Téma: Ozimé obilniny

inzerce

Mrazuvzdornost solarských
pšenic prověřena
Rok 2012 je pro akciovou společnost
ELITA semenářská rokem 20. výročí
jejího založení. Za toto období se několikrát výrazně projevil mráz na poškození ozimých obilnin. Každým rokem
výnos ovlivňuje sucho, zejména na lehčích půdách jižní Moravy. V posledních
letech se k výše jmenovaným vlivům
přidává také stále vyšší výskyt virových
chorob u ozimé pšenice.

Odrůdy pro specifické
podmínky
Téměř od samého začátku svého
vzniku Elita úzce spolupracuje se šlechtitelskou firmou ISTROPOL SOLARY
a. s., jejíž sídlo je na jižním Slovensku.
Pro tyto podmínky: dlouhý podzim,
zima s nízkými teplotami bez sněhové
pokrývky a rychlé dozrávání beze srážek, jsou na této šlechtitelské stanici
šlechtěny odrůdy ozimé pšenice, ozimého tritikale, jarního ječmene, jarní
pšenice a tvrdé pšenice ozimé i jarní.
Registrované odrůdy Istropolu Solary
na Slovensku jsou velmi vhodné i pro
oblast jižní Moravy, ale i další výsušné
lokality České republiky. Odrůdy ozimé
pšenice se vyznačují raností, vysokou
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Porost odrůd solarských pšenic – poloprovozní pokus v Rostěnicích,
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mrazuvzdorností, špičkovou potravinářskou kvalitou, vysokým a stabilním
výnosem a u nových odrůd IS Agape, IS
Escoria a IS Bonnet je deklarována také
vyšší odolnost (tolerance) k virovým
chorobám.

mrazuvzdornost. Na všech stanovištích
poloprovozních pokusů patřily mezi
špičku v přezimování odrůdy Alacris
(E), IS Agape (E), IS Karpatia (E), IS
Median (E) a IS Bonnet (A). Nově se
k těmto mrazuvzdorným odrůdám
připojuje novinka IS Escoria (E). Stále
vyšší poptávka po osivu těchto odrůd
pšenice je důkazem dobré pověsti mezi
zemědělci, kteří sázkou na solarské
odrůdy zvolili kvalitu, jistotu výnosu
a v neposlední řadě dobré přezimování.
Extrémní sucho, které postihlo
letos na jaře některá stanoviště jižní
Moravy, by nezvládly zřejmě žádné

Praxí proveřená
mrazuvzdornost
Ranost, kvalitativní parametry a vhodnost pro suchá stanoviště jižní a střední
Moravy u ozimých pšenic z tohoto
šlechtění již byly v minulosti mnohokrát prověřeny. Letošní zima skutečně
a pořádně prověřila i deklarovanou

odrůdy současného sortimentu ozimé
pšenice. Přesto jsme přesvědčeni, že
i s těmito podmínkami bojovaly solarské odrůdy nejlépe.
S ohledem na průběh počasí posledních let lze očekávat podobný ráz, tedy
stále častější extrémy i do budoucna.
Proto je žádoucí pěstitelská rizika rozložit mezi odrůdy pšenice „západního“ typu, kterým tyto podmínky
příliš nesvědčí, a solarské odrůdy,
které naopak v těchto podmínkách
vykazují nadprůměrné výsledky.
Již 20 let je Elita semenářská a. s.
významným partnerem při výrobě
a dodávkách osiv a její obchodní
zástupci jsou kdykoliv připraveni vám
pomoci s výběrem odrůd vhodných do
vašich specifických podmínek.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
našim množitelům a všem obchodním partnerům za důvěru, kterou
Elitě projevili v uplynulém období
a věříme, že budeme ve vzájemné
a výborné spolupráci pokračovat
i v dalších letech.
❊
Ing. Eduard Bielko,
ELITA semenářská, a. s.
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