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 Obchod s komoditami 
 

 ELITA semenářská, a.s. Vám nabízí, podobně jako v minulých   
 sezónách, zobchodování Vašich zemědělských komodit

•	Příznivé ceny a jistota plateb za odebrané zboží
•	Tzv. zelený úvěr na osiva, hnojiva, pesticidy, pomocné půdní látky  
    uzavřením smluv na zboží ze sklizně 2021
•	Smluvně podložený odběr Vašich komodit usnadní Vaše rozhodování  
    co pěstovat
•	Široký okruh obchodovaných komodit a rychlá realizace
•	Skladování komodit ve skladovací kapacitě ELITY - silo v Blansku
•	Prodej ze skladu pěstitele
•	Možná úprava zboží na čističkách ELITY, možnosti úpravy máku  
    a ostatních drobnosemenných komodit
•	Zvýhodněné sazby za čištění pro smluvní partnery
•	Dodržování pravidel bezpečnosti potravin a krmiv dle HACCP
•	Nabízíme Sójové HP šroty, řepkové šroty, GMO free šroty, krmné  
    mouky, otruby do krmných směsí a další… 
 

 Přípravky na ochranu rostlin 
•	Nabízíme kompletní sortiment registrovaných přípravků
•	Dodávka do 24 hod
•	Odbornou poradenskou činnost zajišťují naši regionální pracovníci
•	Vytvoříme výhodné platební podmínky, slevy množstevní  
    i za včasnou platbu, výhodné balíčky k osivům
•	Možnost čerpání chemických přípravků ve formě záloh z uzavřených  
    smluv na nákup merkantilního zboží 
 

 Nabídka hnojiv 
•	Nabízíme průmyslová hnojiva prostřednictvím našich  
   regionálních pracovníků dle aktuální nabídky
•	Hnojiva volně ložená i balená 
 

 Nabídka přípravků OLMIX GROUP 
•	 NEOSOL – biostimulátor vitálních funkcí půdy pro optimální růst  
    a vývoj rostlin, podpora půdních mikroorganismů
•	 EXPLORER 20 – stimulátor biologické aktivity rhizosféry, zvýšení  
    využitelnosti živin, zlepšení struktury půdy . . .
•	 AGROPTIM SUNSET – biostimulátor vegetativních funkcí rostliny,  
    fotosyntéza, transpirační proudění
•	 ALGOMEL PUSH  - posiluje vývoj kořenů, zlepšuje příjem živin,  
    regenerace rostlin po zimě
•	 PRIMEO S8 – granulovaná směs stimulátoru biologické aktivity  
    rhizosféry a hnojiva s obsahem síry
•	 Z-FIX – aktivátor biologické transformace všech druhů statkových  
    hnojiv (hnůj, kejda, trus, kompost)
•	 Z-DRY – pravidelné ošetřování podlahy, stání, roštů bezstelivových  
    provozů a stájových chodeb 
 

Nabídka výběru mořících přípravků při 
nákupu osiva ozimů pro podzim 2021

FUNGICIDNÍ MOŘENÍ

PŠENICE

CELEST EXTRA FORMULA M 2 l/t

CELEST TRIO FORMULA M 2 l/t

KINTO DUO 2 l/t

KINTO PLUS 1,5 l/t

RANCONA i-MIX 1 l/t

VIBRANCE GOLD 2 l/t

JEČMEN

KINTO DUO 2 l/t

KINTO PLUS 1,5 l/t

MAXIM STAR 025 FS 1,5 l/t

RANCONA i-MIX 1 l/t

RAXIL STAR 0,5 l/t

TRITIKALE, ŽITO

CELEST EXTRA FORMULA M 2 l/t

CELEST TRIO FORMULA M 2 l/t

KINTO DUO 2 l/t

KINTO PLUS 1,5 l/t

VIBRANCE GOLD 2 l/t

STIMULAČNÍ MOŘENÍ

OBILNINY

ALBIT 0,04 l/t

GALLEKO SPECIAL 1 l/t

M-SUNAGREEN 1,5 l/t

MOŘENÍ PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

OBILNINY POLYVERSUM 0,5 kg/t

 Dále Elita nabízí 
•	Čištění a moření farmářských osiv na technologicky moderních  
 linkách ELITY
•	Poradenství při výběru odrůd, pesticidů, hnojiv a pomocných  
 půdních látek 
•	Laboratorní činnost: N-látky, tuk, vláknina, škrob, vlhkost, pádové  
    číslo, objemová hmotnost, čistota, stanovení mykotoxinů - DON,  
    AFLATOXINY
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Obchodní
činnost Certifikace

ODRŮDA 
REGISTROVANÁ 
V EVROPSKÉM 

KATALOGU 

PRÁVNĚ
CHRÁNĚNÁ 

ODRŮDA

ODRŮDA 
REGISTROVANÁ 

V ČESKÉ REPUBLICE

NOVINKA PŘIPRAVOVANÁ 
ODRŮDA

ODRŮDA 
POTRAVINÁŘSKÉHO TYPU
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Pšenice 
ozimá ELITA semenářská, a.s.  HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD PŠENICE OZIMÉ ISTROPOL SOLARY
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IS Agilis
•	extra raná osinatá odrůda se špičkovou potravinářskou  
   kvalitou
•	vyšlechtěna z křížení (IS Corvinus x Capo) x Corvinus
•	výnosově stabilní ve všech výrobních oblastech
•	dobře snáší podmínky deficitu půdní vláhy
•	velmi vysoký obsah kvalitních bílkovin, stabilní pádové  
   číslo
•	výborná předplodina pro řepku ozimou i ve výše  
   položených oblastech
•	má vysokou odolnost proti rzi pšeničné i rzi plevové,  
   proti padlí a listovým skvrnitostem je středně odolná
•	optimální termín setí 1.10. – 15.10.
•	vhodná pro setí po obilovině
•	výsevek 4,0 – 5,5 MKS/ha dle oblasti a termínu setí

IS Danubius
•	raná bezosinatá atraktivní odrůda s velmi produktivním  
   klasem
•	vyšlechtěna z křížení IS Escoria x Bohemia
•	ve srovnání s Bohemií je ranější v metání o 2-3 dny  
   a nižší o 10 cm
•	střední odnožovací schopnost
•	vysoká odolnost proti poléhání
•	vysoká zimovzdornost
•	střední odolnost proti listovým chorobám, na úrovni  
   Bohemie
•	má velké až velmi velké zrno se středně vysokým  
   obsahem bílkovin cca 13,5%
•	lepek je kvalitní, sedimentační hodnota středně vysoká  
   až vysoká 52 – 56 ml
•	pádové číslo je středně vysoké s dobrou stabilitou
•	výsevek 4 – 4,5 MKS/ha

IS Dimenzio
•	raná bezosinatá odrůda s vynikajícími agronomickými  
   vlastnostmi
•	plastická odrůda do všech výrobních oblastí
•	dosahuje dobré výsledky i na lehčích a sušších půdách
•	velmi vysoká odolnost proti poléhání (výška rostlin  
   85 - 95 cm)
•	komplexní polní odolnost k chorobám
•	umožňuje pěstování při nižší úrovni vstupů
•	je vhodná pro extenzivní i intenzivní způsob pěstování
•	jistota přezimování, rychlá dynamika jarního růstu
•	klasový typ odrůdy, velký produktivní klas
•	nižší až střední odnožovací schopnost
•	střední HTZ 43 až 46 g
•	výsevek 4,3 – 4,8 MKS/ha 

IS Laudis
•	středně raná osinatá odrůda středního až vyššího vzrůstu
•	původ: Capo x Barroko
•	dobrá mrazuvzdornost i zimuvzdornost
•	nadprůměrná odnoživost
•	vynikající odolnost proti listovým skvrnitostem a rzi  
   plevové
•	vysoké hodnoty celého komplexu parametrů mlynářské  
   a pekařské kvality
•	vysoké a stabilní výnosy od kukuřičné až po  
   bramborářskou oblast
•	výsevek 4 – 4,5 MKS/ha

ODRŮDA IS AGILIS IS DANUBIUS IS DIMENZIO IS CONDITOR IS LAUDIS IS RUBICON IS FORTIDUR

Rok registrace na SK 2017 2017 2019 2012 2015 2020 2019
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Výnos vysoký vysoký vysoký velmi vysoký vysoký velmi vysoký vysoký

Zimovzdornost středně vysoká vysoká středně vysoká středně vysoká vysoká středně vysoká středně vysoká

Ranost extra raná raná raná pozdní středně raná raná středně raná

Odnožovací 
schopnost střední nižší - střední nižší - střední vysoká vysoká střední vysoká

Výška 
rostliny (cm) 105 - 110 100 - 105 85 -95 95 - 105 105 - 110 90 - 100 80 -95

Odolnost  
proti poléhání střední vysoká velmi vysoká vysoká střední střední střední

Optimální 
termín setí 1.10. - 15.10. 1.10. - 15.10. 1.10. - 15.10. 25.9. - 15.10. 1.10. - 30.10. 1.10. - 15.10. 1.10. - 15.10.

Vhodnost 
pro pozdní setí méně vhodná středně vhodná méně vhodná středně vhodná vhodná středně vhodná středně vhodná

HTZ (g) 47 - 48 47 - 50 43 - 46 43 - 45 43 - 45 43 - 47 42 - 44

Výsevek 
MKS/ha 4,0 - 5,5 4,4 - 5,0 4,3 - 4,8 4,0 - 4,8 3,8 - 4,5 4,3 - 4,8 4,3 - 6,0
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Virózy 
tolerance střední vyšší střední střední střední střední vyšší

Padlí 
travní 7,5 7 7,1 8,1 7 6,7 5,2

Rez 
pšeničná 7,5 6,5 7,5 7,5 8,1 7,1 7,6

Rez 
plevová 8,0 6,2 7,9 8,6 8,4 8,0 7,8

Listové 
skvrnitosti 6,7 7 6,6 7,9 7,2 6,6 7,4

Fuzariózy 
klasů 7,4 7,2 7,2 7,2 6,5 7,0 6,3
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Obsah mokrého 
lepku v % 32 - 38 29 - 35 29 - 35 22 - 25 32 - 36 23 - 26 31 - 35

Sedimentační 
hodnota v ml 55 - 60 50 - 55 52 - 58 19 - 29 19 - 29 33 - 38

Objemová 
hmotnost v g/l 790 - 815 785 - 805 785 - 805 785 - 805 795 - 810 740 - 770 790 - 805

Pádové 
číslo 320 - 415 280 - 375 330 - 375 290 - 350 310 - 380 330 - 375 285 - 350

Pekařská 
jakost E E E krm./oplat. E B/C těstoviny
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Pšenice 
ozimá  ELITA semenářská, a.s.

IS Conditor
•	středně raná osinatá odrůda středního vzrůstu
•	zimovzdornost na úrovni odrůdy Rapsodia
•	výborná odnožovací a regenerační schopnost
•	vyniká odolností proti rzi pšeničné, listovým  
   skvrnitostem a chorobám klasu
•	dobrá odolnost proti poléhání
•	velmi vysoký výnos, nadprůměrná stabilita výnosu
•	produkce vhodná pro výrobu pečivárenských produktů  
   a na krmné účely
•	výsevek 4,3 – 4,8 MKS/ha

IS Rubicon (B/C) 
•	raná bezosinatá odrůda pro krmné účely a výrobu  
   bioetanolu
•	velmi vysoký výnosový potenciál a výnosová stabilita
•	kvalitativní ukazatele budou často vyhovovat  
   potravinářské kvalitě B
•	plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí
•	dobrý zdravotní stav
•	rostliny jsou středního vzrůstu s dobrou odolností  
   k poléhání
•	odrůda se vyznačuje velmi produktivním klasem  
   s vysokou HTZ 46 g
•	nejlepší výsledky dosahuje v podmínkách vysoké půdní  
   intenzity
•	má velmi dobrou reakci na vysokou intenzitu pěstování
•	fungicidní ochranu zaměřit na listové skvrnitosti a  
   fuzariózy v klasu
•	doporučujeme setí v první polovině agrotechnického  
   termínu
•	výsevek 4,3 až 4,8 MKS/ha

Pšenice ozimá tvrdá

IS Fortidur
•	středně pozdní intenzivní krátkostébelná odrůda  
   pšenice tvrdé
•	vysoký výnosový potenciál
•	těstovinářská jakost je výborná s nadprůměrnou  
   stabilitou sklovitosti
•	vhodná pro pěstování v KVO a teplejší ŘVO
•	nedoporučujeme pěstovat po kukuřici na zrno
•	spolehlivá zimovzdornost
•	rostliny jsou nízkého až středního vzrůstu se střední  
   odolností k poléhání
•	klasy jsou bílé barvy
•	doporučujeme v případě silnějšího infekčního tlaku  
   ošetřovat proti padlí
•	v intenzivních podmínkách je nutná regulace pro  
   zpevnění stébla
•	na začátku květu je potřeba aplikovat fungicid proti  
   klasovým fuzariózám
•	výsevek 4,3 až 6 MKS/ha

Pšenice s černým zrnem  
pro speciální využití

AF Zora Agrotest fyto, s.r.o.

•	středně raná pekařská odrůda s černou barvou zrna
•	mimořádně vysoký obsah antokyanů
•	vysoký obsah dusíkatých látek
•	výnos na úrovni cca 92% na kontrolní, běžné odrůdy
•	objemová výtěžnost pečiva vysoká, Zelenyho test nízký
•	vhodná i pro režim ekologického zemědělství
•	rostliny jsou středně vysoké až vysoké, středně odnožující
•	zrno velké
•	odolnost proti vymrzání na velmi dobré úrovni
•	středně odolná proti napadení komplexem listových  
   skvrnitostí
•	středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice
•	méně odolná ke rzi travní a fuzáriím klasu
•	výsevek 4,5 až 5 MKS/ha

Antokyany jsou významnými antioxidanty, které jsou 
pokládány za látky s pozitivním vlivem na zdraví konzumentů. 
Snižují obsah volných radikálů. Tím působí preventivně proti 
řadě chorob a projevům stárnutí.

AF ZoraNOVINKA

Středně raná pekařská odrůda s černým zrnem určená pro speciální 
využití. Vyznačuje se mimořádně vysokým obsahem antokyanů  
s pozitivním vlivem na zdraví. Snižují obsah volných radikálů, působí 
preventivně proti řadě chorob a projevům stárnutí. Z barevných 
pšenic lze vyrábět i atraktivně vypadající vločky nebo expandované  
a extrudované výrobky.

Agrotest fyto, s.r.o.
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První evropská odrůda 
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Bohemia - červená
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Pšenice 
ozimá  LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE CEREALS, s.r.o.

LG Magirus
•	středně raná plastická odrůda klasového typu do všech  
   výrobních oblastí
•	výborný zdravotní stav, vysoká odolnost vůči rzi  
   pšeničné a plevové
•	střední odnožovací schopnost
•	vynikající zimovzdornost
•	vysoká odolnost proti poléhání
•	vhodná i pro pozdní setí
•	lze pěstovat po obilovině i kukuřici
•	stabilní pádové číslo, vysoká HTZ až 55 g
•	výsevek 3,5 – 4,7 MKS/ha

Dagmar 
•	velmi raná 
•	vhodnost do všech oblastí pěstování
•	velmi vysoký výnos (i v teplejších a sušších oblastech)
•	vysoká odolnost vůči fuzariózám v klase a běloklasosti
•	velmi vysoká zimovzdornost 
•	vysoká odolnost vůči poléhání
•	vhodná pro pozdní setí po obilnině i kukuřici
•	výsevek 3,2 – 5,0 MKS/ha dle oblasti a termínu setí

LG Absalon
•	raná odrůda vhodná do všech oblastí včetně přísudkových
•	vysoká objemová hmotnost a vysoké pádové čílo
•	délka rostlin cca 84 cm, vysoká odolnost proti poléhání
•	excelentní zdravotní stav
•	vynikající odolnost proti rzi plevové a chorobám pat stébel
•	gen odolnosti proti pravému stéblolamu Pch1
•	velmi vysoká odolnost k padlí travnímu
•	vysoká odolnost ke rzi pšeničné a listovým skvrnitostem
•	vhodná pro minimalizační technologie
•	vhodná pro pěstování po obilnině i kukuřici
•	doporučujeme setí v agrotechnickém termínu
•	výsevek 3,5 – 4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí

LG Dita
•	polopozdní až pozdní česká odrůda z Hrubčic
•	nejvýnosnější „Ačko“ v registračním řízení ÚKZÚZ  
   2017-2019 v ŘVO
•	délka rostlin cca 85 cm, velmi vysoká odolnost vůči  
   poléhání
•	vynikající zdravotní stav
•	velmi vysoká odolnost ke rzi pšeničné a padlí travnímu
•	vysoká odolnost vůči rzi plevové
•	velmi dobrá odolnost k listovým skvrnitostem
•	lze pěstovat po obilnině
•	doporučujeme pěstovat intenzivně se střední až nižší  
   dávkou morforegulátorů
•	výsevek 3,5 – 4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí

LG Imposanto
•	pozdní pekařská odrůda, vysoká odnožovací schopnost
•	vysoká objemová hmotnost, vysoké a stabilní pádové č.
•	nejlepších výnosů dosahuje v ŘVO a BVO
•	vysoká odolnost proti všem listovým a klasovým chorobám
•	vysoká odolnost vůči chorobám pat stébel (gen Pch1)
•	velmi dobrá zimovzdornost
•	vysoká odolnost poléhání
•	středně velké zrno se středně vysokou HTZ
•	lze pěstovat po obilnině a kukuřici
•	výsevek 3,5 – 4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí

LG Initial 
•	plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí 
•	velmi výnosná odrůda pro intenzivní pěstování
•	vysoká odolnost proti poléhání
•	velmi dobrý zdravotní stav, odolná ke rzi plevové
•	velmi dobrá odolnost vůči chorobám pat stébel a padlí  
   travnímu
•	dobrá odolnost k listovým skvrnitostem a k fuzariózám  
   v klasu
•	výborně reaguje na ošetření fungicidy
•	velmi dobrá zimovzdornost
•	vhodná i pro pěstování po obilovině
•	doporučujeme základní dávku morforegulátoru růstu
•	výsevek 3,3 – 4,5 MKS/ha dle oblasti a termínu setí
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NEJVÝKONĚJŠÍ ODRŮDY 
LIMAGRAIN 2021

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Polygra cká 262/3, 108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: +420 212 244 339, e-mail: info@limagrain-cereals.cz

Šlech� me Váš úspěch

www.lgseeds.cz

novinky v pšenici ozimé 

LG Absalon A
KVALITA  Pch1

•  raná výnosná odrůda vhodná i do přísuškových oblas� 
•  výborný zdravotní stav včetně rezistence pravému stéblolamu 

(gen Pch1)
•  kvalita A s velmi vysokou objemovou hmotnos� 

LG Mocca KRMNÁ  
•  vynikající výnos - vhodná na krmení i oplatky
• nejprodávanější krmná pšenice v ČR
• výborné agronomické vlastnos� 

LG Ini  al A
KVALITA

•  vynikající výnos v pekařské kvalitě A
•  vysoká odolnost pro�  poléhání
•  zdravá odrůda vhodná i po obilnině

LG Keramik  A
KVALITA

•  velmi vysoký výnos zrna s velmi dobrou potravinářskou kvalitou
•  středně raná odrůda vhodná i do teplých a přísuškových oblas� 
•  vysoká mrazuvzdornost

LG Dita A
KVALITA

•  vysoký výnos v kvalitě A
•  velmi vysoká odolnost pro�  poléhání
•  kombinovaná odolnost pro�  padlí, rzi plevové i rzi pšeničné

ječmen ozimý

LG Triumph  
•  velmi vysoký výnos v pokusech i v praxi
•  odrůda odolná pro�  poléhání
•  výborný zdravotní stav

LG Zoro  
•  vynikajíc výnos
•  výborný zdravotní stav
•  rezistentní odrůda vůči viru žluté 

zakrslos�  ječmene (BYDV)

Picasso novinka   RANÁ

•  raná odrůda vhodná i do teplejších 
a sušších oblas� 

•  nejvýnosnější odrůda ozimého ječmen 
na ÚKZÚZ v suchém roce 2019

•  výborný zdravotní stav a vysoká 
odolnost pro�  poléhání

•  velké zrno s vysokou HTZ
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Pšenice 
ozimá  LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE CEREALS, s.r.o.

PODZIM 2021 / OSIVA A SADBA

Avenue 
•	extrémně raná – nejranější odrůda v sortimentu
•	vhodnost do všech oblastí pěstování
•	vysoký výnos (i v sušších a teplejších oblastech)
•	vysoká odolnost vůči všem klasovým chorobám a padlí  
   travnímu na listu
•	velmi dobrá zimovzdornost
•	odolnost vůči poléhání
•	výsevek 3,2 – 4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí 

Frisky
•	polopozdní odrůda, velmi dobrá odnožovací schopnost
•	mimořádně vysoký výnosový potenciál
•	velmi vysoká zimovzdornost
•	krátké pevné stéblo, vysoká odolnost vůči poléhání
•	vysoká odolnost vůči hospodářsky významným  
   chorobám včetně rzi plevové
•	lze pěstovat po obilovině i kukuřici, vhodná  
   i pro pozdní setí
•	výsevek 3,2 – 4,5 MKS/ha dle oblasti a termínu setí 

Lear 
•	pozdní pšenice určená pro krmné účely, vhodná i na  
   oplatky a na slad
•	krátké až středně vysoké rostliny s velmi dobrou  
   odolností poléhání
•	střední odnožovací schopnost, klasový typ pšenice
•	dobrá odolnost vůči vyzimování
•	vysoká odolnost vůči padlí travnímu a rzi pšeničné
•	možnost pěstování po obilovině
•	výsevek 3,5 – 4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí

LG Mocca 
•	středně raná odrůda kompenzačního typu
•	středně odnoživá s vysokým počtem zrn v klase
•	měkká pšenice vhodná na krmení i na oplatky
•	excelentní zdravotní stav a velmi vysoká zimovzdornost
•	vysoká odolnost virové zakrslosti pšenice (WDV)
•	kratší stéblo s vysokou odolností k poléhání
•	výsevek 3,5 až 4,7 MKS/ha

LG Sheriff 
•	polopozdní plastická odrůda, vysoká odnožovací  
   schopnost
•	velmi vysoký výnos ve všech výrobních oblastech  
   v ošetřené i neošetřené variantě
•	krátké rostliny s vysokou odolností k poléhání
•	velmi dobrá odolnost vůči vyzimování
•	velmi dobrá až vysoká odolnost vůči hlavním chorobám
•	lze pěstovat po obilovině a časně sklizené kukuřici na siláž
•	výsevek 3,2 – 4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí 

  Přidejte k mořidlu Kinto® Plus 
chybějící element na bázi Revysolu 
- mořidlo Relenya®

  Získejte kompletní řešení všech chorob osiva 
pšenice včetně sněti zakrslé a mazlavé

  Antirezistentní řešení díky 4 účinným látkám

Relenya® 
 Kinto® Plus

Revyluce v ochraně 
osiva pšenice 

Novinka 
2021

www.agro.basf.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.
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Pšenice 
ozimá  RAGT CZECH - VP AGRO

RGT Ponticus   
•	poloraná až polopozdní odrůda s vynikající  
   potravinářskou kvalitou
•	velmi vysoké a stabilní pádové číslo
•	velmi vysoký obsah N-látek
•	vysoká mrazuvzdornost
•	výborná odolnost poléhání
•	HTZ cca 46g
•	výsevek 3,5 – 4,5 MKS/ha

RGT Depot 
•	polopozdní až pozdní odrůda německého šlechtění
•	výnosová špička v sortimentu „Áčkových“ pšenic
•	výnos tvoří produktivitou klasu (vysoký počet zrn v klase  
   a vysoká HTZ)
•	HTZ i přes 50g, méně odnožuje
•	výborná odolnost ke rzi plevové a padlí travnímu
•	dobrá odolnost ke rzi pšeničné a klasovým fuzáriím
•	dobrá odolnost k poléhání
•	velmi dobrá mrazuvzdornost
•	výsevek 3,3 – 4,2 MKS/ha

RGT Reform 
•	polopozdní až pozdní odrůda, registrovaná v SRN
•	rekordní výnosy ve všech výrobních oblastech,  
   extrémní stabilita pádového čísla
•	výborný zdravotní stav listové plochy i klasů, možnost 
   setí po obilovině
•	vysoká odolnost ke klasovým fusáriím, tolerance  
   k setí po kukuřici na zrno
•	výborná mrazuvzdornost, nízké rostliny, vysoká  
   odolnost proti poléhání
•	odnožovací schopnost velmi dobrá, HTZ střední 45g
•	vysoce kompenzační typ odrůdy
•	lze vysévat časně i v pozdnějších termínech
•	výsevek 3,0 – 4,5 MKS/ha dle výrobní oblasti  
   a termínu setí

RGT Venezio
•	poloraná osinatá odrůda s vysokou HTZ
•	vyniká vysokým obsahem bílkovin
•	velmi dobrý zdravotní stav
•	vysoká odolnost rzi pšeničné a plevové
•	tolerantní ke chlotoluronu
•	velmi dobrá odolnost k vyzimování
•	výška rostlin je střední až nižší s dobrou odolností  
   k poléhání
•	výnos tvoří hustotou porostu a  HTZ
•	potřeba morforegulace je střední
•	optimální počet klasů je 700 na m2

•	výsevek 4 – 5 MKS na ha dle výrobní oblasti a termínu setí 

Viriato
•	velmi krátká raná osinatá pšenice
•	výška rostliny 81 cm – výborná odolnost vůči poléhání
•	dobrá mrazuvzdornost
•	dobrá odolnost proti braničnatkám
•	střední odolnost vůči padlí a rzi pšeničné
•	dobrá odolnost vůči běloklasosti
•	odolnost proti fuzáriím v klase je střední
•	výsevek 3,0 – 4,5 MKS/ha dle termínu setí  
   a místních podmínek

RGT Sacramento
•	poloraná osinatá odrůda s vysokými výnosy ve všech  
   výrobních oblastech
•	nejvýnosnější pšenice v registraci od roku 2008
•	velmi dobrá odnožovací schopnost
•	výnos tvoří vysokou hustotou porostu
•	morforegulaci přizpůsobit aktuálnímu stavu porostu
•	kratší rostliny s velmi dobrou odolností vůči poléhání
•	mrazuvzdornost průměrná
•	HTZ 43 g
•	výsevek 3,5 – 4,5 MKS/ha dle oblasti a termínu setí

PODZIM 2021 / OSIVA A SADBA PODZIM 2021 / OSIVA A SADBA
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Pšenice 
ozimá  SAATEN – UNION

Expo
•	polopozdní plastická odrůda pro intenzivní i extenzivní  
   technologii pěstování
•	výborné a stabilní pekařské parametry
•	velmi dobrý zdravotní stav, zejména odolnost fuzáriím  
   v klase
•	možno pěstovat po obilovině i kukuřici
•	velmi dobrá zimovzdornost
•	doporučený termín setí od 1/2 září do 2/2 října
•	výsevek 3,0 – 4,0 MKS/ha dle oblasti a termínu setí

Genius
•	středně raná až polopozdní plastická odrůda pšenice ozimé 
•	střední vzrůst se střední odnožovací schopností 
•	středně dobrá odolnost proti poléhání
•	dobrá mrazuvzdornost a zimovzdornost
•	velmi dobrá odolnost k běloklasosti, rzi pšeničné, padlí  
   a braničnatkám klasu 
•	průměrná až mírně podprůměrná odolnost vůči DTR
•	výsevek 3,5 – 4,0 MKS/ha

Centurion
•	raná osinatá odrůda odolná ke stresovým podmínkám
•	vhodná do aridních oblastí a na lehčí, málo vododržné půdy
•	nižší vzrůst, vysoká odolnost k poléhání
•	velmi dobrý zdravotní stav a dobrá zimovzdornost
•	vhodná také do extenzivních podmínek nebo bioprodukce
•	doporučený termín setí od ½ září do ½ října
•	výsevek 2,5 – 3,8 MKS/ha dle termínu setí a půdně  
   klimatických podmínek

Chiron
•	středně raná velmi výnosná odrůda s mimořádnou  
   plasticitou
•	velmi dobře toleruje přísuky, lehčí až písčité půdy
•	velmi dobře toleruje i těžké a jílovité pozemky
•	velmi vysoké a stabilní výnosy
•	zimovzdornost i mrazuvzdornost na výborné úrovni
•	výborný zdravotní stav a stres odolnost
•	velmi dobré pekařské parametry
•	výsevek 2,8 – 3,8 MKS/ha

Pirueta  
•	raná výnosná odrůda středního vzrůstu
•	velmi dobrá odolnost k poléhání
•	zdravý kořen i zdravá listová plocha
•	velmi odolná všem klasovým chorobám
•	velmi rychlé nalévání zrna
•	vhodná pro rané termíny setí
•	snáší nižší vstupy hnojiv i fungicidní ochrany
•	doporučený termín setí ½ září až ½ října
•	výsevek 2,8 – 3,8 MKS/ha

Atuan  
•	polopozdní klasová odrůda nižšího vzrůstu s velmi  
   dobrou odolností k poléhání
•	velmi dobrý zdravotní stav, lze pěstovat po obilovině  
   i kukuřici
•	vytváří delší klas a vysoký počet klasů
•	má střední odnožovací schopnost a vyžaduje spíše řidší  
   porosty i na lehčích půdách
•	velmi dobře reaguje na vyšší dávky N hnojení
•	vhodná pro intenzivní technologie
•	doporučený termín setí od 2/2 září do 2/2 října
•	výsevek 2,5 – 3,8 MKS/ha dle termínu setí a půdně  
   klimatických podmínek

Bonanza 
•	polopozdní krmná odrůda středního vzrůstu
•	výborná mrazuvzdornost – 8,3
•	velmi dobrá odolnost vůči poléhání
•	tolerance k pozdnímu termínu setí
•	pevné zdraví – běloklasost 8,3
•	vynikající výnos zrna
•	vhodnost po obilovině i kukuřici
•	výsevek 3,0 – 3,2 MKS/ha

Johnson
•	polopozdní krmná odrůda s velmi vysokým výnosovým  
   potenciálem
•	nízký vzrůst (cca 85 cm) s vysokou odolností k poléhání
•	mimořádně zdravý list i klas
•	odrůda bez potřeby fungicidního ošetření klasu (AZOL FREE)
•	vysoká stres odolnost
•	dobře snáší i lehčí půdy a sušší stanoviště
•	ideální počet 600 – 700 klasů na m2

•	dává předpoklad vysokých výnosů i v horších podmínkách
•	střední HTZ 42 g, velmi vysoký počet zrn v klase (nad 45)
•	termín setí od druhé ½ září do druhé ½ října
•	výsevek 3 – 4 MKS/ha
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SAATEN-UNION CZ s.r.o.

www.saaten-union.cz

AZOL FREE odrůdy

Kvalitní certifi kované osivo k dostání u všech významných osivářských fi rem v ČR.

PŠENICE OZIMÁ

EXPOE TOP „Éčko“ od Německa
po Maďarsko.

Kulatá odrůda ve všech směrech.

Středně rané a velmi
výnosné „Áčko“.

Pekařská pšenice pro rekordní výnosy.

Vyšlechtěn pro špičkové
výnosy a nejvyšší přírůstky.

Raná, osinatá pšenice 
speciálně do stresu.

PIRUETAA
CHIRONA

ATUANB

JOHNSONKrm.

CENTURIONA
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Pšenice 
ozimá SELGEN

Butterfly
•	poloraná odrůda klasového typu
•	vysoká mrazuvzdornost
•	nižší až střední odnožovací schopnost
•	střední až delší stéblo, ale dobrá odolnost proti poléhání
•	velmi dobrý zdravotní stav
•	vysoká HTZ až 55 g
•	doporučený počet klasů 500 – 550 na m2
•	vysoký obsah N-látek a velmi vysoká vaznost mouky
•	tolerantní k pozdnímu výsevu
•	výsevek 3 – 4 MKS/ha

Julie
•	raná odrůda s vysokou potravinářskou jakostí
•	výborný výnos ve všech oblastech
•	mimořádná mrazuvzdornost
•	střední délka rostlin, dobrá odolnost poléhání
•	výborný zdravotní stav
•	vysoká odolnost k fuzarióze a braničnatce v klasu
•	výsevek 3,5 – 4 MKS/ha 

Illusion
•	poloraná odrůda vhodná do všech výrobních oblastí
•	odrůda je vhodná především pro  intenzivně vedené  
   porosty
•	vysoká objemová hmotnost
•	dobré odnožování
•	vysoká konverze dusíkatého hnojení
•	střední odolnost k poléhání, doporučujeme aplikace  
   morforegulátorů na vyšší úrovni
•	dobrý zdravotní stav a vysoká mrazuvzdornost
•	odolnost rzi plevové střední, zvýšená odolnost proti  
   stéblolamu, gen Pch1
•	tolerantní k obilní předplodině i k pozdnímu výsevu
•	výsevek: 3,8 – 4,2 MKS/ha dle termínu setí a půdně  
   klimatických podmínek

Liseta
•	poloraná odrůda vyššího vzrůstu
•	vysoká mrazuvzdornost
•	velmi dobrý zdravotní stav
•	vysoká odolnost fusáriím v klase
•	tolerantní k obilní předplodině
•	vyšší potřeba růstových regulátorů
•	tolerantní k pozdnějším termínům setí
•	výsevek: 3,5 MKS/ha 

Steffi
•	raná výnosná odrůda vhodná do všech výrobních oblastí
•	vyšší rostliny se střední odolností k poléhání
•	střední mrazuvzdornost
•	dobrá odolnost k padlí travnímu na listu i v klase
•	vysoká odolnost ke rzi plevové a braničnatce v klasu
•	není vhodná pro pozdní výsevy po kukuřici
•	výsevek 3 – 3,5 MKS/ha

Turandot 
•	poloraná odrůda z úhřetického šlechtění
•	střední výška rostlin, střední odolnost poléhání
•	vyšší mrazuvzdornost
•	tolerantní k pozdnímu výsevu i výsevu po kukuřici
•	velmi dobrý zdravotní stav
•	vhodnost do všech výrobních oblastí
•	výsevek 4 MKS/ha

Vanessa
•	polopozdní nepotravinářská odrůda
•	velmi vysoký výnos ve všech oblastech
•	vynikající mrazuvzdornost
•	odolnost poléhání, délka rostliny 83 cm
•	výborný zdravotní stav
•	HTZ 45 g
•	výsevek 4 MKS/ha

PODZIM 2021 / OSIVA A SADBA PODZIM 2021 / OSIVA A SADBA

p š e n i c e  o z i m á

Kolodějská 24, 250 84 Sibřina
e-mail: selgen@selgen.cz • www.selgen.cz • tel.: 702 251 092

•  nejprodávanější elitní pšenice v ČR

•  výnosná v každém ročníku, jistota pro pěstitele

•  na špici výsledků mnoha polních dnů a pokusů

•  vysoké výnosy kvalitního zrna ve všech 

  oblastech
•  zdravá pšenice bez zásadních problémů

•  gen PCH 1 - zvýšená odolnost proti stéblolamu

• nejranější odrůda ve zkouškách 

 ÚKZÚZ 2017 - 2020

• termín sklizně jako Bodyček

• doporučená do všech výrobních oblastí

N O V I N K A
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Pšenice 
ozimá OSTATNÍ FIRMY

Angelus SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

•	poloraná osinatá, výkonná a plastická odrůda
•	vhodná do všech výrobních podmínek
•	velmi vysoká mrazuvzdornost
•	velmi dobrý zdravotní stav a vysoká odolnost k poléhání
•	komplexní odolnost k listovým chorobám
•	dobrá odolnost ke rzi plevové
•	odrůda je vyššího vzrůstu, poskytuje vysoký výnos slámy
•	výsevek: 3,5 až 4,3 MKS/ha dle termínu setí a půdně  
   klimatických podmínek

Advokat (A/B) SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

•	polopozdní bezosinatá, velmi výkonná a plastická odrůda
•	výborný zdravotní stav
•	komplexní vysoká odolnost vůči listovým chorobám
•	příznivá reakce na přihnojení sírou
•	velmi vysoká odolnost k poléhání
•	velmi tolerantní k pozdnímu setí
•	tolerantní k setí po obilovině i kukuřici na zrno
•	výsevek: 3,2 – 4,2 MKS/ha dle termínu setí a půdně  
   klimatických podmínek

Tonnage SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

•	polopozdní bezosinatá odrůda krmného typu
•	vysoký výnosový potenciál
•	doporučujeme pro vysokou intenzitu pěstování
•	komplexní odolnost vůči všem chorobám
•	vysoký obsah škrobu v zrně (71,8 %)
•	velmi vysoká HTZ
•	doporučujeme termín setí 20.9. – 10.10.
•	výsevek 3,0 – 4,0 MKS dle půdně klimatických podmínek  
   a termínu setí 

Sofru CAUSSADE OSIVA, s.r.o.

•	velmi raná odrůda s krátkým až velmi krátkým stéblem  
   a osinatým klasem
•	velmi dobrá odolnost vůči listovým i klasovým  
   chorobám
•	velmi brzký nástup metání
•	nenáročná na půdní podmínky, vhodná do všech  
   výrobních oblastí, zejména OVO
•	doporučený termín setí je ve druhé polovině  
   agrotechnického termínu
•	výsevek 4 – 4,5 MKS/ha

Solindo CS CAUSSADE OSIVA, s.r.o.

•	poloraná osinatá odrůda s vysokou HTZ
•	velmi dobrá odolnost k významným chorobám
•	tolerantní k chlortoluronu
•	střední až vyšší odnožovací schopnost
•	poléhavost hodnocena známkou 8,3, doporučujeme  
   nižší dávky morforegulátorů
•	potravinářskou kvalitu lze částečně ovlivnit dusíkatým  
   hnojením
•	výsevek 3 – 3,5 MKS na ha
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Základní sortiment Raný sortiment
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 Výnos zrna (%) neošetřená varianta pěstování

 Kukuřičná 7,90 87 90 94 93 95 94 94 94 94 86 89 97 99 101 96 100 97 99 101 98 100 95 100 93 97 92 7,63 93 93 92 91 91 96 90 89 93 93 92

 Řepařská Morava 8,65 88 90 99 94 93 97 96 94 94 92 94 99 103 100 99 97 96 101 102 99 100 97 101 90 95 94 8,32 93 98 95 91 94 96 94 89 89 97 96

 Řepařská Čechy 9,81 85 85 94 90 90 91 92 88 90 87 86 93 96 96 93 92 90 97 96 94 95 93 95 89 92 88 9,46 88 89 90 84 91 90 87 86 84 91 87

 Bramborářská 9,34 82 84 91 89 88 90 93 90 87 87 86 92 98 93 91 89 91 96 96 89 96 88 92 87 92 93 8,71 87 88 89 86 88 91 88 87 80 93 89

 Výnos zrna (%) ošetřená varianta pěstování

 Kukuřičná 8,32 93 94 99 100 100 101 100 99 98 92 98 106 104 106 103 102 101 104 108 106 109 103 109 100 100 96 8,28 101 103 101 100 100 103 97 96 99 100 101

 Řepařská Morava 9,09 95 94 102 101 103 102 101 101 99 97 98 106 105 103 105 99 100 106 105 105 107 105 108 99 100 98 8,88 100 105 100 99 100 102 99 95 95 101 103

 Řepařská Čechy 10,87 97 94 102 101 101 101 100 99 98 97 96 106 105 105 104 100 99 107 107 106 106 105 105 100 99 98 10,77 100 105 102 101 100 100 98 96 93 102 102

 Bramborářská 10,51 94 93 101 98 98 99 104 101 99 99 96 105 108 104 103 99 103 108 106 101 109 100 102 102 101 104 9,91 100 103 100 99 100 102 100 99 90 105 102

 Kvalita zrna: 

 Objemová výtěžnost pečiva - RMT (9-1) 8 9 7 7 7 7 7 7 7 7 8 4 7 5 5 5 4 - 4 1 4 1 4 5 2 4 9 5 8 6 8 6 7 8 7 5 4

 Sedimentační test Zeleny (ml) 61 61 42 44 60 64 47 59 65 52 50 42 41 57 40 51 42 18 41 35 33 39 31 27 42 40 65 45 53 59 51 46 53 66 53 53 36

 Obsah dusíkatých látek v sušině (%) 15,4 14,5 13,3 14,4 14,6 14,9 13,5 14,3 14,4 13,5 13,9 12,9 13,8 13,6 12,9 13,9 13,6 12,9 13,2 13,1 12,8 13,4 13,2 13,1 12,9 13,1 14,2 13,6 13,6 14,3 13,6 13,6 13,5 14,8 14,5 13,4 13,2

 Číslo poklesu (s) 398 431 405 313 417 404 402 394 409 367 313 414 361 376 367 418 401 298 385 375 329 351 354 321 356 371 378 400 373 367 379 396 383 390 403 372 287

 Stabilita čísla poklesu + + + 0 + 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 0 - - - 0 + 0 0 + + 0 + + + 0 0 - 0

 Objemová hmotnost (g.l-1) 798 808 799 806 782 806 797 805 804 791 802 780 808 798 792 789 792 791 782 790 760 775 789 757 801 771 813 812 801 819 823 815 821 793 800 790 802

 Alveograf - W - energie (10-4J) 295 369 222 227 345 323 270 307 375 301 267 254 228 291 192 247 224 81 224 208 192 193 121 129 211 215 331 235 255 272 234 239 278 323 262 256 158

 Alveograf - P/L 0,9 1,0 0,2 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5 1,1 0,3 0,3 0,7 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,1 0,3 0,7 0,4 0,9 0,3 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,8 0,6 0,5 0,6 0,5 0,8 1,0 0,3

 Tvrdost - PSI (%) 14 14 14 14 15 15 13 14 14 14 16 14 14 15 13 15 15 23 16 14 17 14 16 21 14 15 13 12 13 13 13 13 14 13 14 15 18

 Obsah DON (mg.kg-1) - testy odolnosti proti napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů)

 Fusarium culmorum - VÚRV Ruzyně, v.v.i. 77 82 93 49 119 127 69 133 78 94 47 104 105 141 124 135 78 74 76 77 75 139 179 92 124 154 48 114 61 73 50 67 39 51 91 107 59

 Testy po kukuřici - ÚKZÚZ 2,1 2,2 3,9 1,5 3,6 2,5 2,3 3,3 2,0 2,7 1,8 4,3 1,9 3,0 4,4 4,8 4,4 3,9 3,8 2,1 5,7 2,8 4,2 4,0 3,8 3,9 1,4 2,4 1,1 1,6 1,1 1,4 0,8 2,3 1,0 5,1 1,7

 Agronomická data:

 Odolnost proti poléhání (9-1) N 7 7 8 8 7 6 5 6 7 7 5,5 7 6 7 8 8 7 7 6 8 7 8 6 7 8 7 6 5 8 5,5 8 7 7,5 7 4 7 5

 Odolnost proti poléhání (9-1) O 7 6,5 8 8 7 6 6 7 7 8 6 7 7 7 8 8 7 7 7 8 7 8 6 7 7 8 6,5 6 8 7 8 8 7,5 8 6 8 7

 Metání - rozdíl od odrůdy Sultan ve dnech 2 0 2 -1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 0 2 0 2 3 -1 -1 1 -1 1 0 1 2 -4 -3 -3 -4 -5 -5 -4 -2 -9 -3 -4

 Délka rostlin (cm) 99 90 86 97 86 87 89 96 92 94 98 81 91 91 84 80 85 87 86 83 81 82 88 90 86 85 98 95 90 95 91 89 93 106 93 78 102

 Počet produktivních stébel na m2 557 656 646 618 613 632 653 653 629 613 630 623 675 667 638 629 627 601 675 671 632 641 652 662 603 677 575 656 621 662 667 730 694 579 709 746 679

 Hmotnost 1000 zrn (g) 45 40 41 44 41 40 42 47 42 42 47 43 43 42 41 37 38 44 39 42 39 40 45 42 39 37 46 44 43 43 43 42 45 48 41 37 43

 Testy zimovzdornosti:

 Bedýnkové testy VÚRV Ruzyně, v.v.i. (9-1) 5 5,5 3 * 5 3 4 4 5,5 6,5 4,5 5 3 3,5 * 4,5 * 5,5 4 4,5 5 4 2,5 4,5 4 3,5 * 4 4 4,5 6 4,5 5,5 5 5,5 4 5 7 4,5 * 4 3

 Mrazové testy ÚKZÚZ (%) 80 76 49 66 55 62 74 73 85 66 71 58 47 65 81 65 73 69 58 41 63 66 52 64 65 64 86 69 79 75 78 70 79 93 66 61 50

 Odolnost proti chorobám - polní hodnocení (9-1):

 Padlí pšenice (padlí travní) na listu 7 8 8 7 6 7 8 7 7,5 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 5 8 5 7 6 7 7,5 5 6 8 6 8 7 5 7 7 8 7

 Padlí pšenice (padlí travní) v klasu 8 7 8 8 7,5 8 8 7 8 8 8 8 8 7,5 7 7 8 8 8 7 8 7 7 7 7,5 7 6 5 8 6 7 7 7 6 6,5 6 7

 Komplex listových skvrnitostí pšenice 7 5 6 6 6 5,5 6 6,5 6 6 6 5 6 7 6 6 6 6,5 6 5 6 6 6 5 6 7 5 6 5 5 5,5 5 5,5 6 5 6 6

 Feosferiová skvrnitost (braničnatka plevová) pšenice 7 6 7 7 6,5 7 8 7 7 7 7 7 7 6,5 6 7 6 7 7 7,5 7 7 7 6 6 7 7 6 7 6 8 6 7 7 6 7 7

 Hnědá rzivost pšenice (rez pšeničná) 5 6 8 5 6 5,5 7 6 6 7 6 6 6 7 8 7 7 8 6 8 6 5 5 5 8 7,5 6 5 5,5 4 6 6 5 6,5 6 7,5 6

 Žlutá rzivost pšenice (rez plevová) 8 8 - 7 9 7 8 9 9 8 8 8 - - 7 9 8 8 7,5 8,5 7 8 - 6 7 8 7 8 6 6,5 7 8 9 6 - 8 8

 Odolnost proti chorobám - testy (9-1):

 Žlutá rzivost pšenice (rez plevová) 7 9 9 8 9 7 9 9 9 9 9 8,5 9 9 8 9 8,5 9 9 9 9 9 9 6,5 8,5 9 6 8 6 7 7,5 9 7 7 6 7 9

 Černá rzivost pšenice (rez travní) 7,5 7,5 8 7,5 6,5 7 8 7,5 5,5 8 3 6,5 3 7 7 7,5 3 3 3 7 6 6,5 3 8,5 8 8 7 7 7,5 7 7,5 7,5 6 6 7 6 7,5

 Gen rezistence k pravému stéblolamu Pch1 ne ne ne ano ano ne ne ne ne ano ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

 Množitelské plochy 2020 (E+C1;%) 2,3 2,9 0,1 1,1 0,3 0,3 0,6 0,2 1,9 1,8 2,0 0,5 - - 0,5 0,8 0,7 3,8 0,0 2,2 2,2 0,3 - 2,1 3,6 0,9 5,0 0,2 0,9 0,5 0,05 1,4 2,7 1,3 - 0,2 1,3

 Rok registrace 2017 2014 2020 2019 2017 2019 2019 2019 2013 2017 2012 2018 2020 2020 2019 2016 2014 2019 2019 2017 2018 2019 2020 2013 2015 2017 2014 2019 2015 2010 2017 2019 2012 2007 2020 2018 2017

Bodové hodnocení:   9 = odrůda odolná proti poléhání, napadení chorobami; 1 = odrůda náchylná k poléhání, napadení chorobami    N - neošetřená varianta pěstování
Testy rez plevová a rez travní - Mgr. Alena Hanzalová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. , Praha - Ruzyně      O - ošetřená varianta pěstování
Test zimovzdornosti Ruzyně - Ing. Jana Musilová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně   * Nově registrované odrůdy (menší počet dat)  
Gen rezistence k pravému stéblolamu Pch1 - RNDr.  V. Dumalasová, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, Praha-Ruzyně       Kategorie doporučení: D - doporučená,              
Kategorie rozmnožovacího materiálu: E - elita, C1 - certifikované osivo          PD - předběžně doporučená, O - ostatní            

přednost riziko odrůda s měkkým endospermem

VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD PŠENICE OZIMÉ (ÚKZÚZ, 2017-2020) 

Relativní výnosy jsou u základního sortimentu vztaženy k průměru standardních odrůd Asory, Genius,  
Gordian, RGT Sacramento v ošetřené variantě pěstování, u raného sortimentu k průměru všech odrůd.
Stabilita čísla poklesu: + vysoká, 0 střední, - malá
* Nově registrované odrůdy (menší počet dat)  
Obsah DON - testy Fusarium culmorum - Ing. Chrpová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně
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Beckenbauer  SAATEN - UNION CZ s.r.o.

•	středně raná šestiřadá krmná odrůda s rekordními výnosy
•	velmi dobrý zdravotní stav
•	vysoká odolnost proti poléhání a plasticita
•	vysoká mrazuvzdornost
•	odrůda je vhodná pro všechny podmínky a lokality v ČR
•	je vhodná pro extenzivní i intenzivní systém hospodaření
•	velmi dobrá odolnost přísuškům
•	vysoký počet zrn v klase
•	odrůda je vhodná pro pěstování po obilovině
•	výsevek rané setí 280 – 320 zrn/m2, pozdní setí  
   320 – 350 zrn/m2

KWS Kosmos SOUFFLET AGRO a.s. 

•	polopozdní víceřadá odrůda s velmi vysokým výnosovým  
   potenciálem
•	velmi vysoký výnos zrna v ošetřené i neošetřené variantě
•	vyrovnaný zdravotní stav
•	velmi dobrá mrazuvzdornost
•	výnos tvoří především produktivním klasem
•	středně vysoké rostliny cca 97 cm vykazují vysokou  
   odolnost k poléhání
•	podíl předního zrna je velmi vysoký (89%)
•	výborné výnosy i při nižší intenzitě pěstování
•	kvalitou zrna patří mezi odrůdy s vyšším podílem škrobu  
   na úkor bílkovin
•	výsevek 3,5 – 4 KS/ha dle oblasti a termínu setí

Laurin SELGEN a.s.

•	středně raná odrůda šestiřadého ječmene
•	vysoký výnos v ošetřené i neošetřené variantě
•	adaptabilní v širokém spektru výrobních oblastí v rámci ČR
•	vysoká HTZ 47 g, vysoký podíl předního zrna (89%)
•	středně vysoké až vysoké rostliny se střední odolností  
   k poléhání
•	patří k nejzdravějším ozimým ječmenům v sortimentu
•	nižší až střední odolnost k vymrzání
•	nedoporučujeme rané setí v oblastech s výskytem křísů  
   a mšic
•	odrůda je nenáročná na předplodinu a lze ji doporučit  
   i po obilovině
•	výsevek v časnějších termínech je 300 – 350 zrn/m2

•	výsevek v optimálních podmínkách 250 – 300 zrn/m2

SU Ellen SAATEN - UNION CZ s.r.o. 

•	velmi raná až raná odrůda šestiřadého ozimého ječmene,  
   nejranější odrůda v sortimentu
•	vynikající výnos zrna
•	výborná tolerance k suchu 
•	středně vzrůstná odrůda (cca 95 cm) s dobrou odolností  
   k poléhání
•	rychlý start a střední odnožovací schopnost
•	velmi dobrý zdravotní stav
•	mimořádně rychlé nalévání zrna, HTZ cca 48 g
•	velmi vhodná do lehčích písčitých až kamenitých půd
•	dobře si poradí i s bonitně špatnými a méně živinově  
   zásobenými pozemky
•	výsevek 2,8 – 3,5 MKS/ha dle oblasti a termínu setí 

LG Triumph Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. 

•	polopozdní šestiřadá odrůda s velmi dobrou odnožovací  
   schopností
•	nejvýnosnější odrůda v registračních zkouškách ÚKZÚZ  
   2015–2017
•	odrůda vhodná do všech výrobních oblastí
•	středně vysoké rostliny
•	odrůda odolná vůči poléhání
•	vysoká odolnost vůči rhynchosporiové skvrnitosti
•	velmi dobrá odolnost vůči padlí travnímu na listu a rzi ječné
•	dobrá odolnost proti komplexu hnědých skvrnitostí
•	lze pěstovat po obilovině 
•	výsevek 3,5 – 4,3 MKS/ha dle oblasti a termínu setí
•	Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

LG Zoro Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. 

•	polopozdní šestiřadá odrůda s velmi dobrou odnožovací  
   schopností
•	nejvýnosnější odrůda v registračních zkouškách ÚKZÚZ  
   2015–2017
•	odrůda vhodná do všech výrobních oblastí
•	středně vysoké rostliny
•	odrůda odolná vůči poléhání
•	vysoká odolnost vůči rhynchosporiové skvrnitosti
•	velmi dobrá odolnost vůči padlí travnímu na listu a rzi ječné
•	dobrá odolnost proti komplexu hnědých skvrnitostí
•	lze pěstovat po obilovině 
•	výsevek 3,5 – 4,3 MKS/ha dle oblasti a termínu setí
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Dvouřadé odrůdy
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Výnos zrna v oblasti (%) N 8,57 103 101 100 97 100 101 100 99 100 97 97 102 101 97 99 N 8,25 102 101 103 95 103 99 99

O 9,79 118 115 114 114 117 115 114 113 117 115 114 116 115 112 117 O 9,34 114 112 113 110 115 116 114

Výnos předního zrna (nad 2,5 mm, %) N 7,41 95 100 93 88 100 103 105 100 93 96 98 102 100 96 93 N 6,58 105 111 91 101 107 113 89

O 8,64 112 117 110 109 122 120 123 116 116 120 120 118 118 116 115 O 7,71 122 125 105 122 121 135 109

Agronomická data:

Metání - rozdíl od odrůdy KWS Meridian ve dnech 0 1 -3 2 1 3 0 2 -1 -1 0 1 -1 132 0 1 0 0 0 -2 -2 1

Zralost - rozdíl od odrůdy KWS Meridian ve dnech 0 1 -1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 182 1 2 0 0 0 0 -1 1

Počet produktivních stébel (ks/m2) 574 681 647 670 590 597 566 599 600 592 607 641 534 608 603 1007 902 999 974 1009 1073 943

Délka rostlin (cm) 97 93 91 100 97 95 100 98 101 100 96 90 99 97 95 85 88 83 83 85 83 80

Odolnost proti poléhání (9-1) 7,2 6,9 7,0 6,5 6,2 6,4 7,5 6,7 5,0 7,2 6,7 8,0 7,2 5,8 6,2 6,1 6,9 4,9 6,4 5,6 6,1 6,9

Odolnost proti chorobám (9-1)

Padlí ječmene (padlí travní na listu) 6,2 8,2 5,4 7,6 6,8 6,6 6,9 7,4 7,1 5,2 7,6 7,3 6,8 6,6 5,7 6,5 7,3 7,6 7,9 8,1 7,6 6,7

Hnědá rzivost ječmene (Rez ječná) 6,5 6,6 6,6 6,8 4,7 5,5 6,6 7,2 5,3 6,5 6,5 5,5 5,9 6,4 5,9 7,8 7,0 7,4 6,4 6,7 5,3 7,4

Komplex listových (hnědých) skvrnitostí 5,8 6,4 6,0 6,5 6,2 6,8 6,3 6,3 6,4 6,4 5,6 6,8 6,3 6,4 5,9 6,1 6,5 6,7 5,9 6,4 6,1 5,4

Spála ječmene (Rhynchosporiová skvrnitost) 7,2 7,3 7,6 7,2 7,0 7,6 7,0 7,0 7,1 7,4 7,0 7,0 6,8 7,1 7,0 7,6 7,9 8,1 7,3 7,2 7,5 5,8

Růžovění klasů ječmene (Fuzária v klase) 7,3 7,2 7,0 7,0 7,1 7,3 7,2 7,3 7,3 7,9 6,9 7,5 7,5 7,2 7,2 7,7 8,4 7,7 8,1 8,0 7,3 7,5

Abiotická nekrotická skvrnitost ječmene 6,9 7,8 7,6 7,6 7,1 7,3 7,7 7,3 7,6 7,6 7,4 7,2 7,3 7,2 7,2 7,0 7,4 7,8 7,7 8,1 6,7 6,9

Mrazuvzdornost (dle testů 2017 - 2020) s-o s-o s vo s-o o s s-o s-o o s-m s-o 
** m ** s-o s s-o s s m s-o s-m m

Kvalita zrna:

Podíl předního zrna (%) 79 86 81 78 88 89 92 87 82 86 89 87 87 87 82 82 87 71 87 83 92 72

Hmotnost tisíce zrn (g) 44 44 44 43 47 45 49 45 46 50 47 45 46 45 46 51 51 47 46 49 52 49

Objemová hmotnost g/l 638 667 656 652 661 659 646 666 657 673 648 650 646 659 666 666 660 649 669 670 675 646

Obsah dusíkatých látek v sušiné (%) 12,1 11,9 12,0 11,4 11,6 11,8 12,1 11,7 11,6 11,2 11,7 11,3 11,7 11,8 11,6 12,3 12,0 11,6 12,6 12,8 10,9 11,9

Obsah škrobu v sušině (%) 57,3 59,2 58,3 60,1 59,1 59,2 58,7 59,4 58,7 59,3 58,6 59,3 59,1 59,1 59,5 58,7 59,8 59,4 61,4 58,7 60,3 58,9

Jakost (9-1) – USJ (2017 - 2020) 3,8

Množitelské plochy 2020 (E+C1, %) - 2,7 0,1 0,6 3,3 7,4 3,6 9,6 4,1 0,5 - - - 4,8 - 0,3 3,6 - 7,5 - - 0,4

Rok registrace 2019 2017 2019 2018 2017 2015 2019 2017 2019 2018 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2014 2019 2015 2020 2020 2013

(*) – menší počet dat – nová odrůda; H – hybridní odrůda, ** výsledky z let 2018–2019  Mrazuvzdornost: vo = velmi odolná
Relativní hodnoty jsou vztaženy k průměru standardních odrůd (víceřadé odrůdy: Belissa a LG Triumph; dvouřadé odrůdy: Leopard a Padura) v neošetřené variantě pěstování.  o = odolná
Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory; O = ošetřeno fungicidy,morforegulátory použity  s = středně odolná
Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení, nejjakostnější; 1 = zcela poléhavá, zcela napadána, bez sladovnické jakosti.  m = málo odolná
slad = sladovnická jakost: Stanovení sladovnické jakosti provedl Výzkumný ústav pivovarský a sladařský – Sladařský ústav Brno.  n = náchylná

VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD JEČMENE OZIMÉHO (ÚKZÚZ, 2017-2020) 

přednost riziko
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Žito
ozimé

Žito
ozimé

Inspector SAATEN - UNION CZ s.r.o. 

•	vysoce výnosné populační žito s využitím na zrno pro  
   pekařské účely
•	rostliny jsou vyššího vzrůstu se střední odolností  
   k poléhání
•	díky vysokému výnosu hmoty lze využít i na senáž  
   pro skot a bioplyn
•	odrůda je plastická a tolerantní k různým půdně  
   klimatickým podmínkám, snáší i méně kvalitní půdy,  
   velmi dobře zvládá podmínky ve vyšší nadmořské výšce
•	středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj, vyšší  
   odnožovací schopnost
•	velmi dobrá zimuvzdornost i mrazuvzdornost
•	velmi dobrá odolnost k napadení námelem
•	doporučený termín setí: sušší oblasti 10.9. – 30.9., vlhčí  
   oblasti 20.9. – 15.10. 
•	doporučený výsevek 2,5 – 3,5 MKS/ha dle termínu setí 

Lesan VÚP Troubsko 

•	středně raná odrůda 
•	rostliny vysoké, klas dlouhý, řídký až středně hustý
•	hmotnost tisíce zrn nízká
•	aleuronová vrstva zrna tmavá
•	vývojový typ přesívkový
•	odrůda nenáročná na půdní a klimatické podmínky
•	využitelná pro podzimní výsevy ke sklizni zrna a časné  
   jarní píce
•	zrno pro potravinářské využití, krycí plodina, pastva pro  
   lesní zvěř

SU Arvid SAATEN - UNION CZ s.r.o.

•	středně raná hybridní odrůda vhodná i pro pekařské  
   využití
•	špičkové výnosy kvalitního zrna ve všech půdně  
   klimatických podmínkách
•	jednička v suchých podmínkách na nejsušších lokalitách
•	velmi dobrý zdravotní stav
•	vylepšená odolnost proti tvorbě námele
•	rychlé nalévání zrna, tolerance ke klimatickým podmínkám
•	lze uplatnit i vyšší intenzitu pěstování, na kterou velmi  
   dobře reaguje
•	velmi dobré výsledky i v extenzivních podmínkách
•	velmi rychlý podzimní vývoj, vysoká odnožovací  
   schopnost
•	termín setí 1.½ září až 2.½ října 
•	doporučený výsevek pro rané setí 1,4 – 1,6 MK/ha
•	doporučený výsevek pro optimální termín 1,6 – 2 MKS/ha
•	doporučený výsevek pro pozdní termín setí 2 – 2,3 MKS/ha

SU Performer  SAATEN - UNION CZ s.r.o. 

•	polopozdní středně vzrůstný hybrid ozimého žita
•	velmi dobrá odolnost proti všem významným chorobám
•	špičkový výnos v ošetřené/neošetřené variantě pěstování
•	hybrid patří k nové generaci s odlišnou architekturou  
   klasu, umožňuje dokonalejší opylení a minimální výskyt  
   námele
•	mimořádně plastický hybrid bez vyhraněných nároků na  
   půdně klimatické podmínky, vhodný také pro extenzivní  
   systém hospodaření, vynikající potravinářské parametry
•	doporučený výsevek 1,7 – 2,3 MKS/ha dle oblasti  
   a termínu setí

Typ odrůdy Průměr 
všech
odrůd 
(t.ha-1)

Populace Hybridy

Inspector Dankowskie Diament KWS Tayo KWS Berado KWS Jethro KWS Binntto KWS Vinetto SU Performer Gonello

Výnos zrna (%)

neošetřená varianta (N) 8,37 72 72 97 96 94 92 91 89 88

ošetřená varianta (O) 9,53 85 83 109 108 107 106 102 101 99

Agronomická data:

Metání - rozdíl od odrůdy Dan. Diament ve dnech 0 130 2 2 3 0 0 -1 1

Zralost - rozdíl od odrůdy Dan. Diament ve dnech 0 205 1 1 2 1 1 1 1

Délka rostlin (cm) 159 154 143 146 140 143 139 144 137

Odolnost proti poléhání (9-1) 5 6 7 7 7 6 6 7 6

Počet produktivních stébel na m2 577 565 615 606 628 593 645 614 634

Hmotnost 1000 zrn (g) 33 33 33 33 32 31 32 32 31

Počet zrn v klasu 38 38 48 47 47 49 43 46 45

Odolnost proti chorobám (9-1):

Padlí žita (padlí travní) 7 6,5 8 7 8 8 7 8 7

Hnědá rzivost žita (rez žitná) 6 6 7 7 7 6 6 5 5

Komplex listových skvrnitostí žita 5 5 6 6 6 5 5,5 5 5

Černá rzivost trav (rez travní) 7 7 6 6 6 7 7 7 6

Kvalita zrna:

Objemová hmotnost (g.l-1) 747 746 740 742 751 738 745 743 755

Podíl zrna nad sítem 2,2 mm (%) 83 78 84 86 80 81 82 83 76

Číslo poklesu (s) 221 263 312 308 310 207 293 277 292

Obsah dusíkatých látek v sušině (%) 10,2 10,6 9,2 9,2 9,1 9,2 9,4 9,7 9,5

Amylografické maximum ( A.J.) 436 520 688 769 734 390 719 614 788

Teplota mazovatění (˚C ) max. 73 76 81 84 82 73 77 76 77

Množitelské plochy 2020 (E+C1, %) 9,4 1,7 2,0 - 1,2 - 10,2 - 8,8

Rok registrace 2017 2010 2020 2020 2020 2021 2015 2018 2011

Relativní výnosy jsou vztaženy k průměru všech odrůd v ošetřené variantě (9,53 t.ha-1)
* Menší počet dat - nová odrůda 
Bodové hodnocení:   9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení
Varianta pěstování:  N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory, O = ošetřeno fungicidy a morforegulátory
Kategorie rozmnožovacího materiálu:  E - Elita, C1 - certifikované osivo.

VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD ŽITA OZIMÉHO (ÚKZÚZ, 2017-2020)
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Tritikale 
ozimé

IS Titus ELITA semenářská, a.s.

•	raná intenzivní odrůda s vysokým výnosovým potenciálem
•	nadprůměrná výnosová stabilita ve všech výrobních  
   oblastech
•	středně vysoké rostliny se střední odolností k poléhání
•	výrazně lepší zdravotní stav než rodičovská odrůda  
   IS Flavius
•	vysoce odolná proti rzi plevové a pšeničné
•	nižší nároky na stanoviště, předplodinu a intenzitu  
   pěstování než pšenice ozimá
•	tolerance ke kyselým půdám i nedostatku některých  
   mikroprvků v půdě
•	výsevek 3,8 – 5,3 MKS/ha dle oblastí a termínu setí

Claudius SAATEN - UNION CZ s.r.o. 

•	raná až středně raná odrůda pšeničného typu
•	rostliny středního vzrůstu – dobrá odolnost proti poléhání
•	vyšší HTZ – 48 g
•	vhodnost na rané termíny setí a do vyšších poloh
•	nenáročnost na půdně-klimatické podmínky
•	reaguje na zvýšenou produkční dávku dusíku
•	zdravotní stav je stabilně dobrý
•	výsevek 3,0 – 3,5 MKS/ha 

Temuco OSEVA UNI, a.s.

•	polopozdní odrůda nízkého vzrůstu s dobrou odolností  
   k poléhání
•	výnos zrna je vysoký v ošetřené i neošetřené variantě
•	velmi dobrá odolnost k vyzimování
•	velmi dobrý zdravotní stav
•	odolná k napadení padlim travním a rzí žitnou
•	středně odolná proti napadení komplexem listových  
   skvrnitostí
•	zrno je menší, středně vysoká objemová hmotnost
•	morforegulátor doporučujeme u přehoustlých porostů  
   a vysoké intenzitě pěstování
•	výsevek 3,0 – 4,0 MKS na ha dle oblastí a termínu setí

Kategorie doporučení Průměr 
všech odrůd 
(t.ha-1)

PD D PD PD PD D D D D

SU Liborius * Claudius Temuco * SU Askadus * Octavio * Cedrico Porto Cappricia Agostino

Výnos zrna (%)

neošetřená varianta (N) 8,55 95 95 95 95 93 92 92 91 88

ošetřená varianta (O) 9,40 107 106 105 105 102 102 100 100 98

Agronomická data:

Metání - rozdíl od odrůdy Claudius ve dnech 1 136 4 -2 3 3 4 1 3

Zralost - rozdíl od odrůdy Claudius ve dnech 0 202 1 0 1 1 1 0 1

Délka rostlin (cm) 115 119 99 116 101 97 94 98 94

Mrazuvzdornost testy 2019-2020 66 76 79 61 86 69 86 87 68

Odolnost proti poléhání (9-1) 6 5 7 7 6 7 6 7 7

Počet produktivních stébel na m2 510 485 612 624 563 611 559 544 649

Hmotnost 1000 zrn (g) 49 46 37 43 40 39 43 44 41

Počet zrn v klasu 38 41 42 36 39 38 37 37 33

Odolnost proti chorobám (9-1):

Padlí tritikale (padlí travní) na listu 6 7 8 7 8 6 8 7 8

Komplex listových skvrnitostí tritikale 7 6 6 7 7 6 6 7 5,5

Feosferiová skvrnitost (braničnatka plevová) 8 7 8 8 8 8 8 8,5 8

Hnědá rzivost tritikale (rez žitná a pšeničná) 7 7 8 9 8 8 8 8 8

Žlutá rzivost tritikale (rez plevová) na listu - 5 - - - 8,5 7 8 8

Žlutá rzivost tritikale (rez plevová) v klasu - 4 - - - 7 - 8 9

Kvalita zrna:

Objemová hmotnost (g.l-1) 719 740 697 736 736 747 753 707 740

Obsah dusíkatých látek v sušině (%) 10,5 10,5 10,1 11,1 10,6 10,5 10,5 10,4 10,8

Číslo poklesu (s) 108 92 134 89 112 182 101 137 125

Podíl zrna nad 2,2 mm (%) 97 97 94 95 96 96 97 96 97

Množitelské plochy 2020 (E+C1, %) - 8,5 0,8 - - 16,5 1,6 9,9 10,4

Rok registrace 2021 2015 2021 2021 2021 2017 2020 2017 2011

   Relativní výnosy jsou vztaženy k průměru standardních odrůd Agostino, Cedrico a Porto v ošetřené variantě (9,40 t.ha-1), * Menší počet dat - nová odrůda 
   Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení
   Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory, O = ošetřeno fungicidy a morforegulátory, zvýšené dusíkaté hnojení 
   Kategorie rozmnožovacího materiálu: E - Elita, C1 - certifikované osivo, Kategorie doporučení: D - doporučená, PD - předběžně doporučená, O - ostatní

VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD TRITIKALE OZIMÉHO (ÚKZÚZ, 2017-2020)
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Řepka 
ozimá  RAPOOL CZ s.r.o.
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Temptation
•	středně raný plastický hybrid s velmi vysokým výnosovým  
   potenciálem
•	rezistentní vůči TuYV (gen R54), vhodný pro různé podmínky  
   pěstování
•	středně vysoké rostliny (151 cm) s velmi dobrou odolností  
   proti poléhání (7,7)
•	vysoký obsah oleje (49,64 %) v sušině semen
•	odolnost vůči chorobám je na střední úrovni
•	vitální a dynamický vývoj rostlin na podzim a vynikající  
   zimovzdornost
•	hybrid velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování
•	velmi dobře snáší i základní agrotechniku
•	velmi dobrých výsledků dosahuje i v přísudkových oblastech
•	vhodný pro minimalizační a půdoochranné technologie
•	doporučený výsevek 400 – 450 tisíc klíčivých semen/ha 

Batis 
•	středně raný hybrid, raně kvetoucí s vysokým a stabilním  
   výnosem
•	vhodný do všech výrobních oblastí, včetně přísuškových
•	špičková olejnatost, špičkový výnos oleje
•	střední až kratší vzrůst (148 cm), vysoká odolnost k poléhání
•	velmi rychlý počáteční vývoj
•	mimořádně vysoká efektivita příjmu živin
•	vhodný pro intenzivní i extenzivní systém hospodaření
•	velmi dobrý zdravotní stav, navíc rezistentní TuYV
•	vhodný pro střední až pozdní termíny setí
•	doporučený výsevek je 400 – 600 tisíc klíčivých semen na ha

Atora 
•	polopozdní hybrid s vynikající kombinací vysokého výnosu  
   a velmi vysoké olejnatosti
•	velmi dobrá zimovzdornost, plasticita, zdravotní stav  
   a odolnost poléhání
•	robustní kořeny, robustní lodyhy, robustní a pevné šešule
•	vzrůstný hybrid (cca 167 cm) s kompaktním  
   šešulovým patrem a rovnoměrným dozráváním
•	rychlý podzimní vývoj s rychlou pokryvností, nízký úbytek  
   rostlin i listové plochy po zimě, nadprůměrná odolnost vůči  
   mrazu
•	výborný zdravotní stav
•	prokázaná tolerance vůči TuYV (Turnip yellow virus)
•	doporučena je podzimní i jarní regulace
•	vhodný je pro všechny výrobní oblasti a všechny půdní typy
•	pro střední až pozdní termíny setí a intenzivní  
   a středně intenzivní způsob pěstování
•	doporučený výsevek 400 – 600 tisíc klíčivých semen/ha 

Premium řada - nosné hybridy Keltor 
•	raný (nejranější) hybrid s vysokým výnosovým potenciálem
•	homogenní porost krátkého vzrůstu 142 cm
•	rané kvetení i zrání, srovnatelné s hybridem Rohan
•	velmi vysoká odolnost proti poléhání
•	velmi dobrý zdravotní stav, rezistentní k TuYV
•	velmi dobrá mrazuvzdornost
•	homogenní zrání usnadňuje sklizeň bez nutnosti desikace
•	doporučený výsevek 450 – 550 tisíc klíčivých semen/ha  
   v závislosti na termínu setí

Dominator
•	středně raný adaptabilní hybrid
•	výtečná kombinace vysokého výnosu, vysoké olejnatosti  
   a zdravotního stavu
•	geneticky podmíněná rezistence TuYV (gen. R54)
•	nová rezistence vůči phomové hnilobě lodyhy (APR37)
•	specialista pro úzké osevní postupy
•	středně vysoké rostliny (149 cm) s vysokou odolností  
   k poléhání (8,6 – ÚKZÚZ)
•	vysoký obsah oleje 48,9 % v sušině semen
•	doporučený výsevek 400 – 550 tisíc klíčivých semen/ha  
   v závislosti na termínu setí

Duplo
•	středně raný robustní hybrid nové genetické řady,  
   vhodný do sucha
•	vysoký výnos semen a oleje
•	obsah oleje 49,31 % v sušině semen
•	středně vysoký až vysoký porost (153 cm) 
•	vynikající odolnost k poléhání
•	velmi rychlé vzcházení a vývoj na podzim
•	rychlý vývoj kořenového aparátu a listové růžice
•	jistota přezimování v kontinentálních podmínkách
•	velmi dobrý zdravotní stav, odolnost vůči phomě Rlm7 a TuYV
•	nepukavost šešulí
•	vhodný pro střední až pozdní termíny setí
•	doporučený výsevek 400 – 600 tisíc klíčivých semen/ha 

Kuga 
•	raný až středně raný hybrid adaptabilní k extrémním  
   podmínkám pěstování
•	rychlý počáteční vývoj a vysoká vitalita rostlin
•	výjimečná zimovzdornost a mrazuvzdornost
•	vynikající regenerační schopnost po zimě
•	velmi dobrý zdravotní stav
•	tolerantní ke stresovým podmínkám
•	vysoce tolerantní k TuYV
•	vysoká olejnatost
•	vytváří středně vysoký porost (cca 162 cm) s nadprůměrnou  
   odolností k poléhání
•	hybrid je vhodný pro střední až pozdní termíny setí
•	doporučený výsevek 400 – 600 tisíc klíčivých semen/ha 

www.rapool.czObjednávky na osivo mořené insekticidem BUTEO™ start přijímáme do 31. 5. 2021.

mořidlo Premium PLUS 

řepka ozimá
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Hybrid v exkluzivním zastoupení 
ELITY semenářské, a.s.

Akilah 
•	středně raný až polopozdní hybrid s excelentním  
   zdravotním stavem
•	výnos semen 117% (ÚKZÚZ reg. 2018-2020)
•	vynikající olejnatost 48,06% a výnos oleje 128%
•	dvojnásobná genetická rezistence TuYV a RlmS
•	vynikající odolnost fomě, hlízence, černím i komplexu  
   kořenových chorob
•	středně vysoký až vysoký hybrid odolný proti poléhání (8)
•	vhodný pro rané až střední termíny setí
•	pro všechny půdní druhy včetně těžkých půd
•	jisté dozrávání i v podmínkách se zvýšeným tlakem  
   houbových chorob
•	doporučený výsevek 400000 – 600000 klíčivých semen na ha

Speciální hybridy pro pozemky 
napadené nádorovitostí

Crome 
•	středně raný hybrid nové generace hybridů odolných  
   plasmodiophoře
•	nejvýnosnější hybrid s rezistencí proti nádorovitosti
•	adaptabilita hybridu umožňuje jeho pěstování na lehčích i  
   těžších půdách
•	velmi rychlý vývoj, robustní habitus již na podzim
•	rychlá regenerace na jaře, rané kvetení a ranější zrání
•	vhodný pro střední až pozdní termíny setí
•	doporučený výsevek 450000 – 550000 klíčivých semen/ha

Crotora 
•	středně raný až polopozdní hybrid středního až vyššího vzrůstu
•	genetický základ z hybridu Atora s rezistencí proti nádorovitosti
•	velmi dobrá odolnost proti poléhání a komplexu významných  
   chorob
•	rychlý vývoj na podzim a velmi dobré přezimování
•	vhodný pro všechny druhy půd včetně problematických  
   těžkých půd
•	z důvodu ochrany rezistence je určen výhradně na pozemky  
   s výskytem plasmodiophory
•	optimální termín setí je střední až pozdní
•	doporučený výsevek 450000 – 550000 klíčivých semen/ha

Hybridy pro Clearfield technologii

Veritas CL
•	polopozdní robustní hybrid i pro suchá stanoviště  
   s technologií Clearfield
•	významný synergický efekt s herbicidem Cleravis
•	vysoký až velmi vysoký výnos semen se střední HTS  
   a vysokým obsahem oleje
•	velmi rychlý počáteční vývoj a podzimní růst  
   s nadprůměrnou úrovní přezimování
•	neset příliš brzy, vhodné jsou střední až pozdní termíny setí
•	podzimní ošetření regulátory růstu brát jako standard
•	nástup do jarní vegetace je pozvolnější
•	rostliny jsou středního až vyššího vzrůstu s dobrou  
   odolností k poléhání
•	robustní charakter rostlin, mohutný kořenový systém  
   a mohutné větvení
•	vyniká odolností vůči fomovému černání stonku
•	vynikající odolnost praskání šešulí
•	doporučený výsevek 400 - 500 tisíc klíčivých semen/ha  
   v závislosti na termínu setí 

Clavier CL
•	středně raný hybrid, úspěšný v pokusech SPZO 2018–2019  
   s technologií CL
•	vysoké výnosy a vysoká olejnatost, meziročníková  
   výnosová stabilita
•	výjimečná adaptabilita ke kontinentálním podmínkám
•	rychlý počáteční vývoj, středně rychlý jarní vývoj
•	velmi dobrá zimovzdornost
•	středně vysoké rostliny s vyšším počtem větví
•	dobrá odolnost k poléhání
•	vynikající zdravotní stav
•	rezistence APR37 – nová odolnost fomovému černání stonku
•	vhodný do úzkých osevních postupů s vyšším  
   zastoupením řepky
•	vhodný pro intenzivní a středně intenzivní agrotechniku
•	velmi dobrá reakce na intenzitu pěstování
•	doporučený výsevek 400 – 450 tisíc klíčivých semen/ha  
   v závislosti na termínu setí

AKILAHH
vybroušený zdravotní stav

Řepka ozimá

Der Raps

 udržovatel: Rapool-Ring GbR, Salzkotten-Thűle, Německo

 polopozdní plastický pylově fertilní hybrid s minimálním obsahem kyseliny   
 erukové a nízkým obsahem glukosinolátů

 vysoký výnos semene v teplé i chladné oblasti, velmi vysoký obsah a výnos oleje 

 rostliny středně vysoké až vysoké, vysoká odolnost proti poléhání

 zdravotní stav velmi dobrý, odolnost proti napadení alternariovou 
 skvrnitostí, střední odolnost proti napadení fomovým černáním stonku,   
 komplexem kořenových chorob a proti napadení bílou hnilobou 
 (Phoma rezistence RlmS, TuYV rezistence) 

 vysoká tolerance suchu, „stay green“ charakteristika

 odolnost vypadávání semen z šešulí

 výsevek 45 000–55 000 semen/ha 

 termín setí: středně raný až optimální 

 hmotnost tisíce semen nízká až středně vysoká, 
 obsah N-látek v semeni nízký

 ošetření fungicidy s morforegulačním účinkem 
 na podzim i na jaře doporučeno

Zástupce pro prodej v ČR: 
Rapool CZ s.r.o.

 Extrémní výnos oleje
 Rezistence RlmS, TuYV
 „Stay green“ charakteristika
 Efektivita využití dusíku

Registrace v ČR v roce 2020

www.rapool.cz
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LG Ambassador
•	středně raný hybrid pokročilé generace s vysokým  
   heterozním efektem
•	mimořádně vysoký výnosový potenciál
•	středně vysoká až vysoká olejnatost
•	vhodný do všech podmínek pěstování
•	vzrůstný, robustní hybrid s průměrnou odolností k poléhání
•	rychlý vývoj na podzim a středně rychlá jarní regenerace
•	velmi dobré přezimování
•	velmi dobrý zdravotní stav, rezistence TuYV, odolnost fomě  
   gen RLM7
•	dobrá odolnost komplexu kořenových chorob
•	vysoká efektivita využití dusíku „NFLEX“
•	geneticky podmíněná odolnost pukání šešulí
•	doporučený termín setí je v závěru agrotechnického termínu
•	doporučený výsevek je 450000 semen na ha 

LG Architect 
•	středně raný houževnatý hybrid se stabilně vysokým  
   výnosem v teplé i chladné oblasti
•	prověřený a vhodný do všech pěstitelských podmínek ČR
•	mimořádně vysoký a vyrovnaný výnos
•	výborný zdravotní stav, rezistentní TuYV a kvantitativní  
   odolnost fomě
•	velmi dobrá odolnost komplexu kořenových chorob
•	nízká citlivost na verticilium
•	středně rychlý podzimní vývoj, setí v agrotechnickém termínu
•	vynikající přezimování, prověřeno (COBOR PL 2016)
•	pozvolný nástup do jarní vegetace
•	geneticky podmíněná odolnost k pukání šešulí
•	velmi dobrá odolnost k poléhání
•	doporučujeme pro všestranně intenzivní agrotechniku
•	doporučený výsevek je 450000 semen na ha

LG Arnold 
•	raný hybrid s pozvolným podzimním růstem
•	vhodný pro časné termíny setí, na podzim nepřerůstá
•	na podzim není nutná opakovaná regulace 
•	velmi vysoká odolnost mrazu
•	rychlý až velmi rychlý jarní růst
•	vzrůstný hybrid s robustním habitusem
•	střední odolnost k poléhání
•	nepodcenit jarní aplikaci silných růstových regulátorů
•	velmi dobrý zdravotní stav, rezistentní TuYV
•	kombinovaná odolnost fomě, gen RLM7
•	dobrá odolnost komplexu kořenových chorob
•	geneticky podmíněná odolnost pukání šešulí
•	porosty při setí nepřehušťovat
•	doporučený výsevek je 400000 až 450000 semen na ha

            

LG AMBASSADOR
Výnosný a flexibilní 

LG ArnoLD
První k setí,
první ke sklizni

LG Architect
Nejpěstovanější 
u nás i v Evropě*

*Zdroj: Kynetec 2018-2021

novinka

• velmi výkonné řepky do všech pěstitelských podmínek
• variabilní termín i technologie setí
• genetické pojistky, ochrana výnosu

Limagrain Central Europe S.E., organizační složka • Česká republika 3/2021

www.lgseeds.cz

LG Anarion rezistentní Plasmodiophoře
•	středně raný velmi výnosný hybrid pokročilé generace
•	odolný všem rasám nádorovitosti košťálovin, které se  
   vyskytují v ČR
•	vhodný do všech podmínek pěstování
•	odolnost vůči virové žloutence vodnice TuYV
•	robustní hybrid vyššího vzrůstu se střední odolností k poléhání
•	rychlý podzimní a středně rychlý jarní vývoj
•	velmi dobrá odolnost proti vymrzání
•	velmi dobrý zdravotní stav, gen odolnosti proti fomě RLM7
•	dobrá odolnost komplexu kořenových chorob
•	geneticky podmíněná odolnost vůči pukání šešulí
•	výsev v agrotechnickém termínu a také pro pozdnější výsevy
•	doporučujeme zvýšenou pozornost regulaci růstu
•	doporučený výsevek je 450000 semen na ha 

LG Auckland
•	středně raný hybrid s mimořádným výnosem semen
•	pro velmi intenzivní technologie pěstování
•	olejnatost je středně vysoká
•	velmi robustní hybrid, vyžaduje prostor
•	velmi rychlý růst na podzim i na jaře, vyžaduje krotit bujný růst
•	vysoká mrazuvzdornost
•	velmi dobře snáší přísušky
•	kombinovaná odolnost fomě, obsahuje gen RLM7
•	odolnost virové žloutence vodnice TuYV
•	dobrá odolnost komplexu kořenových chorob
•	geneticky podmíněná odolnost pukání šešulí
•	doporučujeme nízké výsevky ve druhé polovině  
   agrotechnického termínu
•	doporučujeme intenzivní regulaci výšky porostu v jarním období
•	doporučený výsevek je 400 000 semen na ha

Arsenal
•	raná hybridní odrůda s rekordním výnosem semen  
   do intenzivnější agrotechniky
•	velmi rychlým vývojem na podzim, vhodný také pro pozdní  
   termín setí, velmi brzká sklizeň
•	výborný zdravotní stav, dvojí odolnost fomové hnilobě  
   – kvalitativní Rlm7 a kvantitativní
•	geneticky podmíněná odolnost praskání šešulí
•	střední až vyšší vzrůst, velmi dobrá odolnost poléhání
•	rychlý jarní vývoj, využití zimní a jarní vláhy
•	vysoká odolnost vymrzání, vysoká až velmi vysoká olejnatost
•	registrace v UK, D, PL, A, SK, HU
•	doporučený výsevek je 450000 semen na ha

Arabella 
•	středně raná liniová odrůda s vysokým výnosovým  
   potenciálem a velmi vysokou zimovzdorností, do všech  
   podmínek pěstování
•	velmi dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost vůči fomě,  
   velmi dobrá odolnost vůči hlízence
•	pomalý podzimní i jarní vývoj, vhodná pro časné výsevní termíny
•	středně vzrůstná odrůda s dobrou odolností proti poléhání
•	vhodná pro standardní až intenzivní úroveň agrotechniky
•	vysoká olejnatost a nízký obsah glukosinolátů
•	registrovaná v CZ, D
•	doporučený výsevek je 600000 až 650000 semen na ha 



34 35

Řepka 
ozimá

Řepka 
ozimá BAYER Crop Science - DEKALB  BAYER Crop Science - DEKALB

PODZIM 2021 / OSIVA A SADBA PODZIM 2021 / OSIVA A SADBA

DK Excited 
•	středně raný hybrid s rezistencí vůči viru žloutenky  
   vodnice (TuYV)
•	extrémně produktivní hybrid posouvá výnosové laťky
•	hybrid je doporučený do různých oblastí pro pěstování  
   řepky
•	výborný zdravotní stav
•	vysoká odolnost vůči fomě, obsahuje gen odolnosti RLM7
•	kvalitní a nadprůměrný obsah oleje
•	odolný proti samovolnému pukání šešulí
•	doporučený výsevek 450 – 500 tis. semen/ha 

DK Exotter 
•	středně raný hybrid, velmi dobře odolávající stresu  
   ze sucha
•	středně vysoké rostliny odolné vůči poléhání
•	výborně hospodaří s vodou
•	tvoří kompaktní, vyrovnaný porost, brzy dozrává, časná  
   sklizeň
•	výborný zdravotní stav, obsahuje gen odolnosti vůči  
   fomě RLM7
•	špičkový výnos i v extrémních ročnících s nedostatkem  
   srážek
•	časně dozrávající hybrid odolávající i pozdějším mrazíkům
•	doporučený výsevek 450000 – 500000 semen na ha

DK Expat 
•	středně raný hybrid
•	podzimní vývoj má středně rychlý 
•	vyniká vysokým výnosem i výnosovou stabilitou
•	počátek jarního růstu středně pozdní
•	odolný proti samovolnému pukání šešulí
•	hybrid s efektivním využíváním dusíku
•	schopný dosahovat špičkových výnosů bez ohledu na to,  
   zda je dusík v optimálním nebo limitovaném množství
•	výborný zdravotní stav, obsahuje gen odolnosti vůči  
   fomě RLM7
•	doporučený výsevek 450000 – 500000 semen/ha 

DK Exlibris 
•	raný hybrid pro časnou sklizeň
•	doporučený do všech oblastí pěstování řepky ozimé
•	velmi vysoký výnosový potenciál „yielding product“
•	středně vysoký až nižší vzrůst rostlin
•	silně odolný k poléhání
•	velmi rychlý start a podzimní vývoj
•	výborný zdravotní stav, obsahuje gen odolnosti vůči  
   fomě RLM7
•	doporučený výsevek je 500000 semen na ha

DK Exception
•	středně raný restaurovaný hybrid, silně větvící s vysokým  
   počtem šešulí na rostlině
•	vyniká vysokým výnosem i výnosovou stabilitou jak  
   v chladné, tak i v teplé oblasti
•	robustnější středně vysoký hybrid cca 175 cm
•	snese i nižší intenzitu, ale zároveň s výbornou reakcí  
   na vyšší intenzitu pěstování
•	doporučujeme aplikaci regulátorů růstu na podzim  
   i v jarním období
•	výborný zdravotní stav, obsahuje gen odolnosti fomě  
   RLM7
•	podzimní i jarní růst je rychlý, kvetení na úrovni středně  
   raných odrůd
•	vhodný pro střední až mírně pozdní termíny seti pro  
   danou oblast
•	odolný proti samovolnému pukání šešulí
•	doporučený výsevek je 450000 semen na ha

DK Expansion
•	středně raný hybrid s mimořádným výnosovým  
   potenciálem
•	doporučený do všech oblastí pěstování
•	mimořádně mrazuvzdorný
•	robustní habitus a silné větvení i ve stresových podmínkách
•	maximalizuje dodanou intenzitu výživy do vysokých  
   výnosů
•	výborný zdravotní stav, obsahuje gen odolnosti vůči  
   fomě RLM7
•	doporučený výsevek je 400000 – 450000 semen na ha

DK Sequel  
•	raný hybrid s nízkou biomasou polotrpasličího vzrůstu  
   a kratší vegetační dobou
•	extrémně vysoká zimovzdornost, vhodný do všech  
   podmínek ČR
•	absolutní jistota nepoléhání, mohutný a hluboký  
   kořenový systém
•	nižší reakce na intenzitu pěstování, vhodný pro střední  
   intenzitu
•	méně hmoty (cca o 25 % vs. tradiční hybridy), rychlá,  
   efektivní sklizeň s menšími ztrátami a nižšími náklady,  
   snadná prostupnost porostu, jednodušší ošetření
•	výborný zdravotní stav, obsahuje gen odolnosti vůči  
   fomě RLM7
•	velmi rychlé dozrávání, jedna z nejnižších vlhkostí  
   v sortimentu
•	odolnost vůči pukání šešulí
•	doporučený výsevek je 500000 – 550000 semen na ha

DK Placid 
•	rezistentní Plasmodiophoře
•	odolný vůči „Club root“ způsobený patogenem  
   Plasmodiophora brassicae
•	středně raný hybrid rezistentní vůči viru žloutenky  
   vodnice TuYV
•	„Club root“ odolnost a TuYV rezistence = propojení  
   unikátních vlastností
•	odolnost proti nádorovitosti je kombinovaná s vysokým  
   výnosem semen
•	poměrně rychlý podzimní růst a vynikající zimovzdornost
•	v jarním období má středně raný začátek růstu
•	výborný zdravotní stav, odolný vůči pukání šešulí
•	obsahuje gen odolnosti vůči fomě RLM7
•	doporučený výsevek 450000 – 500000 semen na ha

DK Platon  
•	rezistentní Plasmodiophoře
•	středně pozdní hybrid rezistentní k Plasmodiophoře,  
   středního vzrůstu
•	odolnost proti nádorovitosti košťálovin je kombinovaná  
   i s vysokým výnosem semen
•	velmi dobrá suchovzdornost a zimovzdornost  
   v kontinentálních podmínkách
•	vysoká odolnost k poléhání
•	dynamický počáteční růst na podzim i na jaře
•	vysoká olejnatost semen
•	výborný zdravotní stav, obsahuje gen odolnosti vůči  
   fomě RLM7
•	doporučený výsevek je 450000 – 500000 semen na ha

DK Imperial CL  
•	rezistentní Plasmodiophoře
•	středně raný, Clearfiled hybrid rezistentní k imazamoxu
•	vysoký, robustní habitus rostliny
•	odolný vůči poléhání, výborný zdravotný stav
•	doporučený do všech oblastí pěstování řepky ozimé
•	vitální hybrid s rychlým podzimním startem 
•	výborný zdravotní stav, obsahuje gen odolnosti vůči  
   fomě RLM7
•	doporučený výsevek je 500000 semen na ha
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Aganos
•	středně raný hybrid
•	stabilní a velmi vysoké výnosy napříč podmínkami  
   a lokalitami v EU
•	geneticky podmíněná odolnost k viru žloutenky vodnice  
   (TuYV) a fómě (gen RLM7)
•	vysoká HTS i v suchých podmínkách
•	rychlý vývoj na podzim, možnost i pozdnějšího setí
•	rostliny nemají na podzim tendenci k přechodu  
   do prodlužovacího růstu
•	vhodný i na horší stanoviště (písčité půdy) nebo  
   do podmínek minimalizace
•	dobrý zdravotní stav
•	vysoká odolnost vyzimování a poléhání
•	olejnatost 46,6%, HTS 5,6 g
•	doporučená hustota 40 – 50 rostlin na m2

•	doporučený výsevek 500000 klíčivých semen/ha 

SY Glorietta
•	středně raný hybrid s velmi vysokým výnosovým  
   potenciálem
•	geneticky podmíněná odolnost k viru žloutenky vodnice  
   (TuYV)
•	obsah oleje cca 48%, HTS 5,1 g
•	vysoká odolnost vyzimování a poléhání
•	stabilní výnosy napříč podmínkami a lokalitami
•	odrůda vhodná i na stanoviště s lehčími půdami
•	pomalejší podzimní vývoj, bez tendence k přechodu  
   do prodlužovacího růstu
•	vhodná i pro ranější termíny setí
•	vyšší odolnost verticiliu
•	doporučená hustota: 40 – 50 rostlin na m2

•	doporučený výsevek: 500000 klíčivých semen/ha

SY Iowa 
•	středně raný hybrid s vysokým a stabilním výnosem  
   v různých půdních a klimatických podmínkách
•	výsledky registračních zkoušek v EU prokázaly stabilní  
   výnosovou úroveň (DE 111%, PL 115%, UK 105%, DK 107%)
•	velmi plastický, snáší i různé stresové podmínky
•	velice vitální hybrid rychlým startem na podzim i na jaře
•	doporučujeme podzimní aplikaci růstového regulátoru
•	robustní hybrid nižší až střední výšky cca 154 cm odolný  
   poléhání
•	velmi dobrá odolnost vyzimování
•	vynikající odolnost phomě (RLM7) a dobrá odolnost  
   k hlízence
•	vhodný pro podmínky minimalizace
•	obsah oleje 48,9 %, HTS 5,7 g
•	doporučená hustota 40 – 50 rostlin/m2

•	doporučený výsevek 500 000 klíčivých semen/ha 

SY Florida 
•	raný hybrid se stabilním výnosem prověřeným i v ČR  
   (v registračních zkouškách ÚKZÚZ)
•	vhodný do všech oblastí pěstování řepky ozimé
•	snáší minimalizační technologie i oblasti s lehčími půdami
•	střední obsah oleje s vysokým obsahem omega-3  
   mastných kyselin
•	vysoká odolnost proti phomě a cilindosporiu
•	střední odolnost ke hlízence a verticiliu
•	středně vysoké rostliny s mohutným habitem a velmi  
   dobrou odolností k poléhání
•	na podzim je vhodná aplikace růstových regulátorů
•	dobře strukturovaný a hluboký kořenový systém
•	velmi rychlá regenerace v jarním období, rané kvetení  
   i rané zrání, rychlé a dobré využití zimní vláhy
•	vhodný i pro pozdní setí
•	registrace FR 2015, HU 2015, PL 2015
•	olejnatost 48,8%, HTS 4,93 g
•	doporučená hustota 40 – 50 rostlin/m2

•	doporučený výsevek 500 000 klíčivých semen/ha

Vaše řepka - Váš úspěch!
Osivo řepky pro sezonu 2021

Aganos
Kupte si vítěze
•  zkoušek  ÚKZÚZ ve skupině hybridů 

testovaných v letech 2017–2019

• zkoušek ÚKZÚZ SDO 2018–2020

SY Glorietta NOVINKA  
Zisky kvetou s SY Gloriettou
Výkonná novinka odolná 
k viru žloutenky vodnice

SY Iowa
Výkonná ve všech podmínkách

SY Florida
Poslední se seje a první sklízí

SY Harnas
Odolný proti suchu

SY Alibaba
Vysoký výnos, obsah oleje i odolnost 
proti nádorovitosti košťálovin

SY Alix NOVINKA  
Nádorovitost nebolí 
s SY Alixem na poli

SY Ilona
Výkonná linka za všech okolností

• Zaručená šlechtitelská kvalita odrůd
• Odrůdy s vysokým výnosem
• Portfolio do všech oblastí

www.syngenta.cz
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Řepka 
ozimá  SYNGENTA CZECH s.r.o.

SY Harnas 
•	středně raný výkonný hybrid s výnosovou stabilitou
•	hybrid vyšlechtěný metodou SafecrossTM do různých  
   půdně klimatických podmínek
•	vynikající výkonnost a flexibilitu potvrzuje v pokusech  
   na mnoha místech
•	rostliny jsou středně vysoké, boční větve dlouhé s velmi  
   dobrým nasazením šešulí
•	dostupné pokusy potvrzují velmi dobrou odolnost  
   přezimování
•	dozrává rovnoměrně a plné zralosti dosáhne za cca 203 dní
•	vysoká odolnost vůči suchu, vhodný i do lehčích půd  
   a teplejších oblastí
•	hybrid velmi dobře reaguje na intenzitu pěstování
•	velmi dobrý zdravotní stav a nenáročnost na prostředí,  
   nepoléhavost
•	obsah oleje 48,8%, HT 5,75 g
•	doporučená hustota 40–50 rostlin/m2

•	doporučený výsevek 500 000 klíčivých semen/ha

SY Ilona
•	středně raná liniová odrůda se stabilním a vysokým  
   výnosem
•	rostliny nižšího vzrůstu s pevným stonkem  
   a vyrovnaným porostem
•	vysoká odolnost k vyzimování
•	vysoký obsah oleje v sušině semene (48,4%)
•	možno pěstovat i na lehčích půdách
•	husté nasazení šešulí, HTS 5,3 g
•	středně rychlý vývoj rostlin na podzim
•	doporučená hustota: 55 – 60 rostlin/m2

•	doporučený výsevek 550000 – 600000 klíčivých semen/ha

Řepka 
ozimá  SAATBAU ČR

Angelico 
•	středně raný hybrid typu inra-ogura
•	rezistence k TuYV - při napadení nad 6 -15 % je vhodné  
   použít rezistentní odrůdu
•	gen odolnosti k fomě RLM 7
•	geneticky podmíněná nepukavost šešulí
•	velmi rychlý růst na podzim, vhodný i pro pozdnější  
   termíny setí
•	velmi tolerantní vůči stresům
•	bezproblémová reakce na clomazone
•	vysoký typ řepky, doporučujeme regulace zejména  
   na podzim
•	v roce 2017 absolutní špička v ÚKZÚZ
•	doporučený výsevek 400000 – 500000 semen/ha

Artemis
•	středně raný hybrid s rezistencí k TuYV
•	plastický do všech oblastí pěstování
•	vhodný i do sušších oblastí
•	robustní vzrůst, velmi dobrá odolnost poléhání, velmi  
   vysoká HTS
•	rychlý růst na podzim, vhodný i na pozdnější setí
•	velmi dobrý zdravotní stav, gen odolnosti proti fomě RLM7
•	hybrid má genetickou odolnost nepukavosti šešulí
•	doporučený výsevek je 450000 – 500000 semen na ha

Arazzo
•	středně raný hybrid pro intenzivní pěstování
•	velmi rychlé vzcházení a počáteční růst
•	velmi dobré přezimování
•	tvoří středně vysoký kompaktní porost s mohutným  
   patrem šešulí
•	dobrý zdravotní stav
•	dobře hospodaří s vláhou
•	semena mají vyšší HTS a vysokou olejnatost
•	vysoká vyrovnanost dozrávání, bezproblémová sklizeň
•	vhodný i do sušších oblastí
•	doporučený výsevek je 500000 – 550000 semen na ha

Sidney High Oleic 
•	polopozdní liniová odrůda s vysokým obsahem kyseliny  
   olejové (75%)
•	registrace ÚKZÚZ 2014, registrace Slovensko 2013 již  
   po 2. roce díky výnosu 
•	výborné výsledky v SPZO v SDO
•	podobně velmi dobré výnosy v Polsku a Rakousku
•	plastická odrůda pro všechny oblasti pěstování
•	vynikající výsledky zejména na lokalitách bohatších  
   na srážky
•	nižší rostliny, velmi vysoká HTS
•	velmi dobré přezimování, vynikající zdravotní stav  
   (hlízenka, foma, botrytida, verticilium)
•	velmi nízký obsah glukosinolátů
•	pozvolný růst na podzim
•	odrůda je vhodná i pro velmi časné termíny setí
•	neuspěchat sklizeň, dlouho navyšuje HTS !!!
•	doporučený výsevek je 650000 až 700000 semen na ha,  
   doporučená hustota 40 – 50 rostlin/m2

•	doporučený výsevek 500 000 klíčivých semen/ha

Randy
•	raná až středně raná výnosná liniová odrůda
•	nejvýnosnější liniová odrůda v Rakousku
•	středně vysoké rostliny s výbornou odolností proti  
   poléhání
•	rychlý podzimní růst, silná regenerační schopnost
•	velmi dobré přezimování a rychlý jarní růst
•	velmi dobrá odolnost fomě a sclerocinii
•	termín setí v agrotechnickém termínu
•	při ochraně proti škůdcům počítat s časným kvetením
•	doporučený výsevek je 650000 – 750000 semen na ha 

Timothy
•	středně raná liniová odrůda vhodná do všech lokalit
•	odrůda je vhodná i pro extenzivní způsob vedení porostu
•	střední odolnost ke všem sledovaným chorobám
•	výborná odolnost proti poléhání
•	podzimní růst je pozvolný, vhodná i pro velmi časné setí
•	vhodná do teplých i chladných oblastí
•	doporučený výsevek je 650000 – 700000 semen na ha

SY Alibaba 
•	rezistence k Plasmodiophora brassicae
•	vylepšená genetika, proti hybridu SY Alister, vyšší výnos,  
   vyšší obsah oleje i vyšší odolnost vůči Phoma lingam
•	hybrid s pomalejším startem na podzim i na jaře,  
   nevyžaduje intenzivní ošetření růstovým regulátorem
•	odolný proti vybíhání na podzim, možno využít pro rané  
   termíny setí
•	nízký vzrůst rostlin s vysokou odolností proti poléhání
•	obsah oleje 47,31%, HTS 4,68 g
•	doporučená hustota 40 – 50 rostlin/m2

•	doporučený výsevek 500 tisíc klíčivých semen/ha

SY Alix
•	rezistence k Plasmodiophora brassicae
•	středně raný hybrid odolný proti nejčastějším rasám  
   nádorovitosti košťálovin
•	výkonnostně převyšuje úspěšnou odrůdu SY Alibaba
•	obsah oleje cca 47,5%, HTS 5,2 g
•	vysoká odolnost vyzimování a poléhání (nízký habitus  
   rostlin)
•	hybrid s pomalejším startem na podzim i na jaře
•	nevyžaduje intenzivní ošetření růstovým regulátorem
•	nízká tendence k podzimnímu prodlužování stonku
•	možný výsev i v ranějších termínech setí
•	doporučená hustota 40 – 50 rostlin/m2

•	doporučený výsevek 500 000 klíčivých semen/ha



Řepka 
ozimá  CORTEVA - PIONEER 

PT271 
•	středně pozdní tradiční hybrid s velmi vysokým  
   výnosovým potenciálem
•	vynikající výnos semen s vysokou olejnatostí cca 48,2%
•	zvýšená odolnost vůči Phomě díky genu rezistence  
   RLM 7
•	středně rychlý podzimní vývoj
•	použití růstových regulátorů na podzim vždy  
   doporučujeme
•	velmi dobrých výsledků dosahuje i na sušších lokalitách
•	doporučený výsevek 400 – 500 tisíc semen/ha
•	optimální hustota 30 – 45 rostlin na m2

PT275
•	středně pozdní tradiční hybrid s vynikajícím výnosem  
   semen a špičkovou olejnatostí
•	vysoký výnos oleje, olejnatost 47,7%
•	zvýšená odolnost vůči fomě díky genu rezistence RLM7
•	střední rychlost podzimního růstu
•	vhodný pro rané až středně pozdní termíny setí
•	střední odolnost k poléhání
•	použití růstových regulátorů na podzim vždy  
   doporučujeme
•	použití růstových regulátorů na jaře doporučujeme
•	doporučený výsevek 400000 – 500000 semen na ha
•	optimální hustota 40 – 50 rostlin na m2

PT298    
•	středně pozdní tradiční hybrid s rychlým podzimním  
   vývojem
•	velmi vysoký výnosový potenciál
•	velmi dobrý zdravotní stav
•	zvýšená odolnost fomě
•	odolnost viru žloutenky vodnice TuYV
•	dobrá odolnost proti poléhání
•	velmi dobrá odolnost vyzimování
•	doporučujeme podzimní i jarní regulaci růstu
•	zvýšená odolnost pukání šešulí
•	optimální hustota rostlin je 40 – 50 na m2

•	doporučený výsevek je dle termínu setí od 400000  
   do 500000 semen na ha 

PT284  
•	rezistentní Plasmodiophoře
•	středně raný hybrid tradičního vzrůstu odolný vůči  
   nádorovitosti košťálovin
•	výnosnější nástupce hybridu PT242 (+ 4% vyšší výnos  
   semen)
•	vysoká odolnost vůči nádorovitosti i na silně zamořených  
   pozemcích
•	rychlý podzimní vývoj, vhodný i k pozdnějším výsevům
•	rostliny vyššího vzrůstu, ale s dobrou odolností k poléhání
•	doporučený výsevek 400000 – 500000 semen na ha
•	optimální hustota 40 – 50 rostlin na m2

PX131  
•	středně raný polotrpasličí hybrid řady pioneer maximus
•	plastický hybrid s vysokou olejnatostí a vysokou odolností  
   proti poléhání
•	vysoký výnos semen i oleje
•	velmi dobrý zdravotní stav
•	vhodný pro rané výsevy, podzimní vývoj je rovnoměrný
•	podzimní regulace růstu dle termínu setí a růstových  
   podmínek
•	jarní regulace růstu nedoporučujeme
•	optimální hustota rostlin je 40 až 50 na m2

•	doporučený výsevek je dle termínu setí od 400000  
   do 500000 semen na ha

PX113   
•	středně raný polotrpasličí hybrid s mírně vyšším vzrůstem 
•	doporučeno rané i pozdní setí
•	rovnoměrný podzimní vývoj
•	podzimní ošetření regulátory růstu jen ve výjimečných  
   případech a méně razantní
•	dobrá odolnost proti vyzimování
•	jarní vývoj je ve srovnání s ostatními polotrpasličími  
   hybridy o něco rychlejší
•	reakce na jarní použití růstových regulátorů je většinou  
   negativní
•	rostliny výborně větví a současně disponují vynikající  
   odolností k poléhání
•	velmi dobrý zdravotní stav, zvýšená odolnost vůči fomě  
   gen rezist. RLM7
•	vysoký výnos semen i oleje
•	doporučený výsevek 400000 – 500000 semen na ha
•	optimální hustota 30 – 45 rostlin na m2
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PIONEER... TEN SYPE!

JEDINEČNÉ INSEKTICIDNÍ 
MOŘIDLO PRO ŘEPKU

BIOSTIMULÁTOR LUMIBIO KELTA® 
SOUČÁSTÍ MOŘENÍ

PT271
PT298
PT275
PX131



Řepka 
ozimá  AGROFINAL spol. s r.o.

ES Imperio
•	středně raný hybrid vhodný do všech oblastí pěstování  
   řepky ozimé
•	vynikající výkonnost zvláště v teplejších oblastech
•	patří do TOP 10 nejprodávanějších hybridů v ČR 2018/2019
•	vysoká plasticita a vynikající mrazuvzdornost
•	výborný zdravotní stav
•	geneticky podmíněná nepukavost šešulí
•	velmi rychlý podzimní vývoj, vhodný pro pozdní setí
•	jarní vývoj středně rychlý
•	doporučený pro vysokou intenzitu pěstování
•	rostliny jsou středního vzrůstu s velmi bohatým větvením
•	velmi vysoká olejnatost
•	registrace CZ, SK, PL, FR 
•	doporučený výsevek je 450 000 – 500 000 klíčivých semen/ha 

ES Capello 
•	středně raný hybrid s vysokým výnosem semen a vysokou  
   olejnatostí
•	vynikající zdravotní stav a zimovzdornost
•	tolerance proti viru žloutenky vodnice TuYV
•	obsahuje gen odolnosti proti fomě RLM7
•	geneticky podmíněná nepukavost šešulí
•	velmi rychlý podzimní i jarní růst, využití vláhy v jarním období
•	vyšší robustní vzrůst a velmi dobrá odolnost k poléhání
•	hybrid pro vysokou intenzitu do všech oblastí a půdních typů
•	velmi dobře snáší přísušky
•	vhodný pro pozdní setí
•	doporučený výsevek 450000 – 500000 klíčivých semen na ha 

ES Azurio     
•	středně raný hybrid pro intenzivní hospodaření
•	vhodný do všech oblastí pěstování řepky
•	vysoký výnos semen s velmi dobrou olejnatostí
•	středně vzrůstný, bohatě větvící hybrid s vysokou odolností  
   k poléhání
•	velmi dobrý zdravotní stav s genem odolnosti proti fomě RLM7
•	geneticky podmíněná nepukavost šešulí
•	rychlý podzimní vývoj, vhodný i pro pozdnější setí
•	jarní vývoj je středně rychlý
•	doporučený výsevek je 450 000 – 500 000 klíčivých semen/ha

ES Alicia
•	velmi raná plastická liniová odrůda s vysokým výnosem semen
•	vyšší obsah oleje
•	velmi dobrý zdravotní stav
•	možná kontrola blýskáčka řepkového ve směsích s hlavní  
   odrůdou
•	zachování výnosového potenciálu hlavní odrůdy

•	eventuální možnost vynechání insekticidního ošetření proti  
   blýskáčkovi
•	výhodné pro včelaře a bezpečné pro včely
•	nižší rostliny s vysokou odolností proti poléhání
•	vyšší HTS
•	velmi dobré přezimování
•	doporučený výsevek je 650 000 semen na ha

ES Navigo   
•	středně raný moderní hybrid nejnovějšího výnosového trendu
•	tzv. P3 Generation – Performance, Protection, Profitability
•	nejvyšší výnosy ve všech oblastech
•	výborný zdravotní stav, odolnost k fomě gen RLM 7
•	velmi rychlý podzimní vývoj i jarní regenerace, vhodný i pro  
   pozdější setí
•	vysoká odolnost suchu
•	vyšší robustní vzrůst s vysokou odolností k poléhání
•	vysoká odolnost pukání šešulí
•	hybrid pro vysokou intenzitu
•	registrace Francie 2019
•	doporučený výsevek 450 000 – 500 000 klíčivých semen/ha

ES Decibel CL
•	středně raný hybrid s vynikající výkonností v nabídce CL hybridů
•	vhodný do všech oblastí pěstování řepky, také pro  
   chladnější lokality
•	vyšší, bohatě větvící rostliny mají velmi dobrou odolnost  
   vůči poléhání
•	rychlý podzimní vývoj umožňuje využití i pro pozdní  
   termíny setí 
•	hybrid velmi dobře přezimuje a má rychlý jarní vývoj
•	rovnoměrné, středně rané dozrávání s nízkým výskytem  
   pukání šešulí
•	vyrovnaný zdravotní stav s velmi dobrou odolností proti  
   všem houbovým chorobám
•	vysoká HTS, vyšší obsah oleje
•	hybrid nové generace doporučený pro vyšší intenzitu pěstování
•	registrace HU 2015
•	doporučený výsevek je 450 000 – 500 000 klíčivých semen  
   na ha dle termínu setí

ES Cramberio
•	tolerance vůči plasmodiophoře 
•	středně raný plastický hybrid nižšího vzrůstu
•	vysoký výnos semen i vysoký obsah oleje
•	velmi rychlý podzimní růst i jarní regenerace
•	velmi dobré přezimování
•	vhodný i pro pozdnější termíny setí
•	velmi dobrý zdravotní stav
•	doporučený výsevek 400 000 – 450 000 klíčivých semen/ha
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Zvýšená tolerance (TuYV)
vůči viru žloutenky vodnice
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PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
• výsev 450 000-500 000 semen/ha
• hybrid pro vysokou intenzitu
• vhodný pro všechna stanoviště
• vysoká odolnost k suchu
• vhodný i pro pozdní setí

ROSTLINA - INFO
• vyšší a robustní vzrůst
• výborná odolnost k poléhání
• vynikající zdravotní stav
• velmi dobré přezimování
• stabilita excelentních výnosů
• rezistence vůči Phoma
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Řepka 
ozimá  CANDOR, s.r.o.

Hamour 
•	středně raný hybrid s vynikající výkonností 
•	vyšší, robustní, přesto nepoléhavé rostliny bohatě větví 
•	rychlý podzimní vývoj, možnost využití pro pozdní  
   termíny setí
•	výhodou je vysoká zimovzdornost
•	jarní start je rychlý, rovnoměrné dozrávání usnadňuje  
   sklizeň 
•	velmi dobrý a vyrovnaný zdravotní stav: kombinovaná  
   odolnost k fomě (gen RLM 1) a vysoká odolnost  
   k verticiliu a sclerotinii
•	plastický hybrid vhodný pro pěstování v sušších oblastech
•	vysoký obsah oleje 
•	registrace: SK 2017
•	doporučený výsevek je 450 000 – 500 000 semen/ha 
   dle termínu setí 

Hambre
•	středně raný hybrid 
•	spolehlivé přezimování
•	vysoká odolnost proti poléhání a velmi dobrý  
   zdravotní stav
•	vysoký výnosový potenciál a vysoký obsah oleje
•	dobrá tolerance vůči cilindrosporióze řepky
•	registrace: DK 2019
•	doporučený výsevek je 450 000 až 500 000 semen na ha

Hophelia 
•	hybrid s vynikající výkonností ve všech oblastech  
   pěstování řepky ozimé
•	velmi vysoký obsah oleje 
•	velmi dobrá odolnost k poléhání a velmi dobré přezimování
•	středně rychlý podzimní vývoj
•	vynikající odolnost přísuškům
•	vhodný pro rané termíny setí
•	vynikající rovnoměrnost dozrávání
•	velmi dobrý zdravotní stav
•	pravidelné výnosy
•	registrace: IT 2019
•	doporučený výsevek je 450 000 – 500 000 semen na ha  
   dle termínu setí

Butterfly  
•	středně raná liniová odrůda 
•	vysoké výnosy ve všech oblastech pěstování řepky ozimé
•	nižší rostliny s výbornou odolností poléhání a pro  
   snadnější sklizeň
•	rychlý podzimní vývoj umožňuje využití pro pozdní  
   termíny setí
•	přezimování na výborné úrovni
•	odrůda má pozvolný jarní vývoj a rovnoměrné, středně  
   rané dozrávání
•	velmi dobrý zdravotní stav, zejména vysoká odolnost  
   k fomě (gen RLM 1) 
•	moderní plastická liniová odrůda vhodná také pro sušší  
   oblasti pěstování
•	výborná kvalita: vysoký obsah oleje a velmi nízký obsah  
   glukosinolátů 
•	registrace: DK 2017, UK 2017
•	doporučený výsevek je 650 000 semen/ha, dle termínu setí

Quartz    
•	středně raná plastická  liniová odrůda do všech oblastí  
   pěstování řepky ozimé
•	vysoký výnos i vysoká olejnatost
•	středně rychlý podzimní i jarní vývoj, velmi dobré  
   přezimování
•	nižší vzrůst rostlin s vysokou odolností k poléhání
•	velmi dobrý zdravotní stav, zejména vysoká odolnost  
   k fomě
•	vhodná i pro extenzivní podmínky
•	registrovaná PL 2013
•	doporučený výsevek je 600 000 – 650 000 semen na ha
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CANDOR, s. r. o.
+420 222 313 808 | candor@candor.cz
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VÍTĚZ POKUSU | 5,7 t/ha (114 %) 
ČZU 2017, Červený Újezd

Vá
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LOUKOV
POP 2019
3,91 t/ha

KELČ
POP 2019
3,91 t/ha

OTROKOVICE
POP 2018
5,60 t/ha
POP 2017
4,05 t/ha

PRUSINOVICE
POP 2020
5,16 t/ha
POP 2019
3,14 t/ha
POP 2017
4,17 t/ha

KŘIŽANOVSKO
POP 2019
4,02 t/ha
POP 2018
4,35 t/ha
POP 2017
3,00 t/ha

HAVLÍČKOVÁ 
BOROVÁ
POP 2018
4,83 t/ha

POČÁTKY
POP 2020
5,38 t/ha
POP 2018
3,98 t/ha

ČECHTICE
POP 2020
5,22 t/ha
POP 2019
3,81 t/ha
POP 2018
4,77 t/ha
POP 2017
4,99 t/ha

PĚNČÍN
POP 2018
4,35 t/ha

DAVLE
POP 2018
3,19 t/ha

ZBIROH
POP 2020
5,56 t/ha 
POP 2018
5,91 t/ha

ČERVENÝ ÚJEZD
AGRADA, s.r.o.
2017
5,70 t/ha

VÝNOS SEMEN V T/HA PODLE 
JEDNOTLIVÝCH REGIONŮ V ČR

Zdroj: AGROFINAL | síť POP firemních 
sklizeň 2017, 2018, 2019, 2020
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Memori CS 
•	polopozdní hybrid s velmi vysokým výnosovým  
   potenciálem
•	má prokázanou výnosovou toleranci k viru žloutenky  
   vodnice TuYV
•	geneticky podmíněná odolnost fomě (gen Rlm7 a Rlm3)
•	vhodný pro pozdní setí
•	vhodný pro intenzivní pěstování ve všech oblastech
•	vysoký vzrůst s vyšší odolností k poléhání, bohaté větvení 
•	velmi rychlý počáteční růst a jarní regenerace
•	vyžaduje časné přihojení N hnojivy
•	doporučena je podzimní i jarní aplikace regulátorů růstu
•	meziročníková výnosová stabilita, velmi dobrá  
   mrazuvzdornost
•	střední HTS s dobrou olejnatostí 46,2%
•	odolnost k hlízence a plísni šedé velmi dobrá, k černi dobrá
•	optimální počet rostlin na m2 je 30 až 40
•	doporučený výsevek je 400 000 semen na ha ve druhé  
   polovině agrotechnického termínu

Celebriti CS
•	polopozdní bujně rostoucí hybrid vyšlechtěný s důrazem  
   na zdravotní stav
•	geneticky podmíněná odolnost fomě, gen Rlm3 a Rlm7  
   plus genový aktivátor
•	výnos v KVO 107,9% a v BVO 109,2% za rok 2017-2018  
   v ÚKSÚP
•	obsah oleje 46,3%. HTS je střední 4,66g
•	přezimování je velmi dobré 92%
•	na jaře rychle regeneruje a vytváří bohatě větvící rostliny
•	dobrá odolnost proti poléhání (hodnoceno 8,3 b)
•	nakvétání je středně rané až pozdní, dozrávání je  
   rovnoměrné
•	odolnost k chorobám je velmi dobrá, hlízenka 7,6 b,  
   černě 6,8 b, plíseň šedá 8,3 b
•	doporučujeme použití růstových regulátorů na podzim
•	doporučený výsevek je 400 000 semen na ha  
   v agrotechnickém termínu

Quantiko CS    
•	středně raný restaurovaný hybrid středního až vyššího  
   vzrůstu
•	vysoký obsah oleje
•	středně raný v nakvétání i ve zrání
•	výška porostu cca 164 cm, dobrá odolnost k poléhání
•	velmi rychlý podzimní vývoj
•	velmi dobrý zdravotní stav, dvojitá odolnost fomě
•	vysoký výnos tvoří velkým počtem větví a šešulí
•	odolnost vůči teplotním výkyvům
•	doporučujeme podzimní i jarní, potlačení apikální  
   dominance
•	doporučený výsevek je 400 000 semen na ha ve druhé  
   polovině agrotechnického termínu

Zakari CS  
•	středně raná liniová odrůda registrovaná v roce 2016 v ČR
•	výnos 115 % ve zkouškách ÚKZÚZ na kontrolní odrůdy
•	v roce 2019 v pokusech SPZO hodnocena jako  
   nejvýnosnější liniová odrůda s přírůstkem výnosu 13%  
   při vyšší intenzitě agrotechniky
•	vhodná do všech oblastí
•	středně vysoké vyrovnané rostliny s vysokou odolností  
   k poléhání
•	setí v agrotechnickém termínu, nemá snahu přerůstat
•	vysoká HTS a vysoká olejnatost
•	velmi dobrý zdravotní stav, zvláště nadprůměrná  
   odolnost proti fomě a hlízence
•	doporučený výsevek je 600 000 až 650 000 semen na ha

Memori CS

Celebriti CS

Quantiko CS

Zakari CS

 
Mimořádně výnosné 

ŘEPKY OZIMÉ pro rok 2021

Caussade Osiva, s.r.o.  I  Na Městečku 119  I  664 71 Veverská Bítýška  I  tel.: +420 775 439 922  I  e-mail: info@caussade-osiva.cz 
caussadesemencesczsk  I  www.caussade-osiva.cz  I  caussadesemencesczsk

 Polopozdní hybrid vyniká ve všech oblastech pěstování, patří mezi špičku pěstovaných odrůd
 Vhodný pro pozdní setí, výborné přezimování
 Bujně rostoucí na podzim a na jaře, do květu nastupuje později, lépe odolává pozdním jarním mrazíkům
 Kvete intenzivněji a kratší dobu, rovnoměrně dozrává
 Vysoká vitalita růstu, excelentní zdravotní stav, meziročníková stabilita výnosů

 Polopozdní bujně rostoucí hybrid vyšlechtěný s důrazem na zdravotní stav
 Na jaře rychle regeneruje a vytváří bohatě větvící rostliny s dobrou odolností proti poléhání
 Nakvétání je středně rané až pozdní, dozrávání je rovnoměrné
 Geneticky podmíněná odolnost Phoma lingam RLM 3 a RLM 7 plus genetický aktivátor
 Velmi vysoké výnosy a vysoký obsah oleje

 Středně raný hybrid do všech oblastí pěstování
 Počáteční růst je rychlý, na jaře rychle regeneruje, bohatě větví, tvoří kompaktní porost
 Rostliny středního až vyššího vzrůstu tvoří vysoký počet šešulí na rostlině
 Odolnost vůči teplotním výkyvům, velmi vysoká tolerance k nemocem
 Vysoký obsah oleje

 Liniová středně raná odrůda zaregistrována v ČR s výnosem 115 % po dvou letech
 Počáteční růst je rychlý, výborné přezimování, na jaře rychle regeneruje, časně kvete a bohatě větví
 Odrůdovým znakem jsou vrcholové fasciace, tvoří vysoký počet šešulí
 Výnosy semen na úrovni hybridních odrůd, při vyšší intenzitě agrotechniky hodnocen SPZO  

   nejvyšší liniový přírůstek výnosu 13%

Výnos odrůd 
dle lokalit 2020

VÚRV Praha Ruzyně 2019/2020

POP SPZO 2019/2020

ČZU Praha 2019/2020

Poloprovozní pokusy

Provoz

PHOMA2

TuYV

PHOMA2

OLEJ +

PHOMA

OLEJ +

Novinka

 

2,79 t/ha
Kuřim
provoz

3,23 t/ha
Bořitov
provoz

3,50 t/ha
Radiměř,

Sebranice provoz

5,44 t/ha

Kujavy
poloprovozní pokusy

4,30 t/ha
4,12 t/ha
Velké Hoštice

ČZU Praha

5,55 t/ha
5,07 t/ha
 Dolní Benešov

poloprovozní pokusy

3,20 t/ha
Záhoří-Soběchleby

provoz

3,80 t/ha
Dubné
provoz

3,34 t/ha
Blatel
provoz2,38 t/ha

Kratina
provoz

4,10 t/ha
Záhoří
provoz

4,20 t/ha
Baldovská  

Petrovice provoz

4,85 t/ha
ZAS Koloveč a.s.

provoz

5,20 t/ha
Baldovská  

Petrovice provoz

3,07 t/ha
Tuřany
provoz

3,80 t/ha
Křoví

provoz

3,80 t/ha
Štěpánovice

provoz

3,20 t/ha
Tvrdonice

provoz

5,00 t/ha
Mašovice

provoz

2,40 t/ha
Sebranice

provoz

3,50 t/ha
Polička
provoz

3,36 t/ha
Zemas Olší

provoz

4,10 t/ha
Kounice
provoz

3,65 t/ha

Loukov 
poloprovozní pokusy

3,56 t/ha

5,15 t/ha

Hlavnice
poloprovozní pokusy

4,93 t/ha

3,42 t/ha

Ořechov
poloprovozní pokusy

4,12 t/ha

5,10 t/ha

Koloveč
poloprovoz ČZU

4,12 t/ha
3,30 t/ha
Dolní Bukovsko

provoz

4,30 t/ha
Žimutice
provoz

3,80 t/ha
ZD Kovářov

provoz

4,70 t/ha
4,90 t/ha

Útěchovice
provoz

4,90 t/ha
4,27 t/ha

Humpolec
VÚRV Praha Ruzyně

4,60 t/ha
Liběšice

POP SPZO 2019/2020

5,10 t/ha
Kralovice

POP SPZO 2019/2020

Jičín
provoz

4,20 t/ha

4,36 t/ha
Sloveč

POP SPZO 2019/2020
Velké Přílepy

POP SPZO 2019/2020

2,38 t/ha

MEMORI CS  
CELEBRITI CS
QUANTIKO CS
ZAKARI CS

5,91 t/ha

Červený Újezd
ČZU Praha 2019/2020

6,46 t/ha

6,34 t/ha

5,00 t/ha
NOBOS Bor

provoz

3,20 t/ha
ZS Čerchov Klenčí

provoz

4,58 t/ha
Měcholupy

POP SPZO 2019/2020

4,95 t/ha

4,00 t/ha
5,08 t/ha

3,10 t/ha
Agrolip Liptov

provoz

3,09 t/ha
Otrokovice

POP SPZO 2019/2020

4,83 t/ha
Prusínovice

POP SPZO 2019/2020

3,50 t/ha
ZD Jindřichův 

Hradec, provoz

5,08 t/ha
Choustník

POP SPZO 2019/2020

5,29 t/ha
Čechtice

POP SPZO 2019/2020
5,09 t/ha

Dolní Újezd
POP SPZO 2019/2020

Opařany
POP SPZO 2019/2020

4,65 t/ha

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ 

LINIE



Řepka 
ozimá  SELGEN a.s. a OSEVA PRO s.r.o.

Corzar Selgen a.s. 
•	středně raná odrůda vyšlechtěna, zkoušena  
   a registrována v ČR
•	vhodná do všech pěstitelských oblastí
•	výnos nad 3 letým průměrem hybridů ve SOZ ČR
•	vysoký obsah oleje 48,7%
•	rané a dlouhé kvetení, dobré opylení i v deštivém květnu
•	nízký vzrůst cca 138 cm, vysoká odolnost poléhání (8,0)
•	HTS střední 4,61 g
•	velmi dobrý zdravotní stav
•	setí doporučujeme v časném a agrotechnickém termínu,  
   nepřerůstá
•	rychlý jarní start
•	regulace na podzim jen u časných výsevů, na jaře není  
   nutná
•	doporučený výsevek je  700 000 klíčivých semen na ha

Cortes Selgen a.s.  
•	raná liniová odrůda velmi nízkého vzrůstu cca 138 cm,  
   vysoká odolnost k poléhání
•	vhodná do všech pěstebních oblastí
•	podzimní vývoj je rychlý, přezimování je bezproblémové
•	velmi rané a dlouhé kvetení, zralost raná cca 202 dní,  
   vysoká HTS cca 5,99 g
•	dobrá odolnost plísni šedé – 7,1, středně odolná fomovému  
   černání stonku 6,9 a černím řepky 6,5, odolnost  
   sklerotiniové hnilobě je hodnocena známkou 6,5,  
   obsah oleje je 46,9%
•	registrace CZ 2011, vyšlechtěna v ŠS Chlumec nad Cidlinou
•	doporučený výsevek je 700000 klíčivých semen na ha

Cedrik Selgen a.s.

•	poloraná odrůda vyšlechtěna v ŠS Chlumec na Cidlinou
•	vysoký výnosový potenciál, ŘVO 106,9%
•	nízký typ, výška cca 144 cm, odolná k poléhání 9,8 bodu
•	semeno se střední HTS (4,81 g) s vysokým obsahem oleje
•	velmi dobré přezimování 96%
•	rovnoměrné dozrávání
•	vysoká odolnost proti všem rizikovým chorobám
•	doporučený výsevek je 700 000 klíčivých semen na ha 

Onca Oseva PRO s.r.o. 
•	polopozdní liniová odrůda českého šlechtění, vhodná  
   do všech výrobních oblastí
•	výnos semen v teplé oblasti 110%, v chladné 112%  
   (na průměr kontrolních odrůd)
•	vysoká zimovzdornost
•	nižší až středně vysoké rostliny s velmi dobrou odolností  
   k poléhání
•	velmi dobrý zdravotní stav, nadprůměrná odolnost  
   komplexu kořenových chorob brukvovitých  
   a fomovému černání stonků
•	na podzim nemá tendenci k přerůstání
•	termín setí je možný v celém rozsahu agrotechnického  
   termínu
•	regulátory růstu na podzim doporučujeme jen  
   u nejčasnějších výsevů
•	optimální hustota je 45 až 60 rostlin na m2

•	odrůda je vhodná pro základní i intenzivní agrotechniku
•	doporučený výsevek je 650 000 až 700 000 klíčivých    
   semen/ha

Quincy Oseva PRO s.r.o.

•	poloraná liniová odrůda, prošla zkouškami ÚKZÚZ
•	vysoký výnos kombinovaný s vysokou olejnatostí (48,7%)
•	vhodná do všech pěstitelských lokalit
•	pro základní i intenzivní agrotechniku
•	rostliny jsou nízkého vzrůstu 131 cm, velmi odolné poléhání
•	vyrovnaný zdravotní stav
•	výsev je doporučujeme v agrotechnickém termínu
•	použití růstových regulátorů doporučujeme na podzim  
   i na jaře
•	optimální hustota je 40 – 60 rostlin na m2

•	doporučený výsevek je 600 až 650 tisíc klíčivých semen/ha
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Absolut VP AGRO, spol. s r.o.

•	středně raný Ogu-INRA hybrid registrovaný v ČR v r. 2020
•	vynikající výsledky v SPZO v r. 2019
•	vhodný do teplejších a sušších lokalit, vysoká odolnost suchu
•	gen odolnosti virové žloutenky vodnice TuYV a fómovému černání
•	geneticky podmíněná odolnost pukání šešulí
•	velmi rychlý a bujný růst na podzim i na jaře
•	středně vysoký až vyšší vzrůst
•	velmi dobrá odolnost k poléhán
•	velmi dobrá odolnost komplexu houbových chorob
•	velmi dobrá mrazuvzdornost
•	snížená pukavost šešulí
•	doporučujeme použit růstové regulátory na podzim i na jaře
•	doporučený výsevek 450000 – 500000 klíčivých semen/ha

Allison VP AGRO, spol. s r.o. 
•	středně raný Ogu-INRA hybrid s vysokým výnosem
•	vhodný i do teplejších a sušších lokalit, vysoká odolnost suchu
•	středně vysoký až vyšší s dobrou odolností k poléhání
•	velmi dobrá odolnost komplexu houbových chorob  
   a vyzimování
•	rezistentní k virové žloutence vodnice (TuYV)
•	rezistentní vůči fomovému černání
•	snížená pukavost šešulí
•	bujný a rychlý růst na podzim, vhodný i k pozdnějším výsevům
•	doporučujeme použití růstových regulátorů na podzim
•	doporučený výsevek 450000 – 500000 klíčivých semen/ha

RGT Trezzor VP AGRO, spol. s r.o. 
•	středně raný MSL hybrid registrovaný v ČR
•	nejvýnosnější hybrid v pokusech SPZO 2018 - 2020 v ČR
•	nejvýnosnější hybrid v pokusech SPZO 2019 - 2020 v SK
•	velmi vysoký a stabilní výnos
•	vysoký obsah oleje (49,3%)
•	výborný zdravotní stav - odolnost vůči Phomě a verticiliu
•	velmi dobrá mrazuvzdornost a přezimování
•	velmi vysoká odolnost poléhání (8,3 b. ÚKZÚZ)
•	vysoká adaptabilita k rozmarům počasí
•	výborně se vyrovnává i se suššími lokalitami
•	Doporučený výsevek 500000 klíčivých semen na ha 

RGT Azurit VP AGRO, spol. s r.o.

•	polopozdní Ogu-INRA hybrid
•	velmi vysoký výnos semen a vysoký obsah oleje
•	vysoký vzrůst, velmi dobře větví
•	vysoká odolnost k poléhání a výborná mrazuvzdornost
•	tolerance k viru žloutenky vodnice TuYV
•	snížená pukavost šešulí
•	doporučený výsevek 500000 klíčivých semen na ha

Sněžka VP AGRO, spol. s r.o.

•	polopozdní liniová odrůda vyšlechtěná v ČR
•	nejvýnosnější liniová odrůda v ČR (ÚKZÚZ 2020 i 2018 - 2020)
•	středně vysoká odrůda s výbornou odolností k poléhání (8,3 b)
•	velmi dobrá odolnost vůči napadení třemi hlavními  
   chorobami (fóma 6,6 b, hlízenka 6,2 b, komplex kořenových  
   chorob 6,7 b)
•	nízký obsah glukosinolátů, středně vysoký obsah oleje
•	doporučený výsevek 700000 klíčivých semen na ha

InV1170 BASF spol. s r.o.  
•	středně pozdní pylově fertilní hybrid
•	vysoký výnos semen i vysoká olejnatost
•	středně vysoké až vysoké rostliny odolné k poléhání
•	středně rychlý až rychlý růst na podzim
•	velmi dobrá zimovzdornost
•	velmi dobrá odolnost fomové hnilobě
•	vysoká odolnost verticiliovému vadnutí
•	velmi dobrá odolnost k suchému a horkému počasí
•	doporučený výsevek 450000 – 500000 klíčivých semen na ha
•	Zástupce pro ČR – BASF spol. s r.o. 

InV1266 CL BASF spol. s r.o. 
•	středně raný hybrid odolný imazamoxu 
•	vysoký výnosový potenciál kombinovaný a vysokou  
   olejnatostí
•	adaptabilní hybrid do různých klimatických podmínek
•	velmi vysoká odolnost k vyzimování
•	rychlý počáteční růst
•	doporučujeme setí od poloviny agrotechnického termínu
•	středně vysoké až vyšší rostliny s dobrou odolností k poléhání
•	doporučujeme použití růstových regulátorů na podzim i na jaře
•	velmi dobrá odolnost fomě a verticiliovému vadnutí
•	doporučený výsevek 450000 – 500000 klíčivých semen na ha 

Crossfit BASF spol. s r.o. 
•	rezistentní Plasmodiophoře
•	středně raný hybrid s odolností k nádorovitosti košťálovin  
   a zároveň virové žloutence vodnice TuYV
•	odolný vůči fomě, obsahuje gen RLM7
•	velmi dobrá odolnost také k dalším chorobám
•	výkonnost na úrovni konvenčních odrůd a zároveň vysoká  
   olejnatost
•	flexibilní k termínu setí, má dobré přezimování
•	středně rychlý až rychlý podzimní růst
•	vysoké rostliny odolné k poléhání
•	doporučujeme ošetření růstovými regulátory na podzim  
   i na jaře
•	doporučený výsevek 450000 – 500000 klíčivých semen na ha

1
 l

/h
a

 t
a

n
k

m
ix

s 
in

se
k

ti
ci

d
y

 a
 f

u
n

g
ic

id
y

(n
e

 s
 h

e
rb

ic
id

y
)

1
2

0
-1

5
0

 k
g

/h
a

p
lo

šn
ì

1
0

0
 k

g
/h

a

p
o

d
 p

a
tu

O
D

N
O

Ž
O

V
Á

N
Í

B
B

C
H

 1
9

-2
9

 

5
 l
/h

a

S
LO

U
P

K
O

V
Á

N
Í

B
B

C
H

 3
1

-3
2

2
5

 l
/h

a

P
R

A
P

O
R

C
O

V
Ý

 L
IS

T

B
B

C
H

 3
9

-4
5

3
0

 l
/h

a
2

0
 l
/h

a
2

0
 l
/h

a

M
E

TÁ
N

Í

B
B

C
H

 5
1

-5
5

Z
E

L
E

N
Á

 Z
R

A
LO

S
T

B
B

C
H

 7
1

-7
5

1
2

0
-1

5
0

 k
g

/h
a

p
lo

šn
ì

1
0

0
 k

g
/h

a

p
o

d
 p

a
tu

1
 l

/h
a

 t
a

n
k

m
ix

s 
in

se
k

ti
ci

d
y

2
-4

 L
IS

T

1
5

 l
/h

a

6
-8

 L
IS

T

2
5

 l
/h

a

1
0

-1
2

 L
IS

T

4
0

 l
/h

a

M
E

TÁ
N

Í

3
0

 l
/h

a

L
IS

T
O

V
Á

 R
Ù

Ž
IC

E

B
B

C
H

 2
1

5
 l
/h

a

L
IS

T
O

V
Á

 R
Ù

Ž
IC

E

B
B

C
H

 3
6

2
0

 l
/h

a

B
U

T
O

N
IZ

A
C

E

B
B

C
H

 5
5

2
0

 l
/h

a

Z
E

L
E

N
Á

 Z
R

A
LO

S
T

B
B

C
H

 7
1

-7
7

2
0

 l
/h

a



E L I T A  s e m e n á ř s k á ,  a . s .

Anuschka EUROPLANT šlechtitelská spol. s.r.o.
•	velmi raná salátová odrůda varného typu A s výbornou  
   chutí s pevnou konzistencí
•	hlízy jsou oválné se žlutou slupkou a sytě žlutou dužninou
•	odolná vůči háďátku bramborovému Ro 1 a 4
•	vysoký výnos tržních hlíz, vhodné je předkličování  
   a pěstování pod folií
•	střední nasazení hlíz, vhodná na loupání a praní

Monika VESA VELHARTICE
•	velmi raná odrůda se žlutou a jemnou slupkou pro přímý  
   konzum
•	velmi rychlá dynamika nárůstu vzhledných, dlouze  
   oválných hlíz
•	vysoký až velmi vysoký výnos v prvních termínech sklizně
•	velmi dobrá stolní hodnota, varný typ B, netmavne  
   po oloupání
•	odolná virovým chorobám, rezistentní háďátku  
   bramborovému patotypu Ro1
•	dobrá skladovatelnost

Rosara MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod 
•	velmi raná, červenoslupkatá odrůda se středně rychlým  
   nárůstem vzhledných hlíz
•	při rané sklizni je výnos nízký, v plné zralosti středně vysoký 
•	varný typ BA, středně pevné až pevné konzistence,  
   slabě tmavne 
•	odrůda je odolná proti napadení virovými chorobami,  
   méně odolná plísni bramborové v nati, vůči rakovině   
   i háďátku je rezistentní

Sunita MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod
•	velmi raná konzumní odrůda varného typu AB, nejranější  
   letní konzum
•	oválné až krátce oválné hlízy
•	slupka žlutá, dužnina žlutá, netmavne
•	včasný a vysoký výnos hlíz

Brambory 
velmi rané

Brambory

Adéla SELEKTA Pacov 
•	raná konzumní odrůda varného typu B, po uvaření  
   netmavne, má pomalejší počáteční růst
•	je odolná virovým chorobám, plísni bramborové v nati  
   i obecné strupovitosti, na rakovinu brambor je náchylná  
   a háďátku je rezistentní
•	odrůda má vysoký výnos oválných hlíz se sytě žlutou  
   dužninou, která po uvaření netmavne

Dali MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod  
•	raná konzumní odrůda varného typu BA, hlízy jsou  
   středně pevné až pevné konzistence, oválné až dlouze  
   oválné, netmavnoucí
•	odrůda je odolná háďátku i rakovině, vyšší odolnost  
   vykazuje vůči viru Y, středně odolná je vůči houbovým  
   chorobám
•	vhodná je pro dlouhodobé skladování

Gala NORIKA CZ s.r.o. 
•	raná konzumní odrůda varného typu B vynikající chuti  
   se sytě žlutou dužninou
•	vysoký výnos velikostně vyrovnaných hlíz, po uvaření  
   netmavne
•	odolná vůči strupovitosti, rakovině brambor typu D1  
   a háďátku bramborovému typu Ro 1, 4
•	nenáročná na pěstování plastická různým pěstitelským  
   podmínkám

Marabel EUROPLANT šlechtitelská spol. s.r.o.
•	raná stolní odrůda varného typu B s dobrou chutí
•	hlízy jsou oválné, slupka hladká a světlá, očka mělká,  
   dužnina žlutá
•	vysoké výnosy jsou zajišťovány vysokým nasazením hlíz
•	velmi odolná je A a Y viru, méně svinutce, náchylnější  
   je plísni bramborové v nati
•	vyžaduje dostatek vody, zvláště v době tvorby hlíz
•	je odolná háďátku (Ro 1+4)

Princess MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod
•	raná vysoce kvalitní, konzumní odrůda, vhodná pro  
   přípravu salátů, s velmi vysokým výnosem tržního zboží 
•	hlízy jsou vysoce odolné obecné strupovitosti,  
   stejnoměrně velké 
•	odrůda je výrazně odolná virovým chorobám,  
   kořenomorce, plísni v nati i na hlízách a hnilobám,  
   je rezistentní háďátku bramborovému Ro1, 2, 3, 4, 5
•	je vhodná pro eko-produkci, mytí a balení i loupání

Vysočina VESA VELHARTICE
•	raná odrůda varného typu A/B pro rané sklizně  
   v bramborářské oblasti
•	hlízy jsou oválné, velmi vzhledné, mají žlutou dužninu 
•	vyznačuje se vynikající stabilitou barvy za syrova  
   i po uvaření, stolní hodnota je výborná, vhodné  
   pro mytí a balení
•	rezistentní rakovině brambor D1 a háďátku  
   bramborovému Ro1
•	velmi dobrá skladovatelnost
•	výnos tržních hlíz je středně vysoký až vyšší

Antonia EUROPLANT šlechtitelská spol. s.r.o.  
•	poloraná salátová odrůda varného typu A s lahodnou chutí
•	vysoký výnos hlíz s velmi dlouhou skladovatelností  
   do pozdního jara
•	hlízy jsou kulato oválné se žlutou slupkou a žlutou  
   dužninou
•	odolná vůči háďátku Ro1 a 4
•	vzhledem k vysokému počtu nasazených hlíz  
   doporučujeme spon v řádku 32 až 34 cm
•	vhodné jsou půdy s vyrovnaným vláhovým režimem  
   nebo závlaha
•	z důvodu výrazné dormance doporučujeme sadbu  
   před výsadbou alespoň narašit

Ditta AGRICO Bohemia s.r.o.
•	poloraná až polopozdní salátová odrůda, varný typ AB
•	dlouze oválný tvar hlíz se žlutou slupkou a žlutou  
   dužninou
•	vařené hlízy jsou pevné konzistence, středně vlhké  
   s vynikající máslovou chutí
•	rezistentní proti rakovině brambor patotypu 1  
   a rezistentní proti napadení háďátkem bramborovým  
   patotypu Ro1 
•	odolná mechanickému poškození, náchylná k napadení  
   plísní bramboru na nati 

Dominika VESA VELHARTICE 
•	poloraná, k přímému konzumu, varný typ A, vhodná  
   na praní a balení, vhodná na loupání, netmavne  
   po uvaření, velmi jemná struktura, pevná konzistence
•	oválný tvar hlíz se žlutou, jemnou a hladkou slupkou  
   a sytě žlutou dužninou
•	vyžaduje půdy s rovnoměrným zásobením živinami  
   včetně hořčíku
•	vysoce odolná virovým chorobám, odolná mechanickému  
   poškození
•	háďátku bramborovému patotypu Ro1 rezistentní,  
   rakovině brambor patotypu 1 rezistentní

Laura MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod
•	poloraná odrůda varného typu B s výbornou chutí
•	hlízy jsou oválné až dlouze oválné s červenou slupkou  
   a mimořádně sytě žlutou dužninou
•	odolná vůči háďátku bramborovému Ro1 až 5
•	vyšší až vysoký výnos tržních hlíz, střední až větší  
   velikosti, mimořádně vyrovnaného tvaru
•	široké použití – praní, balení, loupání, hranolky

Red Anna VESA VELHARTICE 
•	poloraná, k přímému konzumu, vhodná na loupání,  
   varný typ B/A, netmavne po oloupání ani po uvaření
•	vyžaduje půdy humózní, s rovnoměrným zásobením  
   živinami včetně hořčíku, dobře reaguje na listová hnojiva
•	odolná virovým chorobám, háďátku bramborovému  
   patotypu Ro1 rezistentní, rakovině brambor patotypu 1  
   rezistentní, odolná proti plísni bramborové v nati i na hlízách 
•	barva slupky červená, barva dužniny sytě žlutá, tvar hlíz  
   krátce oválný, pravidelný
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Podle nařízení vlády č. 50 ze dne 16. 3. 2015 o 
podmínkách poskytování platby pro zemědělce 
dodržující zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí tzv. ozelenění je možné 
sestavovat směsi z následujících druhů.

Svazenka vratičolistá

Profa OSEVA UNI, a.s. 
•	nenáročná na půdní a klimatické podmínky
•	důležitý zdroj organické hmoty do půdy
•	vhodná předplodina pro minimalizační technologii  
   zpracování půdy
•	rostliny dosahují v době květu výšky kolem 70 cm,  
   začíná kvést po 55 – 60 dnech
•	výsev do hloubky 15 – 20 mm
•	na píci nebo zelené hnojení do hustých řádků  
   s výsevkem 17 – 20 kg
•	na semeno do řádků 22 – 25 cm s výsevkem 8 – 15 kg

Hořčice bílá

Zlata BOR, s.r.o. 
•	osvědčená odrůda pro pěstování na semeno i zelenou  
   hmotu
•	vysoký výnos semene s vyšším obsahem oleje ji předurčuje  
   k využití pro konzervárenské zpracování
•	rovněž lze využít její krátkou vegetační dobu (102 dny)  
   pro zásev strniskových meziplodin s vysokým výnosem  
   zelené hmoty
•	doporučený výsevek při pěstování na semeno cca 1,5 MKS/ha  
   což odpovídá přibližně 10 kg/ha, při pěstování na zelené  
   hnojení dle vlhkostních a půdních podmínek v době setí  
   15 až 20 kg/ha

Meziplodiny     
Greening

Meziplodiny     
Greening ELITA semenářská a.s. nabízí tyto vybrané druhy meziplodin a směsí  ELITA semenářská a.s. nabízí tyto vybrané druhy meziplodin a směsí

Peluška jarní

Arvika SELGEN, a.s. 
•	pozdní odrůda zaregistrovaná v r. 1972
•	odrůda evropského formátu zaregistrovaná v mnoha zemích
•	vysoce plastická odrůda s výborným zdravotním stavem
•	vhodná je do jarních a letních luskovinoobilných směsek  
   na zelené krmení, senáž i zelené hnojení
•	nízká HTS cca 170 g
•	výsevek na semeno 0,8 – 1 MKS na ha v čisté kultuře
•	výsevek pro pícní využití 1 – 1,2 MKS na ha
•	výsevek v luskovinoobilních směskách 0,4 – 0,5 MKS na ha  
   pelušky a 2 – 2,5 MKS na ha obilí (oves, pšenice, ječmen)

Komonice bílá (jednoletá forma)

Meba VÚP TROUBSKO, spol. s r.o. 
•	jednoletá forma, která v roce výsevu kvete a poskytuje  
  semeno, její význam oceňují včelaři
•	daří se jí na půdách málo úrodných a neplodných,  
   nesnáší však půdy zamokřené a velmi těžké
•	používá se jako pícnina nebo meliorační rostlina na  
   zelené hnojení
•	píce obsahuje voňavý kumarin a dobytek si musí navykat,  
   zkrmuje se v mladém stavu a čerstvá
•	pěstuje se jako čistá kultura nebo ve směsi s jinými  
   jetelovinami a travami
•	výsev v čisté kultuře 20 kg/ha, doba setí od nějčasnějšího  
   jara do konce dubna

Jetel nachový (inkarnát)

Kardinál SELGEN a.s. 
•	jednoletá přezimující, rychle se vyvíjející odrůda středně  
   vysokého vzrůstu
•	velmi dobrá zimovzdornost
•	vhodná do čisté kultury i jako komponent ozimých směsek
•	významně zvyšuje úrodnost lehkých písčitých půd
•	zvyšuje výnos následné plodiny, zvláště u obilovin

Lupina úzkolistá

Tango  POZNAŇSKA HODOWLA ROSLIN Sp. z o.o.
•	termoneutrální odrůda, vhodná do všech poloh, kvete  
   bíle, barva semen bílá
•	dosahuje výšky 70 cm, vysoká odolnost k poléhání
•	vhodná do směsek s žitem či ovsem, ale i pro čistý výsev
•	vysoká odolnost vůči suchu při vegetaci
•	doba od setí po technickou zralost 114 dní, délka  
   kvetení 19 dní
•	odolnost vůči antraknóze 8, šedé skvrnitosti listů 8,5,  
   Fusariu 8,2
•	obsah NL 32,3 %
•	výsevek 190 – 200 kg/ha,
•	vysoký výnos semen cca 3,46 t/ha

Proso seté

Hanácké Mana ELITA semenářská, a.s.
•	odrůda je velmi raná a povolená byla  již v roce 1940
•	je nepoléhavá, středního vzrůstu, odolná sněti prašné
•	zrno je šedé, výtěžnost jáhel cca 65 %
•	doporučený výsevek je 20 – 25 kg osiva do úzkých řádků  
   nebo 15 – 20 kg do širokých řádků, což při HTS 3 – 6 g  
   představuje cca 2 –  4,5 mil. klíčivých semen na ha

Vikev jarní

Jaga DANKO HODOWLA ROŠLIN Sp. Z o.o. 
•	pozdní odrůda, kvetoucí fialovo modře
•	lodyha dlouhá 100 cm
•	vegetační doba 118 dní, délka kvetení 26 dní
•	vhodná do srážkově bohatých oblastí
•	stravitelnost sušiny až 70%
•	doporučený výsevek v čistosevu 100 – 150 kg/ha ve směsi  
   s triticale – 80 až 90 kg/ha vikve a 30 až 50 kg/ha triticale

Pohanka

Pyra ELITA semenářská, a.s. 

•	raná odrůda s vegetační dobou v průměru 106 dnů  
   s pomalejším počátečním růstem
•	výška rostlin cca 73 cm, HTS je cca 26,4 g
•	má vysokou výtěžnost kaše s velmi dobrými  
   dietetickými účinky
•	nemá zvláštní agrotechnické požadavky
•	je vhodná do ŘVO i BVO jako hlavní plodina, jako  
   meziplodina je vhodná do všech pěstitelských oblastí,  
   i do osevních postupů s řepkou ozimou
•	doporučený výsevek je 1 –  1,5 MKN/ha

Kapusta krmná

Inka AGROGEN Troubsko s.r.o.  
•	jde o odrůdu dřeňového charakteru a přechodného typu,  
   zelená hmota je bohatá na bílkoviny, cukry, beta karoten  
   a minerály, má velmi dobré dietetické vlastnosti  
   a prodlužuje pás zeleného krmení na podzim a začátkem  
   zimy, dobře snáší mrazy do -12°C
•	je vhodná pro pěstování na zeleno jako hlavní plodina  
   i jako meziplodina
•	 je rovněž velmi dobrým komponentem do biopásů

Lesknice kanárská

Judita VÚP TROUBSKO, spol. s r.o.  
•	jednoletá, jednosečná a teplomilná pícní tráva k pěstování  
   v monokultuře nebo ve směskách s jednoletými druhy  
   k přímému krmení nebo sušení
•	má velmi dobrou pícninářskou hodnotu na půdní  
   podmínky nenáročná je dobrou předplodinou
•	semeno lze využít ke krmení exotickému ptactvu a drůbeži

Žito trsnaté

Lesan VÚP Troubsko, spol. s r.o. 
•	vhodný komponent pro doplnění směsi k hořčici,  
   svazence, pohance
•	pozor nevymrzá, vhodné pouze pro směsi na podzim  
   zaorávané

Meziplodiny - vyjmenované druhy
Bér vlašský, čirok zrnový, čirok sudánský, hořčice bílá, jetel nachový, 
jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, koriandr setý, kostřava červená, 
krambe habešské, lesknice kanárská, lnička setá, lupina žlutá, lupina 
bílá, lupina úzkolistá, peluška (hrách setý rolní), pohanka obecná, 
proso seté, ředkev olejná, sléz krmný, slunečnice roční, srha laločnatá, 
svazenka vratičolistá, světlice barvířská, (saflor), vikev panonská, 
vikev huňatá, vikev setá, žito trsnaté (lesní), jetel alexandrijský, jetel 
perský, vičenec ligrus.

Za plochu s meziplodinami se rozumí plocha založená směsí 
z vyjmenovaných plodin, přičemž zastoupení jednoho druhu 
v porostu nesmí přesáhnout 90%. Není nutný míchací protokol.
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Podopatření biopásy
Směsi musí obsahovat daný počet povinných i volitelných plodin 
a bylin. Nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 

Krmný biopás kg/ha %

POVINNÉ DRUHY

Jarní obilovina 65 49,7

Proso seté 15 11,5

Krmná kapusta 0,8 0,6

Pohanka obecná 15 11,5

VOLITELNÉ DRUHY

Svazenka vratičolistá 5 3,8

Hrách polní, peluška jarní 30 22,9

CELKOVÝ VÝSEVEK 130,8 100

Nektarodárný biopás kg/ha %

Jeteloviny: min. 4 ze 7 a min. 15 kg/ha

Jetel luční 2n 5 21,3

Vičenec ligrus 4 16,9

Komonice bílá 1 4,3

Vojtěška setá 1 4,3

Vikev setá 5 21,3

Plodiny: min. 2 ze 4;  5-7 kg/ha, hořčice bílá  
max. 1,5 kg/ha, svazenka vratičolistá max. 1 kg/ha

Hořčice bílá 1,5 6,4

Svazenka vratičolistá 1 4,3

Pohanka obecná 2,5 10,6

Byliny: min. 1 ze 4; 2,5 - 5 kg/ha

Kmín kořenný 2,2 9,3

Mrkev krmná 0,3 1,3

Celkový výsevek 23 100

Nabídka směsí pro meziplodiny ELITA 1. HS  
%

ELITA 2. PS  
%

ELITA 3. PSS 
%

Hořčice bílá 80

Pohanka setá 80

Proso seté 80

Svazenka vratičolistá 20 20 20

 Letní vrianta meziplodin
•	výsev do 31. července a porost ponechán na pozemku do 20. září
•	v tomto období nemůže být porost mechanicky ani chemicky   
 likvidován nebo omezován v růstu, využití na zelené hnojení 

 Ozimá varianta meziplodin
•	výsev do 20. září a porost ponechán do 31. října
•	v tomto období nemůže být porost mechanicky ani chemicky   
 likvidován nebo omezován v růstu, využití jako pokryv půdy 

Meziplodiny     
Greening  ELITA semenářská a.s. nabízí tyto vybrané druhy meziplodin a směsí

Podopatření integrovaná produkce révy vinné 
•	Směs určená do meziřadí ve vinicích je složena z požadovaného  
   počtu druhů ze skupin plodin dle nařízení vlády 

Směs do vinohradů %

BOBOVITÉ: 50-70 % min. 5 druhů

Jetel luční 2n 18

Jetel plazivý 3

Jetel nachový 14

Vičenec ligrus 15

Tolice dětelová 1

LIPNICOVITÉ: 10 %, min. 2 druhy

Kostřava červená dlouze výběžkatá 6

Kostřava drsnolistá 4

OSTATNÍ DVOUDĚLOŽNÉ: 20-40 %

Svazenka vratičolistá 15

Hořčice bílá 15

Pohanka obecná 10

Výsevek min. 20 kg / ha 100

Nabídka certifikovaných směsí splňujících 
podmínky agroenvironmentálně-klimatických 
opatření dle Nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
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Kancelář HABROVANY:
Habrovany u Rousínova č.p. 56, 683 02 Rousínov
tel./zázn./fax: 517 374 140
GSM: 777 727 841
e-mail: pronachem@pronachem.cz

Bystrcká 1096/50, 624 00 Brno

Činnost:Činnost:

Distribuce pesticidů, hnojiv a osiv

Poradenství v ochraně a výživě rostlin

Zobchodování zemědělských komodit

Prodej sortimentu hospodářských potřeb

www.pronachem.czwww.pronachem.cz

Plzeň -Jih

Ing. Luboš Šmikmátor
mobil: 777 727 832
smikmator@volny.cz

Ing. Vladimír Beneš
mobil: 775 788 860
v.benes@pronachem.cz

Milan Lupínek
mobil: 775 651 827
m.lupínek@pronachem.cz

Ing. Dagmar Kurinská
mobil: 777 727 851
kurinska@pronachem.cz

Ing. Petr Líbal
mobil: 777 727 315
p.libal@pronachem.cz

Ing. Václav Osička 
mobil: 775 742 821
v.osicka@pronachem.cz

Ing. Miroslav Proskovec
mobil: 775 742 823
m.proskovec@pronachem.cz

Ing. Michael Bajgar
mobil: 777 727 853
bajgar@pronachem.cz

Ing. Bohumil Fiala
mobil: 777 727 834

Ing. Jakub Neuls
mobil: 777 727 314
j.neuls@pronachem.cz 

Ing. Pavel Mráz
mobil: 775 788 861
p.mraz@pronachem.cz
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Produkce živin koøeny rostlin kukuøice 
Pìstitel: ZS SLOVEÈ, laboratoø: Agrotest Fyto, Kromìøíž.

Varianta
Váha sušiny 
vzorku ètyø 
rostlin [kg]

Poèet 
jedincù 
na 1 ha

Váha sušiny 
koøenù 
[kg/ha]

Zvýšení objemu živin fixovaných na organickou hmotu 
[kg/ha]

Živiny
Obsah 

živin [%]
Obsah 

živin [kg]
Cena živin 

[Kè/kg]
Hodnota živin 

[Kè/ha]

AMOFOS 0,0081

0,0238

Rozdíl váhy 
0,0157

293 %

Rozdíl 

 
váhy 

koøenù

1 317,01

1 317,01

1 317,01

1 317,01

1 317,01

Finanèní vyjádøení zvýšení objemu koøenové hmoty v hodnotì živin (Kè/ha) 1240,95

84 100

84 100

682,05

1999,06Explorer 

N

P

K

Ca

Mg

1,5

0,084

1,76

0,383

0,122

19,76

1,11

23,18

5,04

1,61

27,50

25,00

20,00

25,00

50,00

543,26

27,66

463,59

126,10

80,34

OPTIMALIZACE MINERALIZACE A VÝŽIVY ROSTLIN

Biostimulant rhizosféry

Podporuje mineralizaèní procesy v pùdì

Zlepšení komunikace mezi pùdou a rostlinou

Zvýšení využitelnosti živin

Nulová toxicita pro klíèící rostliny (na rozdíl od prùmyslových hnojiv)

Zvýšení odolnosti k abiotickým stresùm

Pro rostliny

Zvýšení obsahu organických látek v pùdì

Zlepšení struktury pùdy

Zlepšení využití vody

Pro pùdu Pro pìstitele

Zvýšení výnosu

Zlepšení kvality produkce

Lepší zpenìžení komodity

Hlavní pøínosy

Výnos kontrola: 9,7 t/ha 
(NPK 100 kg/ha)

Výnos : 11,4 t/ha Explorer
(100 kg/ha)

Výnos 

+17,5 %

www.olmix.cz

Biostimulant vitálních funkcí pùdy

Jistota dobrých výnosù i v suchých podmínkách

Aplikace biostimulantu Neosol do porostù pšenice

Mùžete aplikovat kdykoliv v jarním období až do zaèátku metání

Pøínosy aplikace Neosolu

Sklizeò pšenice

Výnos Neosol 8,51 t/ha (kontrola 7,59 t/ha)

+12%

Kvalitní podmítka a rychlá pøíprava

pùdy na setí øepky

Sklizeò øepky

Výnos Neosol 4,3 t/ha (kontrola 3,5 t/ha)

+23%
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Biostimulant vegetativních 
funkcí rostliny

www.olmix.cz

Možnost míchání Tank-Mix se všemi listovými 
pøípravky – pesticidy, hnojivy, regulátory rùstu
Zvýšení úèinnosti pesticidù a prodloužení doby 
úèinnosti
Prevence abiotických i biotických stresù a redukce 
jejich dopadù
Zlepšení pøíjmu vody a živin z pùdy
Zpevnìní pokožky listù a zvýšení imunity rostlin 
vùèi chorobám
Zvýšení sušiny plodù a snížení jejich poškození pøi 
sklizni 
Zlepšení skladovatelnosti a snížení tlaku chorob pøi 
skladování
Zlepšení kvality a chu�ových vlastností sklízených 
produktù
Zvýšení obsahu aromatických látek v plodech
Zvýšení výnosù a lepší zpenìžení produkce 

100% homogenní a stabilní produkt
Nejlepší pomìr cena/výkon 
Tøi øešení v jednom produktu: • stimulace rùstu

 • mikroelementy
 • redukce stresù

Flexibilní aplikace na všechny plodiny 
po celou dobu vegetace

260,- 
Kè/l

Agroptim SUNSET stimuluje fyziologické procesy v zelených 

rostlinách. Zvyšuje úroveò fotosyntézy, zlepšuje asimilaèní i 

transpiraèní proudìní a iniciuje látkovou výmìnu mezi 

rostlinami a prostøedím – pùdou i atmosférou.

Díky technologii MIP (Mineral Inducer Process) dodává 

rostlinám potøebné mikroelementy i makroprvky, které 

nedokážou získávat z jiných zdrojù.

V jednom produktu jsou všechny mikroelementy potøebné 

pro rostliny ve formách solí s využitelností 98 %.

Makroprvky vápník a draslík zabezpeèují zvýšení 

koncentrace bunìèných š�áv a posílení pletiv a díky tomu 

delší dobu otevøení prùduchù a asimilace a to i ve 

stresových podmínkách.

Tato jedineèná technologie stimuluje nejen rùst a vývoj 

nadzemních èástí rostlin, ale také rozvoj koøenového 

systému a mikroorganismù v oblasti rhizosféry.

www.olmix.cz

www.olmix.cz
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Více energie po celé vegetaèní období

www.olmix.cz
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ŘEDITELSTVÍ: Cupákova 4a, Brno 621 00, tel.: +420 549 522 641, fax: +420 549 522 659, info@elita.cz, www.elita.cz

Ing. Antonín Pokorný Ing. Eduard Bielko Antonín Barnet Ing. Hana Hvozdenská Bc. Petr Emmert Ing. Martina Kubíčková Ing. Kateřina Mlatečková

manažer osiv
+420 602 516 300

marketing 
a poradenství

+420 602 503 344

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

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

referent komodit,
chemie, hnojiva,
pomocné látky 

+420 549 522 653
+420 602 513 466

Logistické centrum Ořechov

Jeřábkova
 664 44 Ořechov 
Vojtěch Dudek

+420 724 224 189

ČSO Morkovice

Komenského 62
768 33 Morkovice

Martin Oplt
+420 601 570 574

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

Silo Blansko

Brněnská
678 01 Blansko

Petr Letfus
+420 725 468 217

KL
LN

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

4 Bc. Andrea Tamborlani +420 703 494 082

5 Ing. Pavel Böhm +420 723 012 689

6 Ing. František Lupač +420 728 253 852

7 Ing. Josef Řezanina +420 606 657 878

8 Ing. Miloslav Štefl, Ph.D. +420 602 513 459

9 Jindřiška Doležalová +420 606 657 879          

10 Ing. Leoš Tejkl +420 602 513 484

11 Iva Fauová +420 602 576 753

12 Ing. Libor Musílek +420 734 890 172

13 Ing. Pavel Auer + 420 602 323 138

14 Bc. Lenka Coufalová +420 606 704 627

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

14


