	odrůda	pšeničného	typu,
•	nástupce	úspěšné	odrůdy	Tulus,
•	vysoké	výnosy	dosahuje	v ošetřené	

i neošetřené	variantě	pěstování,
•	rostliny	střední	až	vyšší	s dobrou	

odolností	proti	poléhání,
•	velmi	plastická	–	výkonná	i na	hor-

ších	stanovištích	a v extrémních	
podmínkách,

•	rychlý	počáteční	růst,	vyšší	odnožo-
vací	schopnost,

•	odolná	proti	vymrzání,
•	velmi	dobrý	zdravotní	stav,
•	tolerantní	k pěstování	po	obilnině,
•	doporučený	výsevek	3–4	MKS/ha,
•	doporučený	termín	setí	od	10.	září	

do	15.	října,
•	HTZ	střední.

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.

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.

KWS Tayo H  
•	udržovatel:	KWS	LOCHOW	GMBH,	DE,
•	registrace	v ČR:	2020,
•	polopozdní	hybridní	odrůda,
•	rostliny	středně	vysoké,	odolné	proti	

poléhání,
•	vysoce	výnosná	v neošetřené	i ošet-

řené	variantě	pěstování,
•	plastická	–	vysokých	výnosů	dosa-

huje	i na	lehkých	a kyselých	půdách,
•	odolná	proti	suchu,
•	vyrovnaný	zdravotní	stav,	odolná	

proti	padlí	a rzím,
•	HTZ	střední.

ŽITO OZIMÉ



stabilizátor	dusíku

snižuje
•	emise	oxidů	dusíku	až	o	75	%
•	vyplavování	nitrátů	až	o	50	%
•	bilanční	přebytek	dusíku	až	o	10	kg	N/ha

zvyšuje
•	výnosy	a	kvalitu
•	využití	pracovního	času
•	efektivnost	použití	dusíkatých	hnojiv

Komplexní ochrana vod a ovzduší před znečištěním dusíkem
Používání hnojiv (zvláště pak dusíkatých) je spojeno s možným 
rizikem negativního dopadu na životní prostředí, a  proto jsou 
aktuální metodiky správného hospodaření s živinami motivová-
ny / zaměřeny především na eliminaci enviromentálních rizik. 
Při dodržování těchto postupů je dokázáno, že takto vedené 
porosty mají dokonce lepší živinovou bilanci (méně zatěžují 
životní prostředí, více poutají CO2) než nehnojené („ekologické“) 
plochy. Přesto ekologická stránka použití dusíkatých hnojiv resp. 
hospodaření s dusíkem a jeho zdroji v zemědělství je minimálně 
velkým evropským tématem o  kterém se nejen hovoří, ale je 
postupně implementován do legislativy a stále výrazněji se stává 
reálným nákladem, který se promítá v  ekonomice pěstování. 
Přesto prvotně vynaložené vícenáklady se mohou, minimálně 
v  oblasti výživy a  hnojení rostlin, pozitivně odrazit a  přispět 
k  efektivitě pěstování. ČR má v  této oblasti relativně dlouho-
dobé a bohaté zkušenosti. Prvním inhibitorem na zdejším trhu 
byl již téměř před 15 lety PIADIN®, který je vyvíjen a  vyráběn 
naší německou dceřinou společností SKW Piesteritz. Na tyto 
zkušenosti v  nedávné době navázal VUCHT a  do portfolia při-
náší nejen osvědčený inhibitor ureázy, ale také ve spolupráci 
s  Lovochemií přírodní cestu stabilizace a  zlepšení hospodaření 
s živinami.

PIADIN® neo
PIADIN patří k průkopníkům stabilizace hnojiv na českém trhu, 
za téměř patnáctileté období prošel různě zaměřeným testo-
váním v  odborných institucích, kde prokázal své deklarované 
vlastnosti a široké uplatnění, které potvrdil i v zemědělské praxi. 
Tento osvědčený inhibitor nitrifikace přichází v  inovované for-
mulaci, která zachovává jeho agronomické vlastnosti a  posiluje 
environmentální přínosy. 
Stabilizátor dusíku PIADIN®neo snižuje vyplavování nitrátů 
zejména z oblasti mimo dosah kořenového systému až o 50 %, 
snižuje emise oxidu dusného až o 75 %. Oxid dusný je skleníkový 
plyn negativně ovlivňující klima a  je přibližně 300× škodlivější 
než oxid uhličitý.
Použití inhibitorů nitrifikace brání rychlé přeměně amonného 
dusíku na nitrátový. Omezuje se tak riziko vyplavení, které je s nit-
rátovou formou dusíku spojeno. Spolehlivý účinek PIADINU®neo 
je zajišťován kombinací kapalných účinných látek, které omezují 
aktivitu bakterií Nitrosomonas, Nitrosococcus a  dalších, půso-
bících v  první části nitrifikačního procesu. Tyto látky bakterie 

Aplikační okna
Ještě relativně nedávno byl na podzim v pšeničných polích klid 
a  na rozdíl od řepky se zde provádělo naprostém minimum 
zásahů. Se stále častějšími časnými výsevy a dlouhým podzimem 
se i v obilninách na podzim objevují postřikovače nejen s POR 
(herbicidy a nově i insekticidy), ale také s aplikací výživy. U ozi-
mých obilnin „klasické“ podzimní hnojení dusíkem není v drtivé 
většině efektivní, ale naopak „listovky“ zde udělají cenou službu 
– výživa, stimulace a  podpora zdravotního stavu. K  nejčastěji 
užívaným hnojivům patří jednoznačně MIKROKOMPLEX 
Cu-Mn-Zn, který díky nízkému pH podporuje i  lepší účin-
nost velmi často souběžně použitého insekticidu. Dalšími 
využívanými hnojivy jsou FERTIGREEN Kombi či jeho 
moderní „pokračovatel“ LOVOHUMINE N, stále častěji pak 
LOVOHUMINE NP+Zn, či hnojiva s  thiosíranovou formou 
síry – LOVOSUR, LOVOHUMINE K případně nestárnoucí 
SK sol.
Stále častěji se také diskutuje o zásahu vyzkoušeném v řep-
kách či sladovnických ječmenech a to aplikace foliárních 
hnojiv na bázi thiosíranů společně s  „lepidlem“ cca 5–6 
týdnů před sklizní za účelem udržení kvality produkce.

Vážení pěstitelé, kolegové,
pšenice ozimá patří dlouhodobě mezi 
významné plodiny vyspělého země-
dělství zajištující výživu lidí a zvířat. 
Válka na Ukrajině nám připomně-
la význam potravinové bezpečnosti 
a  soběstačnosti, zároveň si uvědomu-
jeme, že je třeba chránit i  naši planetu 
(životní prostředí) jako takovou. Proto je 
celému komplexu jejího pěstování věno-
vána značná pozornost a  vědecko-tech-
nický rozvoj ji posouvá stále vpřed. A  to 
platí i o oblasti výživy a hnojení – kde platí, 
že kvalitní a  dostatečná (přiměřená) výži-
va přispívá k  dobrému zdravotnímu stavu 
rostlin a  zajištuje stabilní výnosy a  kvalitu 
produkce. Nedávné období lze s  nadsázkou 
označit téměř za revoluci v  tomto směru – 
objevila se řada inovativních hnojiv a  látky 
zvyšující jejich využitelnost a ekologickou při-
jatelnost. Je čas naučit se je využívat. 

  
v segmentu  

nejen

Novinky  
hnojení a výživy  
pšenice ozimé



Jasný ekologický a ekonomický přínos
Jednoduché použití
Celosvětově používaný / ověřený inhibitor
•	výrazně	snižuje	ztráty	čpavku	a	tím	chrání	životní	prostředí
•	blokuje	aktivitu	ureázy	a	zvyšuje	účinnost	hnojení
•	zpomaluje	přechod	amidické	formy	dusíku	na	amonnou
•	zajišťuje	optimální	průnik	hnojiva	do	půdního	profilu
•	podporuje	vývoj	kořenů	a	lepší	využití	dusíku	rostlinami

stabilizátor	ureázy

neničí, pouze dočasně blokují jejich činnost a  ty po ukončení 
účinku inhibitorů opět obnovují svou funkci. Působení probíhá 
v závislosti na půdní teplotě, vlhkosti a obsahu organických látek 
po dobu 4–10 týdnů. Po tuto dobu mají rostliny k dispozici obě 
základní formy půdního dusíku což, podporuje intenzivní nárůst 
kořenové soustavy nejen do hloubky, ale i tvorbu bohatého koře-
nového vlášení. Dalším přínosem inhibitorů nitrifikace může být 
zlepšení mobilizace a adsorpce fosfátů v rizosféře rostlin a snížení 
úniků metanu.
Omezení ztrát dusíku se projevuje jeho efektivnějším využitím 
a  vyššími výnosy. Použití PIADINu®neo v praxi významně 
podporuje možnost sloučení jednotlivých dávek při hnojení. 
Možnost hnojení v předstihu a v jedné dávce eliminuje pracovní 
špičku v podniku a zlepšuje využití skladovacích kapacit na kejdu 
nebo digestát. Možnost lepší volby termínu hnojení se pozitivně 
odráží na menším zhutnění půdy a  její lepší struktuře, která 
umožňuje optimální fungování kořenové soustavy a další snížení 
ztrát amoniaku. Pozitivním výsledkem je i nižší obsah Nmin po 
sklizni.
Zajímavou alternativou je využití vlastností PIADINu®neo pro 
stabilizaci kapalných minerálních hnojiv (pozor, zde platí zcela 
jiné dávkování než známe u organických a  statkových hnojiv!). 
Díky tomu tak např. z  „klasického“ DAMu vytvoříme moderní 
stabilizované hnojivo, které lze s  úspěchem použít v  systému 
kumulovaných dávek – např. u  obilovin a  řepek sloučit pro-
dukční a  kvalitativní hnojení (ušetříte 1 pojezd, eliminujete 
riziko popálení praporcového listu, v aridních oblastech zlepšíte 
příjem / využitelnost aplikovaného dusíku), zajímavé může být 
také v systémech hnojení kukuřice či slunečnice (společně s pre-
emergentním herbicidem či při plečkování).
PIADIN®neo lze kombinovat se všemi organickými a minerální-
mi hnojivy s vysokým podílem amonného dusíku nebo ve kte-
rých je dusík rychle mineralizován (např. kejda, digestát, močův-
ka, suchý drůbeží trus, DAM, SAM apod.). Aplikace přípravku 
PIADIN® neo je tím výhodnější, čím více dusíku je obsaženo 
v aplikované dávce a čím delší je období mezi hnojením a největší 
potřebou dusíku pro rostlinu. Své využití nachází také u Strip Till 
technologií, které samy o sobě výrazně redukují ztráty amonného 
dusíku. Použitím PIADIN®neo zabráníme ztrátám působeným 
únikem oxidu dusného do ovzduší, navíc zásoby amonného 
dusíku v půdě se stabilizují na delší časové období a postarají se 
o pozvolné, udržitelné a vyvážené zásobování živinami. A právě 
zde můžeme spatřit onu inspiraci / paralelu – u inovace ledkové-
ho hnojiva stál také unikátní kámen – zeolit.

Pozor na rozdíly ve využití mezi inhibitory nitrifikace 
a ureázy (a to jak z pohledu dávkování tak použití)!

  slučování dávek (vysoké dávky N/ha) 
  zpomalení nitrifikace (přeměny amonného dusíku na nitrátový
  ochrana před vyplavením nitrátů
  snížení emise NOx 

  přispívá k lepšímu využití dodaného dusíku rostlinami
  zpomaluje rozklad amidického dusíku v půdě 
  významně snižuje emise amoniaku (NH3) do ovzduší

SLOWUREA®

SLOWUREA® je moderní reprezentant dobře známého celosvěto-
vě používaného inhibitoru ureázy NBPT, který zvyšuje účinnost 
hnojení močovinovým dusíkem a přispívá k snižování environ-
mentálního zatížení. 
SLOWUREA® je pomocná půdní látka ve formě kapalného roztoku 
inhibitoru ureázy N-(n-butyl) triamidu kyseliny thiofosforečné 
(NBPT). Přidává se do kapalných, nebo na povrch granulovaných 
hnojiv na bázi močoviny, jako ochrana před ztrátou dusíku při roz-
kladu amidické formy dusíku na amoniak. SLOWUREA® inhibuje 
enzym ureázy a tím zpomaluje rozklad amidického dusíku v půdě 
a  významně tak snižuje emise amoniaku do ovzduší a  přispívá 
k  lepšímu využití dodaného dusíku rostlinami. Dle vědeckých 
studií inhibitory ureázy snižují emise NH3 až o 70 %. 
Na českém trhu se nejčastěji inhibitory ureázy používají v kombi-
naci s kapalnými hnojivy typu DAM popř. SAM apod. Vzhledem 
k  tomu, že inhibitory ureázy jsou těkavé látky, přidávejte je do 
kapalných hnojiv těsně před aplikací (stabilita této směsi se 
udává v  řádu několika dní – cca týden). Inhibitory ureázy lze 
také využít k  stabilizaci prilované či granulované močoviny. 
Zde je třeba dbát na rovnoměrné nanesení přípravku na povrch 
granulí – je to podobné jako např. u moření osiv – způsob a kva-
lita nanesení rozhoduje o  finální kvalitě (fungování). Pro větší 
objemy se vyplatí využívat (nakupovat) již profesionálně ošetřené 
produkty (močoviny).



OSEVA, a.s.
Potoční	1436,	Bzenec
+420 518 395 210
info@oseva.eu
www.oseva.eu

KONTAKTUJTE PRODEJCE OSIV VE SVÉM REGIONU:

  AgroZZN, a.s., Rakovník www.agrozzn.cz
vedoucí prodeje:
Ing. Markéta Hlavsová  724 024 526 hlavsova@agrozzn.cz
obchodní zástupci v regionu:
divize Podbořany:
Jan Držálek ml. 720 677 327 jan.drzalek@agrozzn.cz
divize Rakovník:
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
Ing. Roman Přibilík 722 992 052 roman.pribilik@navos-km.cz
Soňa Grézlová 720 036 241 sona.grezlova@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:
Richard Otradovec 606 080 918 richard.otradovec@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
Monika Rajtmajerová 702 125 874 monika.rajtmajerova@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:
Martin Hetto 724 937 332 martin.hetto@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
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
Petr Čech 777 736 347 p.cech@oseva.eu
Jiří Slezák 777 264 590 j.slezak@oseva.eu
Tomáš Štiva 777 264 581 t.stiva@oseva.eu
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