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65 let šlechtění
hustě setých
obilovin.

Vysvětlivky
Zdroj údajů: Výsledky registračních zkoušek ÚKZÚP a firemních odrůdových pokusů ISTROPOL SOLARY a.s.
Zimovzdornost, odolnost proti poléhání a chorobám, parametry jakosti: ++++ velmi vysoká / 0 střední / ---- velmi nízká
Pozdní setí, setí po obilovině – vhodnost: ++++ velmi vodné / 0 střední / ---- velmi nevhodné
Odolnost proti chorobám: stupnice 1-9, 9 – nejvyšší stupeň odolnosti

Tradice ve šlechtění
pšenice tvrdé.

PRÁVNĚ
CHRÁNĚNÁ
ODRŮDA

OZNAČENÍ KVALITY

ODRŮDA
REGISTROVANÁ
V EVROPSKÉM
KATALOGU

ODRŮDA
REGISTROVANÁ
V ČESKÉ REPUBLICE

SOUHRNNÝ PŘEHLED SOLARSKÝCH ODRŮD
Agronomické vlastnosti

Rok
registrace
na SK

Výnosový
potenciál

Ranost

IS Agilis

2017

9,1 - 11,4 t/ha

extra raná

IS Danubius

2017

9,6 - 12,4 t/ha

raná

IS Dimenzio

2019

9,8 - 12,9 t/ha

raná

IS Conditor

2012

IS Spirella
IS Laudis

Odrůda

Výška
Typ klasu
rostliny cm

Odolnost proti chorobám
Odolnost
Optimální
proti
termín setí
poléhání

Zimovzdornost

Odnožovací
schopnost

7

střední

6

1.10. - 15.10.

8

nižší - střední

8

Kvalitativní parametry
Obsah
Objemová
Sedimentační
Pádové
mokrého
hmotnost
hodnota v ml
číslo
lepku v %
v g/l

Vhodnost pro
pozdní setí

HTZ v g

Výsevek
Virózy
MKS/ha tolerance

méně vhodná

47 - 48

4,0 - 5,5

střední

7,5

7,5

8

7,5

6,9

6,7

7,4

32 - 38

55 - 60

790 - 815 320 - 415

E 8-9

1.10. - 15.10. středně vhodná

47 - 50

4,4 - 5,0

vyšší

6,5

6,5

6,2

7

6,9

7

7,2

29 - 35

50 - 55

785 - 805 280 - 375

E8
E 7-8

Padlí
travní

Rez
Rez
Rez
Listové
Fuzariózy
Běloklasost
pšeničná plevová travní
skvrnitosti
klasů

Pekařská
jakost

Pšenice ozimá
105 - 110

osinatý

105 - 110 bezosinatý
85 - 95

bezosinatý

7

střední

8

1.10. - 15.10. středně vhodná

43 - 45

4,0 - 5,0

střední

6,6

7,4

7,9

7,0

7,5

6,6

7,5

29 - 35

52 - 58

785 - 805 375 - 410

10,2 - 13,2 t/ha středně pozdní

95 - 105

osinatý

5

vysoká

8

25.9. - 15.10. středně vhodná

40 - 41

4,0 - 4,8

střední

8,1

7,5

8,6

8,8

7,9

7,9

7,2

22 - 25

21 - 29

775 - 785 285 - 355 krm./oplat.

2014

8,8 - 11,2 t/ha

extra raná

90 - 95

osinatý

6

střední

8

25.9. - 10.10.

méně vhodná

49 - 54

4,5 - 5,5

střední

7

7,9

5,3

7,6

6,9

6,9

6,9

35 - 39

50 - 54

790 - 810 345 - 465

E 7-8

2015

9,8 - 12,7 t/ha

středně raná

105 - 110

osinatý

7

vysoká

7

1.10. - 30.10.

vhodná

43 - 45

3,8 - 4,5

střední

7

8,1

8,4

7,2

7,8

7,2

6,5

31 - 36

53 - 60

795 - 815 335 - 420

E8

2017

7,9 - 8,9 t/ha

raná

100 - 105

osinatý

střední

7

co nejdříve

34 - 37

4,3 - 6,0

vyšší

7,5

7,5

6,2

7,2

7,4

7,1

7,2

29 - 34

52 - 56

800 - 805 290 - 375

E/A 7-8

8,9 - 11,4 t/ha

raná

90 - 100

vysoká

6

1.10. - 15.10. středně vhodná

48 - 52

4,5 - 5,5

vyšší

5,5

6,3

6,9

7,6

6,7

6,2

6,3

31 - 35

790 - 815 270 - 340 těstoviny

2014

7,7 - 8,9 t/ha

středně raná

75 - 85

vysoká

7

co nejdříve

45 - 48

4,3 - 6,0

střední

7,3

7,6

7,9

8,5

7,4

6,7

6,7

32 - 39

790 - 815 390 - 450 těstoviny

IS Titus

2019

9,5 - 12,5 t/ha

raná

110 - 120

osinatý

7

vysoká

7

25.9. - 15.10 středně vhodná

43 - 47

3,8 - 5,3

střední

6,7

7,9

7,6

8,2

7,6

6,9

6,9

C

IS Flavius

2010

9,4 - 12,5 t/ha

raná

110 - 115

osinatý

7

vysoká

8

25.9. - 15.10.

nevhodné

51 - 54

3,8 - 5,3

srřední

4,5

7,9

4,9

7,6

7,6

6,2

6,5

C

2019

9,0 - 10,0 t/ha

vysoká

8

co nejdříve

středně vhodná

43 - 46

4,0 - 6,0

střední

7,1

8,3

7,9

7,9

7,5

7,9

6,5

C

2018

7,2 - 8,6 t/ha

středně raná

74 - 78

střední

7

51,2

3,5 - 4,8

8,8

2018

7,8 - 8,9 t/ha

středně raná

100 - 105

střední

7

36,2

4,5 - 5,5

5,0

Pšenice jarní
IS Jariella

Pšenice ozimá tvrdá
IS Karmadur

2013

8

Pšenice jarní tvrdá
IS Duragold

Tritikale ozimé

Tritikale jarní
IS Trivago

osinatý

Ječmen jarní
IS Maltigo

slad. 8

Oves setý
IS Aventis

Odolnost proti chorobám, poléhání a zimovzdornost: 9 - vysoká, 5 - střední, 1 - nízká

co nejdříve

7,5

561
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PŠENICE OZIMÁ

IS Agilis
IS Agilis je extra raná, osinatá odrůda s vysokým obsahem

01

02

extra raná
odrůda

dobře snáší
podmínky deficitu
půdní vláhy

lepku a se špičkovou potravinářskou kvalitou E (8-9). V metání
a dozrávání je na úrovni odrůdy IS Spirella. Ve srovnání
s odrůdou IS Corvinus má vyšší odnožovací schopnost, vyšší

PŘEDNOSTI
ODRŮDY

výnosový potenciál a vyrovnanější výnosovou stabilitu.
Má vysokou odolnost proti rzi pšeničné a rzi plevové, proti

PŮVOD:
(IS Corvinus x Capo)
x IS Corvinus

IS Agilis
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

dobré výsledky i v sušších oblastech a na lehčích půdách
a v podmínkách nouzového dozrávání.

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA –
DOPORUČENÍ
MLYNÁŘSKÁ
A PEKAŘSKÁ JAKOST

odnožovací schopnost

střední

zimovzdornost

středně vysoká (++)

jarní vývoj

rychlý

výška rostliny

105 – 110 cm

odolnost proti poléhání

středně vysoká (++)

objemová hmotnost

790 – 815 g/l (+++)

typ klasu

osinatý

obsah bílkovin

ranost

extra raná

výnos - střední intenzita

IS Agilis je určena pro produkci potravinářské pšenice se špičkovou
pekařskou kvalitou. Odrůda vyniká nejen vysokým obsahem
bílkovin, sedimentační hodnotou, ale i vynikající alveografickou
jakostí, především optimálním poměrem P/L.

03

04

velmi vysoký obsah
kvalitních bílkovin,
stabilní pádové
číslo

výborná předplodina
pro řepku ozimou
i ve výše položených
oblastech

padlí a listovým skvrnitostem je středně odolná. Dosahuje

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

rajonizace

KVO, ŘVO, OVO, BVO

raný termín setí, vyšší polní vzcházivost

4,0 – 4,5 MKS/ha

optimální termín setí

1.10 – 15.10.

optimální podmínky

4,3 – 4,8 MKS/ha

pozdní termín setí

méně vhodné (0)

pozdní termín setí, nižší polní vzcházivost

5,0 – 5,5 MKS/ha

setí po obilovině

vhodné (++)

HNOJENÍ DUSÍKEM

POTŘEBA RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ

Střední intenzita
(kg N/ha)

Vysoká intenzita
(kg N/ha)

regenerační hnojení (BBCH 21-28)

50 – 60

40 – 50

nižší intenzita

není potřeba

14,0 – 15,4 % (+++)

1. produkční hnojení (BBCH 29-31)

40 – 50

40 – 50

vyšší a vysoká intenzita

Stabilan 1,0 – 1,3 l/ha (BBCH 25-29)

obsah mokrého lepku

32 – 38 % (+++)

2. produkční hnojení (BBCH 32-37)

7,9 – 9,8 t/ha

sedimentační hodnota

55 – 60 ml (++++)

kvalitativní hnojení (BBCH 49-51)

výnos - vysoká intenzita

9,1 – 11,4 t/ha

pádové číslo

320 – 415 s (+++)

doporučený počet klasů

650 – 680 na m2

stabilita pádového čísla

vysoká (++)

počet zrn v klasu

středně vysoký

alveografická kvalita

W = 280 – 445, P/L = 0,7 – 0,9

podle infekčního tlaku

BBCH 21-28 v případě setí po obilovině proti chorobám pat stébel

HTZ

47– 48 g

tvrdost zrna

tvrdé

podle infekčního tlaku

BBCH 30-49 širokospektrální fungicid proti listovým chorobám

preventivní ošetření

BBCH 51-65 azolový fungicid proti fuzáriím klasů

ODOLNOST PROTI CHOROBÁM
padlí travní

7,5 (+++)

běloklasost

6,9 (++)

rez pšeničná

7,5 (+++)

listové skvrnitosti

6,7 (++)

rez plevová

8,0 (+++)

fuzaria klasů

7,4 (++)

rez travní

7,5 (+++)

virózy (BYDV, WDV)

7,0 (++)
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30 – 40
25 – 35

25 – 35

Moddus 0,2 – 0,3 l/ha (BBCH 31)
IS Agilis má velmi dynamický jarní růst – pozor na poškození klasu
pozdějšími aplikacemi růstových regulátorů.

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY IS AGILIS
IS Agilis je vhodná pro pěstování ve všech výrobních oblastech. Díky své ranosti je výbornou předplodinou pro řepku ozimou. Extra raná
sklizeň umožňuje lepší využití kombajnů, ale i posklizňové ošetření ploch a setí meziplodin.
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PŠENICE OZIMÁ

IS Danubius
IS Danubius je raná bezosinatá odrůda s velmi atraktivním

01

02

vysoká
zimovzdornost

produktivní klas
a vysoká HTZ

a produktivním klasem a vysokou zimovzdorností . Zařazuje
se do skupiny odrůd s pekařskou kvalitou E (8). Ve srovnání
s odrůdou Bohemia je ranější v metání o 2 až 3 dny a má kratší

PŘEDNOSTI
ODRŮDY

stéblo o cca 10 cm. Odrůda IS Danubius má nižší až střední
odnožovací schopnost a vysokou odolnost proti poléhání.

PŮVOD:
IS Escoria x Bohemia

IS Danubius

Nejlepší výsledky dosahuje v intenzivních podmínkách.

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA –
DOPORUČENÍ

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
odnožovací schopnost

nižší až středně vysoká

zimovzdornost

velmi vysoká (++++)

jarní vývoj

středně rychlý

výška rostliny

105 – 110 cm

odolnost proti poléhání

vysoká (+++)

objemová hmotnost

785 – 805 g/l

typ klasu

bezosinatý

obsah bílkovin

ranost

raná

výnos - střední intenzita

MLYNÁŘSKÁ
A PEKAŘSKÁ JAKOST

03

04

ranost, vhodnost
pro rané termíny setí

vysoká potravinářská
jakost

Je středně odolná kořenovým, listovým i klasovým chorobám.

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

rajonizace

KVO, ŘVO, OVO, BVO

raný termín setí, vyšší polní vzcházivost

4,0 – 4,5 MKS/ha

optimální termín setí

1.10 – 15.10.

optimální podmínky

4,3 – 4,8 MKS/ha

pozdní termín setí

středně vhodné (+)

pozdní termín setí, nižší polní vzcházivost

5,0 – 5,5 MKS/ha

setí po obilovině

vhodné (++)

HNOJENÍ DUSÍKEM

POTŘEBA RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ

Střední intenzita
(kg N/ha)

Vysoká intenzita
(kg N/ha)

regenerační hnojení (BBCH 21-28)

40 – 60

40 – 50

střední intenzita

Stabilan 0,8 – 1,2 l/ha (BBCH 25-29)

13,1 – 14,2 % (+++)

1. produkční hnojení (BBCH 29-31)

40 – 60

40

vysoká intenzita

Stabilan 1,0 – 1,2 l/ha (BBCH 25-29)

obsah mokrého lepku

29 – 35 % (+++)

2. produkční hnojení (BBCH 32-37)

8,0 – 10,6 t/ha

sedimentační hodnota

50 – 55 ml (+++)

kvalitativní hnojení (BBCH 49-51)

výnos - vysoká intenzita

9,6 – 12,4 t/ha

pádové číslo

280 – 375 s (++)

doporučený počet klasů

560 – 620 na m2

stabilita pádového čísla

střední (+)

počet zrn v klasu

vysoký

alveografická kvalita

W = 235 – 310, P/L = 0,8 – 1,3

podle infekčního tlaku

BBCH 21-28 v případě setí po obilovině proti chorobám pat stébel

HTZ

47– 50 g

tvrdost zrna

tvrdé

podle infekčního tlaku

BBCH 30-49 širokospektrální fungicid proti listovým skvrnitostem a rzi plevové

preventivní ošetření

BBCH 51-65 azolový fungicid proti fuzáriím klasů

ODOLNOST PROTI CHOROBÁM
padlí travní

6,5 (++)

běloklasost

6,9 (++)

rez pšeničná

6,5 (++)

listové skvrnitosti

7,0 (++)

rez plevová

6,2 (+)

fuzaria klasů

7,2 (++)

rez travní

7,0 (++)

virózy (BYDV, WDV)

7,2 (++)
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30 – 50
25 – 35

Stabilan 0,3 l/ha + Moddus 0,2 l/ha (BBCH 31)

35 – 40

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY IS DANUBIUS
IS Danubius je odrůda vhodná do všech výrobních oblastí. Dosahuje dobré výsledky na lehčích a sušších půdách KVO a díky vysoké
zimovzdornosti se jí daří i v severnějších oblastech s výskytem extrémně nízkých zimních teplot. IS Danubius je tzv. klasový typ odrůdy,
který tvoří výnos především vysokou produktivitou klasů, proto vyžaduje setí v první polovině agrotechnického termínu v dané oblasti.
Fungicidní ochranu je potřeba zaměřit na listové skvrnitosti a rez plevovou.
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PŠENICE OZIMÁ

IS Dimenzio
IS Dimenzio je raná bezosinatá odrůda s vysokým výnosovým
potenciálem, vynikajícími agronomickými vlastnostmi a vysokou
potravinářskou kvalitou E (7-8). Byla vyšlechtěna z křížení

01

02

jedinečná kombinace
vysokého výnosu
a potravinářské
kvality E

komplexní polní
odolnost proti
chorobám

Barroko x Bohemia. Ve srovnání s odrůdou Bohemia má vyšší

PŘEDNOSTI
ODRŮDY

odnožovací schopnost, tvoří vyšší počet produktivních odnoží
o cca 8 – 10 % a má nižší stéblo o cca 10 – 12 cm. Odolnost proti

PŮVOD:
BARROKO x BOHEMIA

poléhání má vysokou. Po odrůdě Barroko zdědila komplexní
polní odolnost proti listovým chorobám. IS Dimenzio je plastická
odrůda, která poskytuje stabilní a vysoké výnosy ve všech
výrobních oblastech.

IS Dimenzio

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA –
DOPORUČENÍ

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
odnožovací schopnost

středně vysoká

zimovzdornost

středně vysoká (++)

jarní vývoj

středně rychlý

výška rostliny

85 – 95 cm

odolnost proti poléhání

velmi vysoká (++++)

objemová hmotnost

785 – 805 g/l

typ klasu

bezosinatý

obsah bílkovin

ranost

raná

výnos - střední intenzita

MLYNÁŘSKÁ
A PEKAŘSKÁ JAKOST

03

04

vynikající
agronomické
vlastnosti

vhodnost do
intenzivních
podmínek

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

rajonizace

KVO, ŘVO, OVO, BVO

raný termín setí, vyšší polní vzcházivost

4,0 – 4,5 MKS/ha

optimální termín setí

1.10 – 15.10.

optimální podmínky

4,3 – 4,8 MKS/ha

pozdní termín setí

vhodný (+++)

pozdní termín setí, nižší polní vzcházivost

5,0 – 5,5 MKS/ha

setí po obilovině

vhodné (+++)

HNOJENÍ DUSÍKEM

POTŘEBA RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ

Střední intenzita
(kg N/ha)

Vysoká intenzita
(kg N/ha)

regenerační hnojení (BBCH 21-28)

40 – 60

40 – 60

střední intenzita

bez ošetření

13,1 – 14,2 % (+++)

1. produkční hnojení (BBCH 29-31)

40 – 60

40

vysoká intenzita

Stabilan 1,0 – 1,2 l/ha (BBCH 25-29)

obsah mokrého lepku

29 – 35 % (+++)

2. produkční hnojení (BBCH 32-37)

8,3 – 10,6 t/ha

sedimentační hodnota

52 – 58 ml (+++)

kvalitativní hnojení (BBCH 49-51)

výnos - vysoká intenzita

9,8 – 12,9 t/h

pádové číslo

375 – 410 s (+++)

doporučený počet klasů

600 – 640 na m2

stabilita pádového čísla

vysoká (+++)

počet zrn v klasu

vysoký

alveografická kvalita

W = 235 – 310, P/L = 0,8 -1,3

podle infekčního tlaku

BBCH 21-28 v případě setí po obilovině proti chorobám pat stébel

HTZ

40 – 45 g

tvrdost zrna

velmi tvrdé

podle infekčního tlaku

BBCH 30-49 širokospektrální fungicid proti listovým skvrnitostem a rzi plevové

preventivní ošetření

BBCH 51-65 azolový fungicid proti fuzáriím klasů

ODOLNOST PROTI CHOROBÁM
padlí travní

6,6 (++)

běloklasost

7,5 (+++)

rez pšeničná

7,4 (+++)

listové skvrnitosti

6,6 (++)

rez plevová

7,9 (+++)

fuzaria klasů

7,5 (+++)

rez travní

7,0 (++)

virózy (BYDV, WDV)

7,2 (++)
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30 – 50
25 – 35

Stabilan 0,3 l/ha + Moddus 0,3 l/ha (BBCH 31)

35 – 40

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY IS DIMENZIO
IS Dimenzio je plastická a univerzální odrůda, která je vhodná pro pěstování ve všech výrobních oblastech. Vykazuje vysokou ročníkovou
stabilitu. IS Dimenzio je klasový typ odrůdy, který tvoří výnos především vysokou produktivitou klasů, proto vyžaduje setí v první polovině
agrotechnického termínu v dané oblasti. Fungicidní ochranu je potřeba zaměřit na listové skvrnitosti a klasové fuzariozy. Díky komplexní
odolnosti je zpravidla jedno ošetření porostu fungicidem proti listovým chorobám postačující.
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PŠENICE OZIMÁ

IS Conditor
IS Conditor je středně pozdní osinatá odrůda středního

01

02

velmi vysoký
výnosový potenciál

nadprůměrná
výnosová stabilita

vzrůstu s jakostí C/K.. Odrůda má velmi vysoký výnosový
potenciál spojený s nadprůměrnou stabilitou výnosu ve všech
výrobních oblastech. Po odrůdě Rapsodia zdědila vysokou

PŘEDNOSTI
ODRŮDY

odnožovací schopnost, komplexní odolnost proti listovým
chorobám a dobrou odolnost k poléhání. Odrůda je vhodná

PŮVOD:
BN 25 x Rapsodia

IS Conditor
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
odnožovací schopnost

vysoká

pro krmné účely a pro výrobu pečivárenské mouky. Nejvyšší
výnosy dosahované odrůdou IS Conditor v maloparcelkových
pokusech převyšují 14 t/ha.

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA –
DOPORUČENÍ
MLYNÁŘSKÁ
A PEKAŘSKÁ JAKOST
Odrůda IS Conditor má měkké zrno a nízký obsah lepku., produkce
je speciálně vhodná pro výrobu pečivárenských mouk. Vzhledem
k výborné stravitelnosti a vysokému obsahu škrobu je vhodná i pro
výkrm hospodářských zvířat.

zimovzdornost

střední / nižší (0)

jarní vývoj

pomalý

výška rostliny

95 – 105 cm

odolnost proti poléhání

vysoká (+++)

objemová hmotnost

775 – 785 g/l (+)

typ klasu

osinatý

obsah bílkovin

ranost

středně pozdní

výnos - střední intenzita

03

04

kompexní odolnost
proti listovým
chorobám

vhodná pro výrobu
pečivárenské mouky

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

rajonizace

KVO, ŘVO, OVO, BVO

raný termín setí, vyšší polní vzcházivost

3,8 – 4,2 MKS/ha

optimální termín setí

1.10 – 15.10.

optimální podmínky

4,0 – 4,5 MKS/ha

pozdní termín setí

středně vhodné (+)

pozdní termín setí, nižší polní vzcházivost

4,6 – 5,3 MKS/ha

setí po obilovině

vhodné (+++)

HNOJENÍ DUSÍKEM

POTŘEBA RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ

Střední intenzita
(kg N/ha)

Vysoká intenzita
(kg N/ha)

regenerační hnojení (BBCH 21-28)

50 – 60

50 – 60

střední intenzita

10,2 – 12,3 % (-)

1. produkční hnojení (BBCH 29-31)

40 – 60

60 – 80

vysoká intenzita

obsah mokrého lepku

22 – 25 % (-)

2. produkční hnojení (BBCH 32-37)

40 – 50

60 – 80

8,9 – 11,6 t/ha

sedimentační hodnota

21 – 29 ml (-)

kvalitativní hnojení (BBCH 49-51)

výnos - vysoká intenzita

10,2 – 13,2 t/ha

pádové číslo

285 – 355 sec. (+)

doporučený počet klasů

660 – 710 na m2

stabilita pádového čísla

střední (+)

počet zrn v klasu

střední

alveografická kvalita

W = 75 – 100, P/L = 0,3 – 0,4

podle infekčního tlaku

BBCH 21-28 v případě setí po obilovině proti chorobám pat stébel

HTZ

40 – 41 g

tvrdost zrna

měkké

podle infekčního tlaku

BBCH 30-49 širokospektrální fungicid proti listovým skvrnitostem (v případě velmi vysokého infekčního tlaku chorob)

preventivní ošetření

BBCH 51-65 azolový fungicid proti fuzáriím klasů

ODOLNOST PROTI CHOROBÁM
padlí travní

8,1 (+++)

běloklasost

7,9 (+++)

rez pšeničná

7,5 (+++)

listové skvrnitosti

7,9 (+++)

rez plevová

8,6 (++++)

fuzaria klasů

7,2 (++)

rez travní

8,8 (++++)

virózy (BYDV, WDV)

6,5 (++)
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Stabilan 1,0 – 1,2 l/ha (BBCH 25-29)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY IS CONDITOR
IS Conditor je velmi plastická odrůda do všech výrobních oblastí. Nejlépe se jí daří v podmínkách vysoké intenzity. Odrůda má nižší
zimovzdornost, na úrovni odrůdy Rapsodia, proto je důležité, aby byly porosty do zimy dobře odnožené a zakořeněné. Toho dosáhneme
zakládáním porostů v první polovině agrotechnického termínu. Osinatý klas je výhodou při pěstování v oblastech s vysokým výskytem
zvěře. Při pěstování pro pečivárenské účely upravíme hnojení dusíkem tak, abychom celkovou dávku aplikovali do BBCH 35.
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PŠENICE OZIMÁ

IS Spirella
IS Spirella je nová super raná suchovzdorná osinatá odrůda.

01

02

extra raná
odrůda

dobře snáší
podmínky deficitu
půdní vláhy

Na základě výsledků registračních zkoušek v průměru metá
o den dříve než odrůda Košutka, prakticky na úrovni raných
tritikale a středně raných ozimých ječmenů. Synchronní

PŘEDNOSTI
ODRŮDY

odnožování, typické pro novou odrůdu zabezpečuje vývin
jednotného porostu a klasů vyrovnané velikosti. Středně

PŮVOD:
Mv Toborzó x Suba

Z houbových chorob je středně citlivá na sporadicky
se vyskytující rasy rzi plevové, odolává proti rzi pšeničné
a travní. Patří mezi odrůdy s dobrou odolností proti různým
listovým skvrnitostem.

IS Spirella
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA –
DOPORUČENÍ
MLYNÁŘSKÁ A PEKAŘSKÁ JAKOST

odnožovací schopnost

střední

zimovzdornost

středně vysoká (+)

jarní vývoj

středně rychlý

výška rostliny

90 – 95 cm

odolnost proti poléhání

vysoká (+++)

objemová hmotnost

790 – 810 g/l

typ klasu

osinatý

obsah bílkovin

ranost

extra raná

výnos - střední intenzita

IS Spirella se svými parametry a stabilitou všech ukazatelů
mlynářské a pekařské jakosti patří mezi nejkvalitnější pšenice ve
skupině nejranějších odrůd. Vyniká vysokým obsahem kvalitních
bílkovin a mokrého lepku ale i extra vysokým a stabilním pádovým
číslem.

03

04

velmi vysoký obsah
kvalitních bílkovin,
stabilní pádové
číslo

výborná předplodina
pro řepku ozimou
ve výše položených
oblastech

vysoká odrůda vyniká velmi dobrou odolností proti poléhání.

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

rajonizace

KVO, ŘVO, OVO, BVO

raný termín setí, vyšší polní vzcházivost

4,2 – 4,5 MKS/ha

optimální termín setí

25.9. – 15.10.

optimální podmínky

4,5 – 5,0 MKS/ha

pozdní termín setí

středně vhodné (+)

pozdní termín setí, nižší polní vzcházivost

5,2 – 5,7 MKS/ha

setí po obilovině

středně vhodné (+)

HNOJENÍ DUSÍKEM

POTŘEBA RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ

Střední intenzita
(kg N/ha)

Vysoká intenzita
(kg N/ha)

regenerační hnojení (BBCH 21-28)

50 – 60

40 – 50

střední intenzita

není potřeba

14,4 – 16,5% (++++)

1. produkční hnojení (BBCH 29-31)

50 – 60

40 – 50

vysoká intenzita

Stabilan 0,8 – 1,0 l/ha (BBCH 25-29)

obsah mokrého lepku

35 – 39% (++++)

2. produkční hnojení (BBCH 32-37)

7,6 – 9,4 t/ha

sedimentační hodnota

50 – 54 ml (+++)

kvalitativní hnojení (BBCH 49-51)

výnos - vysoká intenzita

8,8 – 11,2 t/ha

pádové číslo

345 – 465 s (++++)

doporučený počet klasů

640 – 680 na m2

stabilita pádového čísla

vysoká (++)

počet zrn v klasu

střední

alveografická kvalita

W = 245 – 415, P/L = 0,6 –1,3

podle infekčního tlaku

BBCH 21-28 v případě setí po obilovině proti chorobám pat stébel

HTZ

49 – 54 g

tvrdost zrna

tvrdé

podle infekčního tlaku

BBCH 30-49 širokospektrální fungicid proti listovým skvrnitostem a rzi plevové

preventivní ošetření

BBCH 51-65 azolový fungicid proti fuzáriím klasů

ODOLNOST PROTI CHOROBÁM
padlí travní

7,0 (++)

běloklasost

6,9 (++)

rez pšeničná

7,9 (+++)

listové skvrnitosti

6,9 (++)

rez plevová

5,3 (0/+)

fuzaria klasů

6,9 (++)

rez travní

7,6 (+++)

virózy (BYDV, WDV)

7,7 (+++)
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30 – 40
20 – 30

20 – 30

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY IS SPIRELLA
IS Spirella svoje přednosti vyplývající z extra ranosti nejlépe dokáže uplatnit v KVO a ŘVO, kde celý proces nalévání zrna s velkou
pravděpodobností probíhá z klimatického hlediska v „bezpečném období“ tj. před nástupem prvních tropických dní. Za takovýchto
okolností obyčejně dojde k tvorbě zrn vyrovnané velikosti s vysokou HTZ okolo 50 g. Odrůda se může uplatnit též jako vhodná předplodina
pro řepku ozimou. Vzhledem k vysoké odolnosti proti poléhání, spojené s velmi dobrou autoregulační schopností porostu bude IS Spirella
vhodná i pro nejranější termíny setí ozimé pšenice v ČR. Pěstováním této odrůdy bude možné rozšířit zároveň období setí i sklizně ozimé
pšenice v ČR.
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PŠENICE OZIMÁ

IS Laudis
IS Laudis je středně raná osinatá potravinářská odrůda
středního až vyššího vzrůstu. Má spolehlivou mrazuvzdornost

01

02

plastická odrůda
s vysokým výnosovým
potenciálem

vynikající pekařská
jakost kvality E
s dobrou stabilitou

i v podmínkách kontinentálního charakteru zimního počasí
spojenou s velmi dobrou regenerační schopností na jaře.

PŘEDNOSTI
ODRŮDY

Odrůda je charakteristická nadprůměrnou odnožovací
schopností, produktivní hustota porostu většinou dosahuje

PŮVOD:
Capo x Barroko

hodnoty 600 až 700 klasů na m2. IS Laudis má velmi dobrou
polní odolnost proti převládajícím listovým i klasovým
chorobám, obzvlášť cenná je její vynikající odolnost proti
komplexu listových skvrnitostí a rzi plevové, potvrzená na

03

04

komplexní polní
odolnost proti
chorobám

vhodná pro setí
po obilovině, vhodná
pro pozdní setí
po kukuřici

široké síti zkušebních lokalit SR v podmínkách extrémního
infekčního tlaku těchto chorob v roce 2014.

IS Laudis
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
odnožovací schopnost

vysoká

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA –
DOPORUČENÍ
MLYNÁŘSKÁ
A PEKAŘSKÁ JAKOST
IS Laudis disponuje vysokými hodnotami parametrů celého
komplexu mlynářské a pekařské kvality, vyznačuje se velmi tvrdým
zrnem a vysokou vazností vody s moukou.

zimovzdornost

vysoká (++)

jarní vývoj

středně rychlý

výška rostliny

105 – 110 cm

odolnost proti poléhání

střední (++)

objemová hmotnost

795 – 815 g/l (+++)

typ klasu

osinatý

obsah bílkovin

ranost

středně pozdní

výnos - střední intenzita

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

rajonizace

KVO, ŘVO, OVO, BVO

raný termín setí, vyšší polní vzcházivost

3,5 – 4,0 MKS/ha

optimální termín setí

1.10 – 20.10.

optimální podmínky

3,8 – 4,5 MKS/ha

pozdní termín setí

vhodný (+++)

pozdní termín setí, nižší polní vzcházivost

4,6 – 5,3 MKS/ha

setí po obilovině

vhodné (+++)

HNOJENÍ DUSÍKEM

POTŘEBA RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ

Střední intenzita
(kg N/ha)

Vysoká intenzita
(kg N/ha)

regenerační hnojení (BBCH 21-28)

40 – 60

50 – 60

13,9 – 15,4 % (+++)

1. produkční hnojení (BBCH 29-31)

50 – 60

40 – 50

obsah mokrého lepku

31 – 36 % (+++)

2. produkční hnojení (BBCH 32-37)

8,1 – 10,6 t/ha

sedimentační hodnota

53 – 60 ml (++++)

kvalitativní hnojení (BBCH 49-51)

výnos - vysoká intenzita

9,8 – 12,7 t/ha

pádové číslo

335 – 420 s (+++)

doporučený počet klasů

650 – 690 na m2

stabilita pádového čísla

vysoká (++)

počet zrn v klasu

vysoký

alveografická kvalita

W = 240 – 435, P/L = 0,6 – 1,2

podle infekčního tlaku

BBCH 21-28 v případě setí po obilovině proti chorobám pat stébel

HTZ

43 – 45 g

tvrdost zrna

velmi tvrdé

podle infekčního tlaku

BBCH 30-49 širokospektrální fungicid

preventivní ošetření

BBCH 51-65 azolový fungicid proti fuzáriím klasů

ODOLNOST PROTI CHOROBÁM
padlí travní

7,0 (++)

běloklasost

7,8 (+++)

rez pšeničná

8,1 (+++)

listové skvrnitosti

7,2 (++)

rez plevová

8,4 (+++)

fuzaria klasů

6,5 (++)

rez travní

7,2 (++)

virózy (BYDV, WDV)

6,4 (+)
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40 – 50
30 – 40

střední intenzita

Stabilan 1,0 – 1,2 l/ha (BBCH 25-29)
Moddus 0,2 l/ha (BBCH 31)

vysoká intenzita

30 – 40

Stabilan 1,2 – 1,5 l/ha (BBCH 25-29)
Stabilan 0,3 l/ha + Moddus 0,3 l/ha (BBCH 31)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY IS LAUDIS
IS Laudis je plastická odrůda pšenice ozimé s velmi dobrou adaptabilitou pro různorodé půdní a klimatické podmínky. Svědčí o tom i tříleté
výsledky registračních zkoušek, kde tato odrůda poskytovala nadprůměrné a vyrovnané výnosy v kukuřičné, řepařské i bramborářské
výrobní oblasti Slovenska. IS Laudis má širší interval optimálního termínu setí, je vhodná i pro pozdější výsevy po kukuřici. Vzhledem
k vyššímu vzrůstu odrůdy, hlavně při ranějším setí a v intenzivních podmínkách pěstování, doporučujeme aplikaci střední až vyšší
dávku morforegulátoru na zkrácení a zpevnění stébla. Díky komplexní odolnosti odrůdy proti převládajícím houbovým chorobám je
většinou postačující standardní aplikace 1-2 postřiků. Podle všeobecné zásady je nejdůležitější ochrana posledního listu a klasu kvalitním
širokospektrálním fungicidem ve stádiu metání až kvetení. Pro dosažení vysokých a stabilních výnosů a vysoké potravinářské kvality
je potřebné se řídit pravidly harmonické výživy počínaje základním hnojením na podzim. Aplikace celkově 110 – 190 kg dusíku na jaře
doporučujeme rozdělit do tří dělených dávek. Termíny a množství jednotlivých dávek je nutné zvolit podle aktuálního stavu porostu,
poslední kvalitativní dávku doporučujeme aplikovat v množství 20 – 40 kg, podle možnosti v kapalné formě ve stádiu metání.

www.elita.cz

PŠENICE JARNÍ

IS Jariella
IS Jariella je raná, osinatá odrůda jarní pšenice s pekařskou

01

02

raná odrůda

vysoký výnosový
potenciál a dobrá
sklizňová stabilita

kvalitou E/A (7-8). Má střední až vysokou odnožovací
schopnost, středně vysoké stéblo a vysokou odolnost proti
poléhání. Odolnost proti padlí travnímu a rzi pšeničné má

PŘEDNOSTI
ODRŮDY

dobrou, proti listovým skvrnitostem a rzi plevové je středně
odolná. IS Jariella je plastická odrůda, která poskytuje stabilní

PŮVOD:
Lona x Aranka

IS Jariella

dobrých výnosů i v sušších podmínkách.

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA –
DOPORUČENÍ

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

03

04

vysoká odolnost
proti poléhání

vysoká a stabilní
pekařská jakost

a vysoké výnosy ve všech výrobních oblastech. Dosahuje

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

rajonizace

KVO, ŘVO, BVO

raný termín setí, vyšší polní vzcházivost

4,3 – 4,8 MKS/ha

optimální termín setí

co nejdříve

optimální podmínky

4,5 – 5,5 MKS/ha

setí po obilovině

vhodné (++)

pozdní termín setí, nižší polní vzcházivost

5,8 – 6,0 MKS/ha

odnožovací schopnost

střední

jarní vývoj

středně rychlý

výška rostliny

100 – 105 cm

odolnost proti poléhání

vysoká (++)

typ klasu

osinatý

objemová hmotnost

800 – 805 g/l (+++)

před setím

50 – 60 kg N/ha

nižší intenzita

není potřeba

ranost

raná

obsah bílkovin

13,3 – 14,5 % (++)

produkční hnojení (BBCH 29-32)

50 – 60 kg N/ha

vyšší a vysoká intenzita

Stabilan 0,8 – 1,0 l/ha (BBCH 25-29)

suchovzdornost

vysoká (++)

obsah mokrého lepku

29 – 34 % (++)

kvalitativní hnojení (BBCH 49-51)

20 – 30 kg N/ha

výnos - střední intenzita

6,6 – 8,0 t/ha

sedimentační hodnota

52 – 56 ml (++++)

výnos - vysoká intenzita

7,8 – 8,9 t/ha

pádové číslo

290 – 375 s (+++)

doporučený počet klasů

620 – 680 na m2

stabilita pádového čísla

vysoká (++)

počet zrn v klasu

střední

alveografická kvalita

W = 235 – 340, P/L = 0,8 – 1,2

podle infekčního tlaku

BBCH 21-28 v případě setí po obilovině proti chorobám pat stébel

HTZ

33 – 36 g

tvrdost zrna

středně tvrdé

podle infekčního tlaku

BBCH 30-49 širokospektrální fungicid proti listovým chorobám

preventivní ošetření

BBCH 51-65 azolový fungicid proti fuzáriím klasů

MLYNÁŘSKÁ
A PEKAŘSKÁ JAKOST

ODOLNOST PROTI CHOROBÁM
padlí travní

7,5 (+++)

běloklasost

7,4 (++)

rez pšeničná

7,5 (+++)

listové skvrnitosti

7,1 (++)

rez plevová

6,2 (+)

fuzaria klasů

7,2 (++)

rez travní

7,2 (++)

virózy (BYDV, WDV)

7,5 (+++)

ELITA semenářská | 15

HNOJENÍ DUSÍKEM

POTŘEBA RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY IS JARIELLA
IS Jariella je plastická odrůda vhodná pro pěstování ve všech výrobních oblastech, ale nejlepší výsledky dosahuje na úrodných půdách
s dobrým vláhovým režimem v RVO a BVO. Má dobrou suchovzdornost, v letech s normálním rozložením srážek dosahuje dobré výsledky
i v KVO. Osinatý typ klasu zabezpečuje spolehlivou ochranu proti poškození vysokou zvěří. Odrůda je přesívkového charakteru, většinu roků
bezpečně přezimuje. Fungicidní ochranu je potřeba zaměřit na listové skvrnitosti a rez plevovou.
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PŠENICE OZIMÁ
TVRDÁ

IS Karmadur
IS Karmadur je středně raná odrůda s vysokou zimovzdorností

01

02

špičková
zimovzdornost

vysoká odolnost
proti virózám

a dobrou odnožovací schopností. Rostliny jsou nízké
se střední odolností k poléhání. Má střední odolnost proti
listovým chorobám a její cennou vlastností je vysoká odolnost

PŘEDNOSTI
ODRŮDY

virovým chorobám. IS Karmadur má vysoký výnosový
potenciál, odrůdu IS Pentadur překonává ve výnosu zna

PŮVOD:
(Istrodur x Riveldur)
x Riveldur

IS Karmadur

o 2-5% a vykazuje dobrou výnosovou stabilitu. Těstovinářská
jakost odrůdy IS Karmadur je vysoká.

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA –
DOPORUČENÍ

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

03

04

vysoké a stabilní
výnosy

vysoká
těstovinářská jakost

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

rajonizace

KVO, (ŘVO)

raný termín setí, vyšší polní vzcházivost

4,3 – 4,8 MKS/ha

optimální termín setí

1.10 – 15.10.

optimální podmínky

4,5 – 5,0 MKS/ha

pozdní termín setí, nižší polní vzcházivost

5,5 – 6,0 MKS/ha

odnožovací schopnost

vysoká

pozdní termín setí

středně vhodné (+)

zimovzdornost

vysoká (++)

setí po obilovině

nedoporučuje se

jarní vývoj

středně rychlý

výška rostliny

90 – 100 cm

odolnost proti poléhání

středně vysoká (+)

sklovitost zrna

vysoká (+++)

regenerační hnojení (BBCH 21-28)

40 – 50 kg N/ha

střední intenzita

Stabilan 0,8 – 1,0 l/ha (BBCH 25-29)

ranost

raná

stabilita sklovitosti

středně vysoká (++)

1. produkční hnojení (BBCH 29-31)

30 – 40 kg N/ha

vysoká intenzita

Stabilan 0,8 – 1,0 l/ha (BBCH 25-29)

výnos - střední intenzita

7,5 – 9,4 t/ha

obsah karotenoidů v semolině

8,3 – 9,1 ppm (+++)

2. produkční hnojení (BBCH 32-37)

30 – 40 kg N/ha

výnos - vysoká intenzita

8,9 – 11,4 t/ha

objemová hmotnost

790 – 815 g/l (+++)

kvalitativní hnojení (BBCH 49-51)

20 – 30 kg N/ha

doporučený počet klasů

600 – 650 na m2

obsah bílkovin

14,1 – 15,6 % (+++)

hustota porostu

střední

obsah mokrého lepku

31 – 35 % (+++)

počet zrn v klasu

středně vysoký

pádové číslo

265 – 340 s (++)

HTZ

48 – 52 g

stabilita pádového čísla

středně vysoká (++)

MLYNÁŘSKÁ
A TĚSTOVINÁŘSKÁ JAKOST

POTŘEBA RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ

Moddus 0,3 l/ha (BBCH 31)

SKLIZEŇ
sklizeň

okamžitě po dosažení zralosti vhodné pro kombajnovou sklizeň

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY IS KARMADUR

5,5 (0/+)

běloklasost

6,7 (++)

rez pšeničná

6,3 (+)

listové skvrnitosti

6,2 (+)

rez plevová

6,9 (++)

fuzaria klasů

6,3 (+)

rez travní

7,6 (+++)

virózy (BYDV, WDV)

8,0 (+++)

Odrůda IS Karmadur dosahuje nejvyšší výnosy a nejlepší kvalitu v KVO, ale je možno ji pěstovat i v teplejších oblastech ŘVO. Nedoporučujeme
ji pěstovat po kukuřici na zrno. V závislosti na rasovém složení patogena může být citlivější na padlí travní, v případě infekčního tlaku
je nutné použít fungicid. V intenzivních podmínkách je nutné použít střední dávku regulátoru růstu pro zvýšení odolnosti proti poléhání.
Pro snížení rizika napadení klasů fuzariózami doporučujeme preventivní ošetření porostu azolovým fungicidem na začátku kvetení.

PHIC

padlí travní

EXT

ODOLNOST PROTI CHOROBÁM
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PŠENICE JARNÍ
TVRDÁ

IS Duragold
IS Duragold je středně raná, krátce stébelná odrůda jarní

01

02

vysoký výnosový
potenciál

nadprůměrná
výnosová stabilita

tvrdé pšenice. Vyšlechtěna byla z křížení s vysoce kvalitní
rakouskou odrůdou Rosadur. Má výborné agronomické
vlastnosti a vyznačuje se vysokým výnosovým potenciálem

PŘEDNOSTI
ODRŮDY

a špičkovou těstovinářskou kvalitou. Základní ukazatele
těstovinářské jakosti vykazují dobrou stabilitu i v ročnících

PŮVOD:
křížení s vysoce kvalitní
odrůdou Rosadur

IS Duragold

s vyšším množstvím srážek v průběhu dozrávání. IS Duragold

03

04

je plastická odrůda dosahující dobrých výsledků i v zahraničí.

výborné
agronomická
vlastnosti

špičková
těstovinářská jakost
s dobrou stabilitou

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA –
DOPORUČENÍ

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
odnožovací schopnost

vysoká

jarní vývoj

středně rychlý

výška rostliny

75 – 85 cm

odolnost proti poléhání

vysoká (++)

ranost

středně raná

sklovitost zrna

suchovzdornost

vysoká (++)

výnos - střední intenzita

MLYNÁŘSKÁ
A TĚSTOVINÁŘSKÁ JAKOST

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

rajonizace

KVO, ŘVO

raný termín setí, vyšší polní vzcházivost

4,3 – 4,8 MKS/ha

optimální termín setí

co nejdříve na jaře

optimální podmínky

4,5 – 5,5 MKS/ha

setí po obilovině

středně vhodné (+)

pozdní termín setí, nižší polní vzcházivost

5,8 – 6,0 MKS/ha

POTŘEBA RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ

HNOJENÍ DUSÍKEM
před setím

50 – 60 kg N/ha

střední intenzita

není potřeba

velmi vysoká (++++)

produkční hnojení (BBCH 29-32)

50 – 60 kg N/ha

vysoká intenzita

Stabilan 0,8 – 1,0 l/ha (BBCH 25-29)

stabilita sklovitosti

vysoká (+++)

kvalitativní hnojení (BBCH 49-51)

30 – 40 kg N/ha

6,5 – 7,9 t/ha

obsah karotenoidů v semolině

9,9 – 10,8 ppm (++++)

výnos - vysoká intenzita

7,8 – 8,9 t/ha

objemová hmotnost

790 – 815 g/l (+++)

doporučený počet klasů

570 – 670 na m2

obsah bílkovin

14,5 – 16,3 % (++++)

podle infekčního tlaku

po vzcházení insekticid proti škůdcům

hustota porostu

střední

obsah mokrého lepku

32 – 39 % (++++)

podle infekčního tlaku

BBCH 30-49 širokospektrální fungicid proti listovým skvrnitostem

počet zrn v klasu

středně vysoký

pádové číslo

390 – 450 s (+++)

preventivní ošetření

BBCH 51-65 azolový fungicid proti fuzáriím klasů

HTZ

45 – 48 g

stabilita pádového čísla

vysoká (+++)

sklizeň

7,3 (++)

běloklasost

7,4 (++)

rez pšeničná

7,6 (+++)

listové skvrnitosti

6,7 (++)

rez plevová

7,9 (+++)

fuzaria klasů

6,7 (++)

rez travní

8,5 (++++)

virózy (BYDV, WDV)

7,2 (++)

okamžitě po dosažení zralosti vhodné pro kombajnovou sklizeň

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY IS DURAGOLD

PHIC

padlí travní
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SKLIZEŇ

EXT

ODOLNOST PROTI CHOROBÁM

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

Odrůda IS Duragold je vhodná pro pěstování v KVO a ŘVO. Nejlépe se jí daří na úrodných půdách s dobrým vodním režimem. Nejlepší
předplodiny jsou luskoviny, řepka ozimá, brambory, cukrová řepa a kukuřice na siláž. Lze ji pěstovat i po kukuřici na zrno, pokud byly
posklizňové zbytky pečlivě zaorány již na podzim. Vyžaduje kvalitní přípravu seťového lůžka a brzký termín setí. Pro snížení rizika napadení
klasů fuzariózami doporučujeme preventivní ošetření porostů azolovým fungicidem na začátku kvetení.
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TRITIKALE OZIMÉ

IS Titus
IS Titus je raná intenzivní odrůda triticale, která byla

01

02

ranost

vynikající zdravotní
stav

vyšlechtěna z křížení odrůd (SW Talentro x Radko)
x IS Flavius. Vyznačuje se vysokým výnosovým potenciálem
a nadprůměrnou výnosovou stabilitou ve všech výrobních

PŘEDNOSTI
ODRŮDY

oblastech. V maloparcelkových pokusech dosahuje výnosový
potenciál 12,5 t/ha. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké

PŮVOD:
(SW Talentro x Radko)
x IS Flavius

IS Titus
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

stav jako rodičovská odrůda IS Flavius. Je vysoce odolná
proti rzi plevové i žitné, proti padlí travnímu a listovým

vysoký výnosový
potenciál

vysoká krmná
hodnota zrna

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

rajonizace

KVO, ŘVO, OVO, BVO

raný termín setí, vyšší polní vzcházivost

3,8 – 4,3 MKS/ha

optimální termín setí

25.9. – 15.10.

optimální podmínky

4,0 – 4,5 MKS/ha

pozdní termín setí, nižší polní vzcházivost

4,6 – 5,3 MKS/ha

odnožovací schopnost

vysoká

obsah bílkovin

11,2 – 12,8 %

pozdní termín setí

středně vhodný (+)

zimovzdornost

vysoká (++)

obsah esenciálních aminokyselin

vysoký

setí po obilovině

vhodné (++)

jarní vývoj

středně rychlý

obsah škrobu

70,1%

výška rostlin

110 – 120 cm

odolnost proti poléhání

středně vysoká (++)

ranost

raná

padlí travní

výnos - střední intenzita

8,9 - 10,5 t/ha

výnos - vysoká intenzita

ODOLNOST PROTI CHOROBÁM

04

skvrnitostem má střední odolnost.

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA –
DOPORUČENÍ
KRMNÁ KVALITA

03

se střední odolností k poléhání. Má výrazně lepší zdravotní

HNOJENÍ DUSÍKEM

POTŘEBA RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ

regenerační hnojení (BBCH 21-28)

40 – 50 kg N/ha

střední intenzita

není potřeba

6,7 (+)

1. produkční hnojení (BBCH 29-31)

50 – 60 kg N/ha

vysoká intenzita

Stabilan 0,8 – 1,0 l/ha (BBCH 25-29)

rez pšeničná

7,9 (+++)

2. produkční hnojení (BBCH 32-37)

40 – 60 kg N/ha

9,5 - 12,5 t/ha

rez plevová

8,2 (+++)

doporučený počet klasů

500 - 560 na m2

rez travní

8,2 (+++)

hustota porostu

střední

běloklasost

7,6 (+++)

podle infekčního tlaku

BBCH 21-28 v případě setí po obilovině proti chorobám pat stébel

počet zrn v klasu

vysoký

listové skvrnitosti

6,9 (++)

podle infekčního tlaku

BBCH 30-49 širokospektrální fungicid hlavně proti listovým skvrnitostem

HTZ

43 - 47 g

fuzaria klasů

6,9 (++)

preventivní ošetření

BBCH 51-65 azolový fungicid proti fuzariózám klasů

virózy (BYDV, WDV)

7,8 (++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY IS TITUS

INF
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Odrůda IS Titus má nižší nároky na stanoviště, předplodinu a intenzitu pěstování proti odrůdám pšenice ozimé. Má vyšší toleranci ke
kyselým půdám více toleruje nedostatek některých mikroprvků v půdě. Dává dobré výnosy i na sušších, méně úrodných půdách. Vysoký
výnosový potenciál se naplno projeví na lepších půdách a při intenzivní agrotechnice. Pro vyšší obsah esenciálních aminokyselin má vyšší
krmnou hodnotu než odrůdy pšenice ozimé, proto je ideálním komponentem pro výrobu krmných směsí. Je vhodná i pro výrobu senáží.
Poskytuje vysoký výnos zelené hmoty a je ideálním komponentem do luskovinoobilních směsek. Ve srovnání s odrůdami žita pomaleji
stárne a v pozdějších vývojových fázích obsahuje méně vlákniny a více bílkovin.
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TRITIKALE OZIMÉ

IS Flavius
IS Flavius je raná, intenzivní odrůda ozimého triticale

01

02

vysoká odolnost
proti poléhání

vysoký výnosový
potenciál

s vysokou krmnou hodnotou. Je středě vysoká, má vysokou
odolnost proti poléhání a vyznačuje se velmi vysokým
výnosovým potenciálem a nadprůměrnou výnosovou

PŘEDNOSTI
ODRŮDY

stabilitou ve všech výrobních oblastech. V maloparcelkových
pokusech dosahuje výnosů zrna i nad 12,5 t/ha.

PŮVOD:
(Moreno x TF-923)
x Kitaro

IS Flavius
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

vysoká krmná
hodnota zrna

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA –
DOPORUČENÍ
KRMNÁ KVALITA

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

rajonizace

KVO, ŘVO, OVO, BVO

raný termín setí, vyšší polní vzcházivost

3,8 – 4,3 MKS/ha

optimální termín setí

25.9. – 15.10.

optimální podmínky

4,0 – 4,5 MKS/ha

pozdní termín setí, nižší polní vzcházivost

4,6 – 5,3 MKS/ha

odnožovací schopnost

vysoká

obsah bílkovin

11,2 – 12,5 % (++)

pozdní termín setí

středně vhodný (+)

zimovzdornost

vysoká (++)

obsah esenciálních aminokyselin

vysoký

setí po obilovině

vhodné (++)

jarní vývoj

středně rychlý

obsah škrobu

69,9 %

výška rostlin

110 – 115 cm

odolnost proti poléhání

vysoká (+++)

ranost

raná

padlí travní

výnos - střední intenzita

8,3 – 10,5 t/ha

výnos - vysoká intenzita

ODOLNOST PROTI CHOROBÁM

03

HNOJENÍ DUSÍKEM

POTŘEBA RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ

regenerační hnojení (BBCH 21-28)

40 – 50 kg N/ha

střední intenzita

není potřeba

4,5 (-/0)

1. produkční hnojení (BBCH 29-31)

50 – 60 kg N/ha

vysoká intenzita

Stabilan 0,8 – 1,0 l/ha (BBCH 25-29)

rez pšeničná

7,9 (+++)

2. produkční hnojení (BBCH 32-37)

40 – 60 kg N/ha

9,4 – 12,5 t/ha

rez plevová

4,9 (0)

doporučený počet klasů

480 – 560 na m2

rez travní

7,6 (+++)

hustota porostu

střední

běloklasost

7,6 (+++)

podle infekčního tlaku

BBCH 21-28 v případě setí po obilovině proti chorobám pat stébel

počet zrn v klasu

vysoký

listové skvrnitosti

6,2 (+)

podle infekčního tlaku

BBCH 30-49 širokospektrální fungicid hlavně proti padlí a rzi plevové

HTZ

51 – 54 g

fuzaria klasů

6,5 (++)

preventivní ošetření

BBCH 51-65 azolový fungicid proti fuzariózám klasů

virózy (BYDV, WDV)

7,8 (++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY IS FLAVIUS

INF
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Odrůda IS Flavius má nižší nároky na stanoviště, předplodinu a intenzitu pěstování proti odrůdám pšenice ozimé. Má vyšší toleranci
ke kyselým půdám více toleruje nedostatek některých mikroprvků v půdě. Dává dobré výnosy i na sušších, méně úrodných půdách. Vysoký
výnosový potenciál se naplno projeví na lepších půdách a při intenzivní agrotechnice. Odrůda IS Flavius byla registrovaná jako odrůda
s komplexní odolností proti chorobám, ale v současnosti v některých oblastech a v závislosti na rasovém spektru patogenů se může projevit
vyšší citlivost na padlí a rez plevovou. Při vyšším infekčním tlaku těchto chorob je nutné použít vhodný fungicid. IS Flavius má bílkoviny
s vyšší výživnou hodnotou než pšenice, proto je tato odrůda vhodná pro výrobu krmných směsí. Rovněž je tato odrůda vhodná i pro výrobu
senáže. Poskytuje vysoký výnos zelené hmoty (40 – 50 t/ha). Ve srovnání s odrůdami žita stárne pomaleji, proto obsahuje méně vlákniny
a více bílkovin v období, kdy odrůdy žita jsou již přestárlé.
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TRITIKALE JARNÍ

IS Trivago
Trivago je středně pozdní jarní odrůda triticale s vysokým

01

02

špičkový výnosový
potenciál

vysoká odolnost
proti poléhání

výnosovým potenciálem a nadprůměrnou výnosovou
stabilitou. Byla vyšlechtěna z křížení odrůd Logo x IS Flavius.
V registračních zkouškách ÚKSÚP překonala kontrolní

PŘEDNOSTI
ODRŮDY

odrůdu Milewo ve výnosu zrna o 15,9 %. V intenzivních
maloparcelkových pokusech její výnosový potenciál dosahuje

PŮVOD:
Logo x IS Flavius

9 až 10 t/ha. Rostliny jsou nízké s vysokou odolností proti

03

poléhání. IS Trivago se vyznačuje výborným zdravotním

vynikající
zdravotní stav

stavem, je odolná proti rzi plevové a žitné, proti padlí
travnímu a listovým skvrnitostem má střední odolnost.

IS Trivago
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA –
DOPORUČENÍ
KRMNÁ KVALITA

rajonizace

KVO, ŘVO, OVO, BVO

raný termín setí, vyšší polní vzcházivost

4,0 - 4,5 MKS/ha

optimální termín setí

co nejdříve na jaře

optimální podmínky

4,5 – 5,0 MKS/ha

pozdní termín setí, nižší polní vzcházivost

5,5 – 6,0 MKS/ha

odnožovací schopnost

vysoká

obsah bílkovin

11,2 – 13,8 %

pozdní termín setí

středně vhodný (+)

počáteční jarní vývoj

středně rychlý

obsah esenciálních aminokyselin

vysoký

setí po obilovině

vhodné (++)

výška rostlin

100 – 105 cm

obsah škrobu

69,9 %

suchovzdornost

vysoká (++)

odolnost proti poléhání

vysoká (+++)

ranost

středně pozdní

padlí travní

výnos - střední intenzita

6,9 – 9,0 t/ha

výnos - vysoká intenzita

ODOLNOST PROTI CHOROBÁM

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

HNOJENÍ DUSÍKEM

POTŘEBA RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ

regenerační hnojení (BBCH 21-28)

40 – 50 kg N/ha

střední intenzita

není potřeba

7,1 (++)

1. produkční hnojení (BBCH 29-31)

40 – 50 kg N/ha

vysoká intenzita

Stabilan 0,8 – 1,0 l/ha (BBCH 25-29)

rez pšeničná

8,3 (+++)

2. produkční hnojení (BBCH 32-37)

30 – 40 kg N/ha

9,0 – 10,0 t/ha

rez plevová

7,9 (+++)

doporučený počet klasů

520 – 580 na m2

rez travní

7,9 (+++)

hustota porostu

střední

běloklasost

7,5 (+++)

podle infekčního tlaku

BBCH 21-28 v případě setí po obilovině proti chorobám pat stébel

počet zrn v klasu

vysoký

listové skvrnitosti

7,9 (+++)

podle infekčního tlaku

BBCH 30-49 širokospektrální fungicid hlavně proti listovým skvrnitostem

HTZ

43 – 46 g

fuzaria klasů

6,5 (++)

preventivní ošetření

BBCH 51-65 azolový fungicid proti fuzariózám klasů

virózy (BYDV, WDV)

7,8 (++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY IS TRIVAGO

INF
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Odrůda IS Trivago má menší nároky na stanoviště, předplodinu a intenzitu pěstování než odrůdy jarní pšenice nebo ječmene. Má vyšší
toleranci vůči kyselým půdám a lépe toleruje nedostatek některých mikroelementů v půdě. IS Trivago má vyšší krmnou hodnotu než pšenice
z důvodu vyššího obsahu esenciálních aminokyselin, proto je cennou surovinou pro výrobu krmných směsí pro monogastry i polygastry.
Je rovněž vhodná pro výrobu senáží. Poskytuje vysoký výnos zelené hmoty a je ideálním komponentem jarních luskovinoobilních směsek.
Ve srovnání s odrůdami žita pomaleji stárne, v pozdějších vývojových fázích obsahuje méně vlákniny a více bílkovin. Doporučený výsevek
v luskoobilných směskách je 2,2 až 2,5 MKS/ha.
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JEČMEN JARNÍ

IS Maltigo
IS Maltigo je středně raná odrůda jarního ječmene vyšlechtěná
z křížení Westminster x Xanadu. Zdravotní stav odrůdy je

01

02

výběrová
sladovnická
kvalita (8)

vynikající výtěžnost
předního zrna

dobrý, odolnost proti padlí travnímu má vysokou, proti
rzi ječné a listovým skvrnitostem je středně rezistentní.

PŘEDNOSTI
ODRŮDY

Odolnost proti poléhání má dobrou. Zrno je velké HTZ 50,4 g,
výtěžnost zrna nad sítem 2,5 mm je výborná. Slad z odrůdy

PŮVOD:
Westminster x Xanadu

IS Maltigo se vyznačuje vysokým obsahem extraktu (84,2%)

03

04

a optimálními hodnotami diastatické mohutnosti, friability a

vysoké a stabilní
výnosy

dobrá odolnost
proti poléhání

obsahu β-glukanů v zrně. IS Maltigo byla zařazena k odrůdám
s výběrovou sladovnickou kvalitou s bodovým ohodnocením 8.

IS Maltigo
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA –
DOPORUČENÍ
ODOLNOST PROTI CHOROBÁM

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

rajonizace

KVO, ŘVO, OVO, BVO

optimální podmínky, vyšší polní vzcházivost

optimální termín setí

co nejdříve do vyzrálé půdy

KVO, ŘVO, OVO 3,5 – 4,0 MKS/ha, BVO 4,3 – 4,8 MKS/ha

odnožovací schopnost

střední

padlí travní

8,6 (++++)

pozdní setí

středně vhodné (+)

pozdní termín setí nižší polní vzcházivost

jarní vývoj

středně rychlý

rez ječná

7,4 (++)

setí po obilovině

středně vhodné (++)

KVO, ŘVO, OVO 3,8 – 4,5 MKS/ha, BVO 4,8 – 5,2 MKS/ha

výška rostliny

74 –77 cm

hnědá skvrnitost

5,7 (+)

odolnost proti poléhání

vysoká (+++)

rynchosporiová skvrnitost

8,2 (+++)

ranost

středně raná

výnos - vysoká intenzita

7,2 – 8,6 t/ha

doporučený počet klasů

780 – 820 na m2

třídění zrna (nad 2,5 mm)

100 %

počet zrn v klasu

střední

sladovnická jakost

výběrová (8)

HTZ

51,2 g

dusíkaté látky

10,5 %

podle infekčního tlaku

BBCH 32-39 širokospektrální fungicid hlavně proti hnědé skvrnitosti

extrakt

84,2 % (++++)

preventivní ošetření

BBCH 51-59 azolový fungicid proti fuzariózám klasů

relativní extrakt

49,1 % (++)

kolbachovo číslo

48,3 % (+++)

diastatická mohutnost

394 j. WK (++++)

SLADOVNICKÁ KVALITA

INSERT YOUR TEXT
dosažitelný stupeň prokvašení

80,7 % (+++)

friabilita

92,0 % (++++)

HNOJENÍ DUSÍKEM

POTŘEBA RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ

Po lepší předplodině (BBCH 21-25)

30 – 40 kg N/ha

Po horší předplodině (BBCH 21-25)

40 – 60 kg N/ha

není potřeba

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY IS MALTIGO
Pěstování odrůdy IS Maltigo nevyžaduje specifická opatření. Odrůda je vhodná do všech výrobních oblastí. Na předplodiny nemá žádné
zvláštní nároky. Setí je potřeba provést co nejdříve, ale s ohledem na vyzrálost půdy. Vzhledem k jejímu dobrému zdravotnímu stavu
je zpravidla jedno ošetření porostů fungicidem proti listovým chorobám postačující. Použití růstových regulátorů při pěstování odrůdy
IS Maltigo není nutné.

INFOGRAPHI
obsah β-glukanů
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98 mg/l (++++)
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OVES SETÝ

IS Aventis
IS Aventis je středně raná odrůda s vysokým výnosovým

01

02

vysoký výnosový
potenciál

nadprůměrná
výnosová stabilita

potenciálem vyšlechtěná z křížení odrůd Atego x Vendelin.
Má dobrou odnožovací schopnost, rostliny jsou středně vysoké,
středně odolné proti poléhání. Proti listovým chorobám má

PŘEDNOSTI
ODRŮDY

střední až vyšší odolnost. Ve státních odrůdových zkouškách na
Slovensku dosáhla nejvyšší výnos zrna 8,54 t/ha a s průměrným

PŮVOD:
Atego x Vendelin

IS Aventis
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI

Vyznačuje se velmi vysokou objemovou hmotností (561 g/l),
nízkým podílem pluch (26,9%) a vysokým výnosem čistého zrna.

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA –
DOPORUČENÍ
ODOLNOST PROTI CHOROBÁM

03

04

velmi vysoká
objemová hmotnost

nízký podíl pluch

výnosem 7,75 t/ha překonala kontrolní odrůdy o 8,4 %.

DOPORUČENÝ VÝSEVEK

rajonizace

KVO, ŘVO, OVO, BVO

raný termín setí, vyšší polní vzcházivost

4,5 - 4,8 MKS/ha

optimální termín setí

co nejdříve na jaře

optimální podmínky

4,8 – 5,0 MKS/ha

setí po obilovině

vhodné (++)

pozdní termín setí, nižší polní vzcházivost

5,0 – 5,5 MKS/ha

odnožovací schopnost

střední

padlí travní

5,0 (0)

jarní vývoj

středně rychlý

hnědá skvrnitost

7,1 (++)

výška rostliny

100 - 105 cm

septoriozy

7,5 (+++)

suchovzdornost

vysoká (++)

rez ovesná

6,5 (+)

před setím

50 – 60 kg N/ha

střední intenzita

není potřeba

odolnost proti poléhání

střední (++)

rez travní

7,5 (++)

produkční hnojení (BBCH 29-32)

20 – 30 kg N/ha

vysoká intenzita

Moddus 0,6 l/ha (BBCH 31-37)

ranost

středně raná

výnos - střední intenzita

6,6 – 8,0 t/ha

výnos - vysoká intenzita

7,8 – 8,9 t/ha

obsah bílkovin

12,0 – 13,3 %

hustota porostu

střední

pluchatost

26,9% (++)

optimální počet rostlin

450 – 500 na m2

podíl zrna nad 1,8 mm

100 % (+++)

počet zrn v latě

vysoký

objemová hmotnost

561 g/l (++++)

preventivní ošetření

BBCH 11-15 proti 1. generaci bzunky ječné (Oscinella frit)

HTZ

36,2 g

obsah β-D-glukanů v zrně

3,2 – 4,3 %

podle infekčního tlaku

BBCH 31-49 proti mšicím a kohoutkům

TECHNOLOGICKÁ JAKOST

HNOJENÍ DUSÍKEM

POTŘEBA RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
podle infekčního tlaku

INSERT YOUR TEXT

BBCH 30-49 širokospektrální fungicid

INSEKTICIDNÍ OŠETŘENÍ

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY IS AVENTIS
IS Aventis je plastická odrůda, která díky svým vyrovnaným agronomickým vlastnostem nemá specifické požadavky na agrotechniku.
Je vhodná do všech výrobních oblastí. Vyžaduje co nejranější termín setí. Při setí nevadí ani vyšší vlhkost půdy. Včas založené porosty lépe
zakořeňují a lépe odolávají suchu a také chorobám a škůdcům. Optimální hustota vzešlého porostu pěstovaného na zrno je 450 až 500
rostlin na m2. Výsevek při pěstování na zelené krmení je cca 180 – 200 kg/ha, při pěstování na senáž s podsevem jetelovin, případně luskovin
(siláž) je 80 až 100 kg/ha.

INFOGRAPHI
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jen v případě hrozícího silného polehnutí
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Ing. Eduard Bielko

Ing. Martina Kubíčková

Antonín Barnet

Ing. Hana Tichá

Bc. Petr Emmert

Bc. Lucie Ciencialová

manažer osiv
+420 602 516 300

marketing
a poradenství
+420 602 503 344

vedoucí oddělení komodit
+420 724 224 190
+420 549 522 645

referent oddělení osiv,
obiloviny, luskoviny
+420 606 704 293
tel.: +420 549 522 648
fax: +420 549 522 659

referent oddělení osiv
kukuřice, olejniny
a drobná semena
+420 724 973 652
tel.: +420 549 522 648
fax: +420 549 522 659

referent
oddělení osiv
+420 602 513 455

referent oddělení
komodit
+420 607 870 736
+420 549 522 653

ČSO Morkovice

ČSO Šlapanice

Komenského 62
768 33 Morkovice
Martin Oplt
+420 601 570 574

K. Čapka 21
664 51 Šlapanice
Vojtěch Dudek
+420 724 224 189

ČSO Moravské Budějovice
Jaroměřická 1120
676 02 Moravské Budějovice
Jaroslava Marková
+420 606 656 265

Centrální laboratoř Šlapanice
K. Čapka 21
664 51 Šlapanice
Ing. Jana Martinková
+420 724 973 631

Logistické centrum Ořechov
Jeřábkova
664 44 Ořechov
Ing. Ivo Přikryl
+420 724 734 944

8102

Silo Blansko

LN

KL

Na Lukách
678 01 Blansko
Petr Letfus
+420 725 468 217

RA

BE
PB

1 Ing. Josef Krejčí +420 602 513 483
2 Ing. Eva Vymětalová +420 602 323 126
3 Jaroslav Judásek +420 724 598 317

10 Ing. Leoš Tejkl +420 602 513 484
4 Bc. Andrea Tamborlani +420 703 494 082

11 Iva Fauová +420 602 576 753

5 Ing. Pavel Böhm +420 723 012 689

12 Hana Liscová +420 606 704 627

6 Ing. František Lupač +420 728 253 852

13 Bc. Lenka Coufalová +420 734 890 172
7 Ing. Josef Řezanina +420 606 657 878
8 Jindřiška Doležalová +420 606 657 879
9 Ing. Miroslav Štefl +420 602 513 459

