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PŠENICE OZIMÁ

Activus A  
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
• udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. 

& CoKG, AT,
•  právně chráněná odrůda,
• raná až poloraná osinatá výnosná 

odrůda,
• rostliny nízkého vzrůstu, odolné proti 

poléhání,
• velmi dobře odolává stresu ze su-

cha,
• vysoce mrazuvzdorná,
• dobrý zdravotní stav, vysoce odolná 

proti rzím,
• doporučeno setí v termínu od 20. 9. 

do 5. 10., snáší i pozdní setí,
• výsevek 3,5–4 MKS/ha (4 MKS 

v suchých podmínkách),
• pekařská jakost A.
• střední HTZ.

Advokat A

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

• udržovatel: Secobra Saatzucht GmbH, DE,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní bezosinatá odrůda,
• vysoký výnosový potenciál,
• rostliny nízké, 
• odolná proti poléhání,
• vysoce mrazuvzdorná,
• velmi dobrý zdravotní stav, 
• plastická, dokáže se vyrovnat 

i s půdně klimatickými podmínkami 
v podhorských oblastech,

• doporučeno setí v termínu od 20. 9. 
do 5. 10., snáší i pozdní setí,

• doporučený výsevek 3,2–4,2 MKS,
• možno vysévat po obilnině i kukuřici 

na zrno,
• pekařská jakost A,
• střední HTZ.

Annie E

•udržovatel: SELGEN, a.s., CZ,
• registrace v ČR: 2014,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda s vynikajícími 

pekařskými parametry,
• rostliny středně vysoké, středně 

odolné až odolné proti poléhání,
• klasy s dlouhými osinami,
• odolná proti vymrzání,
• velmi dobře odnožující – stačí nižší 

výsevky,
• středně odolná proti napadení pad-

lím travním na listu i na klasu,
• dobrý zdravotní stav, odolná vůči rzi 

travní, středně odolná proti listovým 
skvrnitostem, braničnatce plevové 
v klasu a rzi pšeničné, středně odol-
ná k fuzariózám,

• tolerantní k pozdnímu výsevu i před-
plodině,

• vhodná především do KVO a ŘVO, 
• doporučený výsevek 3–3,5MKS,
• velké zrno,
• pekařská jakost E.

Arkeos Ck 
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
• udržovatel: Limagrain Europe, FR,
•  právně chráněná odrůda,
• velmi raná odrůda určená k výrobě 

oplatků,
• vysoký výnosový potenciál ve všech 

výrobních oblastech,
• krátké rostliny, středně odolné vůči 

poléhání,
• dobrá odolnost k vyzimování,
• vysoká produktivita klasu,
• nejlepších výsledků dosahuje při 

pěstování po zlepšující předplodině, 
nevhodné je pěstování po kukuřici při 
použití minimalizačních technologií,

• vysoká odolnost ke rzi plevové,
• střední odolnost k fuzáriím,
• vysoce odnoživá – není nutná apli-

kace morforegulátoru pro podporu 
odnožování,

• zrno menší, HTZ kolem 40 g,
• měkká pšenice pro krmné účely,
• jakost Ck s vhodností pro pečiváren-

ské využití,
• vhodná pro výrobu sladu.

Airbus E  
 

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

• udržovatel: Limagrain Europe, FR,
•  právně chráněná odrůda,
• velmi raná osinatá odrůda,
• vysoce výnosná zejména v kukuřič-

né a řepařské výrobní oblasti,
• rostliny středně odnožující,
• odolná proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav, odolná k fuza-

riózám v klase, rzi plevové a pše-
ničné,

• velmi dobře reaguje na intenzivní 
agrotechniku,

• doporučeny nižší až střední dávky 
morforegulátoru,

• doporučený výsevek 3,3–4,7 MKS,
• vzhledem k ranosti doporučeny spí-

še včasné termíny setí,
• pekařská jakost E.



Athlon E

• udržovatel: Saaten Union Recherche SAS, 
Francie,

• registrace v ČR: 2013,
•  právně chráněná odrůda,
• poloraná elitní pšenice nízkého 

vzrůstu,
• vysoký výnos zrna v elitní kvalitě,
• odolná proti poléhání,
• vysoká zimovzdornost i mrazuvzdor-

nost,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti 

rzím,
• citlivá na chlortoluron,
• velmi dobře zvládá lehčí půdy a suš-

ší lokality,
• velmi tolerantní k raným i pozdním 

termínům setí,
• výsevek v optimálních podmínkách 

3,5–4 MKS/ha,
• možno vysévat i po obilnině,
• HTZ vysoká,
• pekařská jakost E.

Avenue C

• udržovatel: Limagrain Europe, FR,
• registrace v ČR: 2014,
•  právně chráněná odrůda,
• velmi raná odrůda, nejranější v sor-

timentu,
• rostliny nízké s vysokou odolností 

k poléhání,
• vysoce odnoživá,
• velmi dobrý zdravotní stav v celém 

spektru listových i klasových chorob,
• plastická odrůda vhodná do všech 

oblastí,
• možné pěstování po obilnině,
• aplikace morforegulátorů není po-

třebná,
• doporučen časný zásev,
• vzhledem k ranosti je nutné sledo-

vat správné fáze pro všechny agro-
technické zásahy,

• jakost C, při dodržení doporučené 
agrotechniky dosažení parametrů 
doplňkové pšenice pro mlynáře.

Balitus A  
 

• udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. 
& CoKG, AT,

• registrace v ČR: 2015,
•  právně chráněná odrůda,
• raná odrůda,
• rostliny nízké s vysokou odolností 

k poléhání,
• vysoký výnosový potenciál ve všech 

výrobních oblastech,
• výnos tvoří hustotou porostu a vyso-

kým počtem zrn v klasu,
• odolná proti porůstání zrna v klasu,
• odolná proti vyzimování,  
• plastická, odolná proti suchu,
• dobrý zdravotní stav,
• doporučen výsev v termínu od 20. 9. 

do 5. 10.,
• výsevek 4–4,5 MKS/ha,
• HTZ vyšší,
• potravinářská jakost A.

Baracuda C

• udržovatel:  Deutsche Saatveredelung 
AG, DE,

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

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

variantě pěstování vysoký až velmi 
vysoký,

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

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

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

ních stébel doporučena aplikace 
morforegulátoru,

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

PŠENICE OZIMÁ

Bernstein E

• udržovatel:  Syngenta Seeds GmbH, DE,
• registrace v ČR: 2015,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda, rostliny vysoké, 

odolné proti poléhání,
• vhodná pro vysokou i méně vysokou 

intenzitu pěstování,
• kombinace výnosové stability ve 

všech podmínkách pěstování s nad-
standardní kvalitou zrna,

• středně odnožující,
• zimovzdornost střední,
• velmi dobrý zdravotní stav, odolná 

proti rzím, nízký obsah mykotoxinu 
DON v zrnu,

• doporučeno setí v agrotechnickém 
termínu, dobře snáší i pozdní setí,

• snáší pěstování po obilnině a kukuřici,
• při intenzivní agrotechnice doporuče-

no fungicidní ošetření ve fázi T2 a T3,
• lze úspěšně pěstovat i při nižší míře 

chemické ochrany,
• doporučený výsevek 2,8–4 MKS/ha,
• pekařská jakost E, všechny výkupní 

parametry vysoce převyšují hranici 
pro elitní pšenice.



Bonanza C

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

• registrace v ČR: 2015,
•  právně chráněná odrůda,
• specialista pro krmné účely,
• polopozdní až pozdní odrůda,
• rostliny středně vysoké, středně 

odolné proti poléhání,
• vysoký výnosový potenciál,
• vynikající mrazuvzdornost,
• střední odnožovací schopnost,
• rychlý podzimní vývoj i jarní vývoj,
• dobrý zdravotní stav, středně odolná 

proti většině chorob pšenice,
• snáší setí po obilnině a kukuřici,
• výsevek v optimálních podmínkách 

3–3,2 MKS/ha,
• doporučeno setí od poloviny září do 

konce října,
• HTZ střední,
• krmná jakost C.

Butterfly E  
 

• udržovatel: SELGEN, a.s., CZ,
• registrace v ČR: 2017,
•  právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda středního až vyšší-

ho vzrůstu,
• středně odolná proti poléhání,
• nižší až střední odnožovací schop-

nost, výnos tvořen hlavně klasy,
• odolná k vymrzání,
• dobrý zdravotní stav, odolná k fuza-

riózám v klasu, padlí travnímu v 
klasu a braničnatce na listu i v kla-
su, odolná ke rzi plevové, pšeničné 
a padlí travnímu na listu,

• potřeba morforegulátoru střední,
• doporučený výsevek 3,5–4 MKS/ha,
• tolerantní k pozdnímu setí,
• zrno velké, HTZ vysoká,
• pekařská jakost E.

Bohemia A  
• udržovatel: SELGEN, a.s., CZ,
• registrace v ČR: 2007,
•  právně chráněná odrůda,
• raná odrůda, rostliny vysoké až vel-

mi vysoké,
• vhodná do všech výrobních oblastí,
• odolná proti vyzimování, středně 

odolná proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav, středně odolná 

proti většině chorob, odolná proti 
braničnatce plevové v klasu, středně 
odolná k fuzarióze, méně odolná 
vůči rzi travní,

• kvalitní pekařské vlastnosti – vyso-
ký obsah N-látek, vysoká hodnota 
Zelenyho testu,

• dobře reaguje na vyšší vstupy, nad-
průměrného výnosu zrna dosahuje 
i při střední úrovni agrotechniky,

• doporučujeme dbát na včasnou skli-
zeň při dosažení zralosti pro udržení 
optimální objemové hmotnosti,

• zrno velké, HTZ vysoká,
• pekařská jakost A.

Dagmar A  
• udržovatel: Limagrain Central Europe 

Cereals, s. r. o., CZ
• registrace v ČR: 2012,
•  právně chráněná odrůda,
• velmi raná odrůda středního až niž-

šího vzrůstu,
• vysoký výnos zrna,
• vysoká odolnost k poléhání,
• vysoká zimovzdornost – jedna 

z nejlépe přezimujících odrůd v zimě 
2011/2012,

• odolná k fuzariózám v klase a bělo-
klasosti,

• odolná ke rzi plevové, středně odol-
ná k ostatním listovým chorobám,

• vhodná pro pěstování i v teplejších 
a sušších oblastech,

• vhodná i pro pozdní setí,
• možno vysévat po obilnině i kukuřici 

na zrno,
• pekařská jakost A.



Epos E

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

• udržovatel: Saatzucht Schweiger, DE,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná přesívková pšenice, lze 

vysévat na podzim i na jaře,
• rostliny středně vysoké,
• vysoký výnos zrna,
• vhodná do všech oblastí,
• dobře odnožuje, odolná proti polé-

hání, odolná proti porůstání,
• odolná proti braničnatkám na listu, 

rzi pšeničné a fuzariózám klasů, 
středně odolná proti padlí travnímu,

• setí – při podzimním setí začít kon-
cem října (po 25. 10.), při jarním setí 
vysévat brzy na jaře, 

• výsevek na podzim 4–4,5 MKS/ha, 
na jaře 4,5–5,5 MKS/ha,

• pekařská jakost E.

Expo E  
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
• udržovatel: Saaten-Union, CZ/Deutsche 

Saatveredelung AG, DE,
•  právně chráněná odrůda,
• velmi plastická, vysoce výnosná od-

růda středního až vyššího vzrůstu,
• rostliny středně odnožující,
• středně odolná proti poléhání,
• mrazuvzdorná,
• dobrý zdravotní stav, odolná k fuza-

riózám v klase,
• velmi dobře reaguje na intenzivní 

agrotechniku, vysokých výnosů však 
dosahuje i při nízké intenzitě,

• vyšší obsah bílkovin, výborné pekař-
ské parametry,

• možno vysévat po obilnině i kukuřici,
• doporučený výsevek 3–4 MKS,
• pekařská jakost E,
• HTZ vysoká.

PŠENICE OZIMÁ

Frisky C

• udržovatel: Limagrain GmbH, DE,
• registrace v ČR: 2015,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda,
• rostliny s krátkým stéblem, odolné 

proti poléhání,
• velmi vysoké výnosy ve všech výrob-

ních oblastech v ošetřené i neošet-
řené variantě pěstování,

• odolná vůči vyzimování,
• dobře odnožující,
• dobrý zdravotní stav, středně odolná 

až odolná proti většině chorob, 
• výsevek od 3,3 do 4,5 MKS/ha,
• lze pěstovat i po obilnině a kukuřici,
• vhodná i pro pozdní setí,
• díky krátkému stéblu není nutná ap-

likace morforegulátoru,
• zrno středně velké,
• jakost C (jednotlivé parametry kva-

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

Fenomen A  
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
• udržovatel: Adrien Momont et Fils sarl, FR,
•  právně chráněná odrůda,
• poloraná osinatá odrůda nižšího 

vzrůstu,
• vysoce výnosná v ošetřené i neošet-

řené variantě pěstování,
• odolná proti poléhání,
• mrazuvzdorná,
• velmi dobrý zdravotní stav listu, 

odolná k padlí a braničnatkám, 
méně odolná k napadení klasovými 
fuzariózami,

• plastická, stabilně výnosná i v 
extenzivních oblastech na horších 
půdách,

• ve fungicidní ochraně doporučeno 
zaměřit se na ošetření klasu,

• doporučený výsevek 3,0–4,8 MKS,
• pekařská jakost A.
• střední až vyšší HTZ.



Genius E  
• udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, 

DE,
• registrace v ČR: 2014,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná elitní odrůda nižšího 

vzrůstu, vhodná do všech oblastí,
• vysoký výnosový potenciál,
• vhodný pro intenzivní i extenzivní 

pěstování,
• středně odolná proti poléhání,
• střední odnožovací schopnost,
• dobrá mrazuvzdornost,
• dobrá odolnost proti rzi pšeničné 

a travní, padlí travnímu a fuzarióze,
• výsevek v optimálních podmínkách 

3,2–3,5 MKS/ha,
• odrůda vhodná pro pozdní termín 

setí,
• možnost setí po pšenici,
• HTZ vyšší,
• pekařská jakost E.

Gordian B

• udržovatel: Syngenta Participations AG, 
CH,

• registrace v ČR: 2014,
•  právně chráněná odrůda,
• pekařská polopozdní odrůda,
• rostliny nízké, odolné proti poléhání,
• vysoce výnosná ve všech výrobních 

oblastech v intenzivních i méně inte-
zivních podmínkách pěstování,

• nejvýnosnější potravinářská odrůda 
v SDO při nižší intenzitě,

• mrazuvzdornost střední až dobrá,
• dobrý a vyrovnaný zdravotní stav, 

středně odolná až odolná proti větši-
ně chorob pšenice, 

• doporučeno setí v agrotechnickém 
termínu, výsevek 3–4 MKS/ha,

• lze pěstovat i po obilnině a kukuřici,
• při intenzivní agrotechnice doporuče-

no fungicidní ošetření ve fázi T2 a T3,
• díky dobrému zdravotnímu stavu 

lze úspěšně pěstovat i při nižší míře 
chemické ochrany,

• HTZ nižší,
• pekařská jakost B.

Chaplin A  
exkluzivně 
v nabídce

  

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

• udržovatel: Secobra Recherches SA, FR,
•  právně chráněná odrůda,
• středně pozdní odrůda nižšího 

vzrůstu s výbornou odolností k po-
léhání,

• vysoce výnosná v ošetřené i neošet-
řené variantě pěstování,

• bezproblémově přezimující,
• velmi dobrý zdravotní stav, vysoce 

odolná ke rzím, odolná k padlí a kla-
sovým fuzariózám, středně odolná k 
braničnatce plevové v klasu,

• doporučený výsevek 2,3–3,8 MKS,
• pekařská jakost A,
• vysoká objemová hmotnost, přes 

800 g/l,
• vysoká HTZ (50 g).

Chiron A  
 

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

• udržovatel: Saaten-Union, CZ/Nordsaat 
Saatzucht GmbH, DE,

•  právně chráněná odrůda,
• středně raná bezosinatá odrůda 

středního vzrůstu,
• poskytuje stabilně velmi vysoký vý-

nos v ošetřené i neošetřené variantě 
pěstování,

• středně odolná proti poléhání,
• zimovzdorná i mrazuvzdorná,
• tolerantní k přísuškům,
• velmi dobrý zdravotní stav listu i kla-

su, odolná k napadení klasovými 
fuzariózami,

• plastická, toleruje lehčí písčité půdy, 
ale i těžké a jílovité pozemky,

• doporučený výsevek 2,8–3,8 MKS,
• pekařská jakost A.
• střední HTZ.



Johnson C  
• udržovatel: Saaten-Union, CZ/ASUR Plant 

Breeding s.a.s., FR,
• registrace v ČR: 2018,
•  právně chráněná odrůda,
• specialista pro krmné účely,
• polopozdní odrůda nízkého vzrůstu,
• širší listy a dlouhý klas s vysokým 

počtem zrn,
• vysoce výnosná v intenzivní i exten-

zivní variantě pěstování,
• odolná proti poléhání,
• mrazuvzdornost na střední úrovni,
• velmi dobrý zdravotní stav listu 

i klasu,
• plastická, vhodná na lehčí půdy 

a sušší lokality,
• tolerantní k raným i pozdnějším ter-

mínů setí,
• doporučený výsevek 3–4 MKS,
• krmná jakost C,
• střední HTZ.

Julie E  
• udržovatel: SELGEN, a.s., CZ,
• registrace v ČR: 2014,
•  právně chráněná odrůda,
• raná odrůda s elitní kvalitou, 
• rostliny středně vysoké až vysoké, 

středně odolné proti poléhání,
• střední odnožovací schopnost,
• vysoce mrazuvzdorná,
• velmi dobře reaguje na vyšší intenzi-

tu pěstování, 
• dobrý zdravotní stav, odolná proti pad-

lí travnímu v klasu a fuzarióze klasu,
• vysoce výnosná v obou systémech 

pěstování a ve všech výrobních ob-
lastech,

• vhodná i do suchých oblastí,
• je možné setí po obilnině,
• snáší rané i pozdní termíny výsevu,
• doporučeno použití středních až vyš-

ších dávek morforegulátorů,
• doporučený výsevek 3,5–4 MKS/ha,
• zrno velké,
• pekařská jakost E, velmi dobré sen-

zorické hodnocení pečiva.

PŠENICE OZIMÁ

LG Magirus E  
 

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

• udržovatel: Limagrain GmbH, DE,
•  právně chráněná odrůda,
• poloraná odrůda středního vzrůstu,
• velmi vysoké výnosy zrna,
• odolná proti poléhání,
• odolná vůči vyzimování,
• středně vysoká odnožovací schop-

nost,
• odolná k listovým skvrnitostem, rzi 

pšeničné a plevové, středně odol-
ná k padlí travnímu a fuzariózám 
v klasu,

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

tování,
• možno vysévat i po obilnině a ku-

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

LG Imposanto A  
• udržovatel: Limagrain GmbH, DE,
• registrace v ČR: 2017,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda středního vzrůs-

tu,
• nejvýnosnější A v SDO ÚKZÚZ 

(2015–2018) v ŘVO Čechy a BVO,
• odolná proti poléhání,
• odolná vůči vyzimování,
• vysoká odnožovací schopnost,
• dobrý zdravotní stav, velmi dobrá 

odolnost vůči klasovým chorobám,
• plastická, vhodná do všech oblastí, 
• vysokých a vyrovnaných výnosů zrna 

dosahuje v neošetřené i ošetřené 
variantě pěstování,

• HTZ středně vysoká (46 g),
• vynikající a stabilní potravinářská 

kvalita A.



LG Mocca Ck  

• udržovatel: Limagrain Europe , FR,
• registrace v ČR: 2019,
•  právně chráněná odrůda,
• pozdní odrůda nízkého vzrůstu,
• dosahuje velmi vysokých výnosů ve 

všech oblastech pěstování,
• středně odnoživé rostliny s krátkým 

stéblem a vysokým počtem zrn 
v klase,

• odolná k poléhání,
• vhodná i do sušších podmínek,
• zimovzdorná,
• velmi dobrý zdravotní stav listu 

i klasu,
• měkká pšenice, vhodná na krmení 

i oplatky,
• tolerantní k pozdnějším termínům 

setí,
• jakost Ck,
• střední HTZ.

Midas E  
 

exkluzivně 
v nabídce

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

• udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. 
& CoKG, AT,

•  právně chráněná odrůda,
• poloraná osinatá odrůda, rostliny 

středně vysoké, barva klasu bílá,
• vhodná do všech výrobních oblastí, 

vysoce výnosná zejména v kukuřič-
né a řepařské oblasti,

• středně odolná proti poléhání,
• odolná k vyzimování,
• dobrý zdravotní stav – odolná proti 

padlí travnímu, rzi pšeničné, středně 
odolná proti listovým skvrnitostem, 

• doporučený výsevek 3–3,5 MKS/ha, 
setí v druhé polovině agrotechnické-
ho termínu,

• vysoká objemová hmotnost,
• HTZ střední,
• pekařská jakost E (podle rakouské-

ho hodnocení zařazen do skupiny 
Premium).



Nemo A  
 

exkluzivně 
v nabídce

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

• udržovatel: Secobra Recherches, FR,
•  právně chráněná odrůda,
• raná osinatá odrůda nižšího vzrůstu,
• vysoce výnosná v ošetřené i neošet-

řené variantě pěstování,
• dobře snáší přísušky a letní stres,
• odolná proti poléhání,
• odolná k vyzimování,
• středně odnožující,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti rzi 

travní, středně odolná proti zri ple-
vové a braničnatce plevové, méně 
odolná proti fuzariózám klasů,

• specifická odolnost k plodomorce 
plevové (Sitodiplosis mosellana),

• snáší setí po obilnině, nedoporuče-
no setí po kukuřici,

• optimální střední termín výsevu od 
poloviny září, snáší i pozdní setí,

• doporučený výsevek 3,5–4,8 MKS/ha,
• zrno velké, HTZ vysoká,
• pekařská jakost A.

Patras A  
• udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, 

DE,
• registrace v ČR: 2013,
•  právně chráněná odrůda,
• unikátní klasová odrůda,
• polopozdní odrůda nižšího vzrůstu, 
• vyrovnaný výnos ve všech oblastech,
• středně odolná proti poléhání,
• odolná proti vymrzání,
• nižší odnožovací schopnost,
• tvoří řidší porosty s dlouhým klasem,
• vykazuje dobrou odolnost proti vět-

šině chorob, odolná ke rzi plevové, 
středně odolná k fuzariózám klasů, 
méně odolná ke rzi travní a pšeničné,

• nenáročná na půdní podmínky,
• stabilní pádové číslo a objemová 

hmotnost,
• doporučeno setí ve středním termínu,
• výsevek v optimálních podmínkách 

3–3,5 MKS/ha,
• zrno velké, HTZ vysoká,
• potravinářská jakost A.

Rebell A

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

• udržovatel: Société RAGT 2n, FR,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda, 
• rostliny s krátkým stéblem, středně 

odolné proti poléhání,
• registrována v Německu, kde posky-

tuje velmi vysoké výnosy ve všech 
výrobních oblastech,

• střední mrazuvzdornost,
• velmi rychlá jarní regenerace,
• dobře snáší jarní a časně letní pří-

sušky,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti 

chorobám pat stébel,
• vysoký počet zrn v klase,
• velmi dobře snáší pozdní setí a pěs-

tování po obilnině,
• doporučený výsevek 3–4,5 MKS/ha,
• vysoké a stabilní pádové číslo, střed-

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

PŠENICE OZIMÁ

Ponticus E  

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

• udržovatel: Dr. Hermann Strube, DE, 
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní elitní odrůda nízkého 

vzrůstu,
• vysoké a stabilní výnosy zrna ve 

všech výrobních oblastech,
• odolná proti poléhání,
• odolná proti vymrzání,
• tolerantní k přísušku,
• nižší potřeba morforegulace,
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha,
• tolerantní k termínu setí,
• možno pěstovat i po kukuřici,
• vysoké a stabilní číslo poklesu,
• velmi vysoký obsah N-látek,
• zrno středně velké, vysoký výnos je 

tvořen vyšším počtem zrn v klase,
• potravinářská jakost E.



Registana B  
• udržovatel:  SELGEN, a.s., CZ,
• registrace v ČR: 2016,
•  právně chráněná odrůda,
• jarní přesívková pšenice,
• rostliny střední až vysoké,
• velmi vysoký výnos zrna,
• odolná nízkým teplotám, lze proto 

použít pro velmi časný jarní výsev, 
ale také pro pozdní výsev na pod-
zim,

• středně odolná proti poléhání,
• velmi dobrý zdravotní stav, odolná 

ke klasovým fuzariózám, rzi pšenič-
né, plevové a braničnatce,

• díky odolnosti k fuzariózám možno 
vysévat po kukuřici,

• při ozimém výsevu doporučena zvý-
šená morforegulace,

• doporučený výsevek 4 MKS,
• pekařská jakost B,
• vysoká HTZ.

RGT Cesario B

• udržovatel: Société RAGT 2n, FR,
• registrace v ČR: 2018,
•  právně chráněná odrůda,
• raná pekařská odrůda nízkého 

vzrůstu,
• velmi vysoké výnosy zrna ve všech 

výrobních oblastech,
• rostliny dobře odnožující,
• odolná proti poléhání,
• dobrá mrazuvzdornost,
• dobrý zdravotní stav, dobrá odolnost 

proti padlí travnímu, rzi plevové 
i pšeničné, středně odolná proti lis-
tovým skvrnitostem,

• doporučeno setí v agrotechnickém 
termínu,

• výsevek 3–4,2 MKS/ha,
• zrno malé, vysoký výnos je tvořen 

hustotou porostu,
• pekařská jakost B.

RGT Premiant E

• udržovatel: RAGT Czech s. r. o., CZ,
• registrace v ČR: 2017,
•  právně chráněná odrůda,
• raná elitní odrůda vysokého vzrůstu,
• křížení odrůd Bohemia a Bodyček,
• rostliny méně odnožující,
• středně odolná proti poléhání,
• vysoce odolná proti vymrzání,
• doporučeno použití morforegulátorů,
• vyrovnaný zdravotní stav, odolná 

proti rzi pšeničné a fuzariózám 
klasů,

• doporučeno setí v agrotechnickém 
termínu,

• výsevek 3–4,2 MKS/ha,
• vysoké a stabilní číslo poklesu,
• vysoký obsah N-látek,
• zrno středně velké, vysoký výnos je 

tvořen vyšším počtem zrn v klase,
• potravinářská jakost E.



RGT Reform A  
 

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

• udržovatel: Société RAGT 2n, FR,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní až pozdní odrůda,
• rostliny s nižším až středním stéb-

lem, odolné proti poléhání,
• vysoký výnos zrna,
• výborná mrazuvzdornost,
• velmi dobrá odnožovací schopnost,
• vysoce výnosná odrůda vhodná do 

všech výrobních oblastí,
• velmi dobrý zdravotní stav, odolná 

proti fuzáriím,
• tolerantní k termínu setí, výsevek 

3–4,5 MKS/ha,
• možno pěstovat po obilnině i po 

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

RGT Sacramento C
• udržovatel: Société RAGT 2n, FR,
• registrace v ČR: 2017,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná osinatá odrůda,
• velmi vysoké výnosy ve všech výrob-

ních oblastech,
• vysokého výnosového potenciálu 

dosahuje i v neošetřené variantě 
pěstování,

• rostliny nízké, odolné proti poléhání,
• díky osinám je chráněna před po-

škozením černou zvěří,
• velmi dobře zvládá přísušky během 

vegetace,
• středně odolná proti vymrzání,
• vysoké nároky na N výživu,
• doporučeno setí v agrotechnickém 

termínu,
• výsevek 3–4,5 MKS/ha,
• zrno středně velké,
• krmná jakost C – nižší objem peči-

va, výkupní parametry v potravinář-
ské kvalitě.

Rivero B  
 

• udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH, 
DE,

• registrace v ČR: 2016,
•  právně chráněná odrůda,
• pekařská polopozdní odrůda,
• plastická, vysoce výnosná ve všech 

oblastech,
• rostliny středně vysoké, odolné proti 

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

proti padlí travnímu,
• doporučen výsev ve středních 

a pozdnějších termínech,
• výsevek v optimálních podmínkách 

2,8–3,5 MKS/ha,
• možno pěstovat po obilnině,
• lze pěstovat i v extenzivnějším re-

žimu, velmi dobře však reaguje na 
vyšší intenzitu pěstování,

• HTZ středně vysoká,
• pekařská jakost B pouze v objemu 

pečiva, ostatní parametry E a A.

Sheriff C

• udržovatel:  Sejet Planteforaedling I/S, 
DK,

• registrace v ČR: 2017,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda nízkého vzrůstu,
• velmi vysoký výnosový potenciál ve 

všech výrobních oblastech v neošet-
řené i ošetřené variantě pěstování,

• odolná proti poléhání,
• odolná proti vyzimování,
• vysoká odnožovací schopnost,
• vhodná do všech výrobních oblastí,
• velmi dobrá odolnost vůči klasovým 

chorobám,
• vysoký počet zrn v klasu,
• středně vysoká HTZ, 
• krmná jakost C.

PŠENICE OZIMÁ

Spontan A  
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
• udržovatel: SECOBRA Saatzucht GmbH, DE,
•  právně chráněná odrůda,
• raná bezosinatá odrůda středního 

vzrůstu,
• stabilně výnosná ve všech podmín-

kách pěstování,
• kompenzační typ s vysokým počtem 

zrn v klase,
• odolná proti poléhání,
• mrazuvzdorná,
• tolerantní k přísuškům,
• velmi dobrý zdravotní stav listu i kla-

su, odolná k napadení klasovými 
fuzariózami, odolná k padlí, rzi pše-
ničné a braničnatkám,

• plastická, vysoce výnosná i v neoše-
třené variantě pěstování,

• snáší setí po obilnině a kukuřici,
• pro maximální výnos doporučeno 

časné setí, snáší však i pozdní setí, 
• doporučený výsevek 2,9–4,2 MKS,
• pekařská jakost A,
• střední HTZ.



Tonnage C

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

• udržovatel: Nordic Seed A/S, DK,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní bezosinatá odrůda nízké-

ho vzrůstu,
• velmi vysoký výnosový potenciál,
• odrůda pro kvalitní krmné směsi,
• odolná proti poléhání,
• odolná proti vyzimování,
• vyrovnaný zdravotní stav, komplexní 

odolnost vůči chorobám pšenice,
• doporučena pro vyšší intenzitu pěs-

tování,
• doporučený výsevek 3–4 MKS/ha,
• termín setí od 20. 9. do 10. 10.,
• velmi vysoká HTZ, 
• krmná jakost C.

Turandot A  
• udržovatel: SELGEN, a.s., CZ,
• registrace v ČR: 2012,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní pekařská odrůda, 
• rostliny středně vysoké, středně 

odolné k poléhání,
• odrůda vhodná do všech výrobních 

oblastí,
• výnosná, dobře reaguje na intenzivní 

způsob pěstování,
• stabilní výnos i při střední úrovni 

agrotechniky,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti 

fuzariózám v klase,
• středně odnožující,
• dobře snáší setí po kukuřici,
• tolerantní k pozdnímu výsevu,
• zrno velké,
• pekařská jakost A.

Tobak B  
• udržovatel: W. von Borries-Eckendorf 

GmbH & Co. KG, DE, 
• registrace v ČR: 2013,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda s vyšší odnožova-

cí schopností,
• rostliny střední až nižší s dobrým 

přezimováním a velmi dobrou odol-
ností k přísuškům,

• rychlý počáteční vývoj,
• velmi dobrá odolnost ke všem běž-

ným chorobám,
• velmi vysoký výnos zrna (obzvláště 

v neošetřené variantě),
• plastická odrůda do všech oblastí,
• vysoce intenzivní odrůda – nutno 

upravit příjem makro i mikro prvků,
• doporučen zásev od poloviny září do 

konce října, 
• výsevek v optimálních podmínkách 

3–3,2 MKS/ha,
• HTZ středně vysoká,
• pekařská jakost B.

Vanessa Ck 
• udržovatel: SELGEN, a.s., CZ,
• registrace v ČR: 2013,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda,
• rostliny nižší, odolné proti poléhání,
• poskytuje stabilní vysoký výnos ve 

všech oblastech,
• dobrá mrazuvzdornost,
• dobrý zdravotní stav, středně odolná 

k běžným chorobám,
• doporučený výsevek 4–4,5 MKS,
• ve vegetaci obvykle postačuje stan-

dardní ošetření morforegulátorem 
a jedním fungicidem,

• zrno středně velké,
• krmná jakost Ck s vhodností pro pe-

čivárenské využití.



Viki E

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

• udržovatel: SELGEN, a.s., CZ,
•  právně chráněná odrůda,
• elitní poloraná odrůda vyšlechtěná 

na ŠS Stupice,
• stabilní výnosy ve všech výrobních 

oblastech,
• středně vysoké rostliny středně odol-

né proti poléhání,
• dobrá mrazuvzdornost a zimovzdor-

nost (6,5 bodu),
• vysoce plastická,
• vyšší objemová hmotnost (811 g/l),
• vysoká odnožovací schopnost,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti 

fuzariózám klasu a rzi plevové, 
středně odolná proti rzi pšeničné,

• vhodná i na pozdní výsevy,
• možné pěstování po obilnině,
• výsevek 2,7–3,5 MKS/ha,
• vyšší HTZ,
• pekařská jakost E.

Viriato A  
 

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

• udržovatel: Société RAGT 2n, FR,
•  právně chráněná odrůda,
• raná osinatá odrůda,
• rostliny s velmi krátkým stéblem, 

odolné proti poléhání,
• vysoce intenzivní odrůda vhodná do 

všech výrobních oblastí,
• zvládá pěstování i na horších půd-

ních lokalitách,
• dobrá mrazuvzdornost,
• velmi dobře zvládá přísušky během 

vegetace,
• dobrý zdravotní stav,
• doporučeno setí po zlepšující 

předplodině, lze však pěstovat i po 
obilnině,

• doporučeno setí v agrotechnickém 
termínu,

• výsevek 3,0–4,5 MKS/ha,
• zrno střední až větší,
• potravinářská jakost A, stabilní číslo 

poklesu a objemová hmotnost.

PŠENICE OZIMÁ

připravujeme

PS Dobromila A E  
exkluzivně 
v nabídce

  

•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

• udržovatel: Národné poľnohospodárske 
a potravinárske centrum, SK,

•  právně chráněná odrůda,
• středně raná osinatá odrůda vyššího 

vzrůstu,
• potomek odrůdy AKTEUR, zajišťující 

vynikající a stabilní kvalitu,
• dosahuje velmi vysokého a stabil-

ního výnosu v kukuřičné a řepařské 
výrobní oblasti,

• rostliny silně odnožující,
• odolnost poléhání střední, doporu-

čena regulace,
• bezproblémově přezimující,
• velmi dobrý zdravotní stav, odolná 

k fuzariózám, rzi plevové, braničnat-
ce a padlí,

• možno pěstovat po kukuřici,
• doporučený výsevek 2,5–4,0 MKS,
• pekařská jakost A–E,
• vysoká HTZ.

V NABÍDCE TAKÉ

Arktis E

Bodyček A

Elixer 

Elly A

Evina E

Fakir E A

Golem A

Grizzly C

Jindra A

Judita A

Lear 

Manitou C  C2

Matchball A

Steffi B



PŠENICE OZIMÁ

VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD PŠENICE OZIMÉ (ÚKZÚZ, 2015–2018)
Základní sortiment

Kategorie doporučení PD D D O D D O PD O D D D PD PD D D D O
Pekařská jakost elitní (E) kvalitní (A) chlebová (B)
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VÝNOS ZRNA (%) neošetřená varianta pěstování
Kukuřičná 8,09 83 84 90 85 95 86 93 90 90 92 93 94 99 94 93 100 96 90
Řepařská – Čechy 10,10 85 82 82 81 90 91 90 87 87 84 86 87 94 85 87 92 91 86
Řepařská – Morava 8,58 83 83 87 81 92 91 90 87 88 89 91 91 95 89 90 96 96 89
Bramborářská 9,03 82 82 84 81 92 92 92 86 85 86 86 88 95 90 93 94 94 93
VÝNOS ZRNA (%) neošetřená varianta pěstování
Kukuřičná 8,79 94 93 9w7 93 102 96 99 96 99 100 99 100 107 111 104 107 104 98
Řepařská – Čechy 11,67 99 96 95 93 105 105 102 100 100 100 100 100 110 108 107 103 103 100
Řepařská – Morava 9,70 97 97 98 94 106 104 104 96 100 101 100 100 109 110 106 105 105 103
Bramborářská 10,25 94 95 95 91 102 104 103 96 97 99 99 99 108 106 107 103 105 103
KVALITA ZRNA:
Sedimentační test Zeleny (ml) 62 66 62 64 60 52 57 66 54 50 67 54 43 52 43 51 42 56
Obsah dusíkatých látek v sušině (%) 14,8 14,9 14,1 14,9 14,1 12,9 13,3 13,9 13,6 13,5 14,0 13,7 12,5 12,8 13,0 13,2 13,1 13,1
Číslo poklesu (s) 390 393 420 433 414 365 403 365 358 322 410 426 406 358 299 406 388 403
Stabilita čísla poklesu 0 + 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0
Objemová hmotnost (g/l) 803 829 809 825 791 797 812 804 795 806 806 784 786 792 790 799 798 795
 Alveograf – W – deformační energie (104J) 265 360 351 343 290 260 285 311 242 265 345 273 231 238 217 243 223 271
 Alveograf − P/L 1,8 0,7 1,5 1,1 0,9 0,8 0,7 1,3 0,5 0,5 2,1 0,8 1,1 1,3 0,7 0,9 1,0 1,0
Tvrdost – PSI (%) 13 15 13 12 14 13 14 13 13 16 13 15 14 13 15 14 14 13
OBSAH DON (mg/kg) – testy odolnosti proti napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů)
Fusarium culmorum – VÚRV Ruzyně, v.v.i. 46 43 33 106 79 57 79 - 66 33 51 72 56 73 30 81 66 99
Testy po kukuřici – ÚKZÚZ 4,3 4,1 2,8 3,4 3,5 6,2 3,4 - 1,4 2,4 3,4 3,2 5,2 3,8 2,2 4,1 3,5 8,1
AGRONOMICKÁ DATA:
Odolnost proti poléhání (9–1) N 6 7 6 7 8 8 8 6 5 4,5 6,5 5,5 7 7 7 8 7 7
Odolnost proti poléhání (9–1) O 7 7,5 6 7 7 7 8 7 7 5 7 5 7 7,5 6 8 8 7
Metání – rozdíl od odrůdy Sultan ve dnech 2 2 0 -1 1 4 1 0 0 1 1 1 1 1 -2 0 2 2
Délka rostlin (cm) 102 108 90 99 86 94 91 100 96 99 92 90 81 84 97 80 85 89
Počet produktivních stébel na m2 509 563 615 558 595 590 655 558 691 603 594 572 609 566 588 605 591 621
Hmotnost 1 000 zrn (g) 47 47 41 47 43 45 38 46 42 49 44 48 45 41 44 39 39 40
TESTY ZIMOVZDORNOSTI
 Bedýnkové testy VÚRV Ruzyně, v.v.i. (9–1) 5 3 5 6 3 4,5 5 5 3,5 5 6,5 6 3* 4,5* 4 3,5 4,5 4
 Mrazové testy ÚKZÚZ (%) 78 61 83 78 57 68 80 78 65 74 87 78 59 70 71 70 76 72
ODOLNOST PROTI CHOROBÁM – polní hodnocení (9–1):
Padlí pšenice (padlí travní) na listu 7 6 7 5 6 7 7 6 7 7 7 7 7,5 7 5 7 7 8
Padlí pšenice (padlí travní) v klasu 8,5 8 7 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 6,5 7,5 8 8
Komplex listových skvrnitostí pšenice 6 5,5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6
Feosferiová skvrnitost (braničnatka plevová) 7 8 6 7 7 7 8 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7
Hnědá rzivost pšenice (rez pšeničná) 5 7 6 6 5 7 8 6 6 6 6 5 6 4 6,5 6 7 6
Žlutá rzivost pšenice (rez plevová) 7,5 8 8 8 8 8 5,5 8 7 7 8,5 7 8 5 4 8 8 7
ODOLNOST PROTI CHOROBÁM – testy (9–1):
Žlutá rzivost pšenice (rez plevová) - 9 8 9 9 9 9 - 7 8 9 8 - - 7 9 8 6
Černá rzivost pšenice (rez travní) 8 6 7 9 6,5 7 7 - 7,5 3,5 4,5 2 7 6,5 9 8 3 6,5
Gen rezistence k pravému stéblolamu Pch1 ne ne ne ano ano ano ano ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne

Množitelské plochy 2017 (E + C1; %) 0,4 0,7 5,0 1,9 0,3 1,5 0,3 0,8 - 2,2 2,3 3,3 - - - 0,3 1,5 3,2
Rok registrace 2017 2015 2014 2014 2017 2017 2015 2016 2016 2012 2013 2013 2018 2018 2016 2016 2014 2016

Relativní výnosy jsou u základního sortimentu vztaženy k průměru standardních odrůd Annie, Gordian, Patras, Vanessa  
v ošetřené variantě pěstování, u raného sortimentu k průměru všech odrůd.
Testy rez plevová a rez travní – Mgr. Alena Hanzalová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. , Praha-Ruzyně. 
Test zimovzdornosti Ruzyně – Ing. Jana Musilová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně.
Obsah DON – testy F. culmorum – Ing. Chrpová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně.
Gen rezistence k pravému stéblolamu Pch1 - RNDr. V.Dumalasová, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, Praha-Ruzyně.

riziko

přednost



Nákupem 
certifi kovaného osiva 
získáte garanci kvality 
a bezproblémového 
zdravotního stavu.

CERTIFIKOVANÉ OSIVO,
ZÁKLAD ŠPIČKOVÝCH VÝNOSŮ

KVALITA POD 
KONTROLOU!

Raný sortiment

D PD PD D D D D D D D D D D D D
nevhodná pro pekařské využití (C) E kvalitní (A) B
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102 100 103 94 90 99 7,90 90 87 87 87 87 90 83 89 90
95 93 92 88 91 91 9,72 83 87 85 79 82 86 76 90 90
99 96 96 87 92 96 8,78 88 92 88 86 89 90 81 89 94
91 99 100 90 98 94 8,67 87 89 87 87 87 86 83 91 97

110 111 110 103 101 103 9,00 101 100 99 102 101 100 95 102 101
109 109 108 105 105 103 11,55 100 100 100 100 99 98 95 107 102
112 108 109 102 105 106 9,93 100 103 100 100 100 98 94 102 102
103 112 112 104 108 103 9,84 100 101 99 100 97 95 98 104 106

36 34 42 28 40 42 65 56 50 58 48 57 65 35 54
12,6 12,3 12,4 12,7 12,6 12,4 13,6 13,0 13,1 13,7 13,1 13,2 14,1 12,5 12,7
366 330 335 321 359 346 381 371 376 378 370 387 400 287 359

0 - - - 0 + 0 + + 0 + + 0 - -
793 767 779 763 776 807 816 826 824 821 809 812 796 807 795
214 170 245 132 206 202 317 267 257 253 232 321 298 162 271
1,2 0,7 1,1 0,4 0,7 0,5 1,1 1,3 0,6 1,6 0,7 1,0 0,7 0,5 1,6
14 16 14 20 14 14 13 14 13 12 13 13 13 18 14

71 43 64 76 81 84 45 29 41 43 45 23 38 44 80
4,4 6,3 2,6 4,9 5,1 4,6 3,5 1,3 1,8 2,9 2,2 5,0 3,2 2,5 5,9

8 7 8 7 8 8 5 7 7 5 8 5,5 6 4 7
8 7 8 6,5 8 8 5 7 7 4 8 5 7 5 7
-1 1 -2 0 2 1 -4 -4 -5 -4 -3 -3 -2 -4 -3
83 82 82 90 85 86 100 95 94 96 92 89 108 104 79

657 614 640 638 659 580 558 665 641 638 574 604 542 637 707
43 40 41 43 39 40 47 46 43 44 45 45 49 45 38

2,5 4,5* 2,5* 4 4 4 6 5 5,5 5 5,5 5* 7 3 4*
50 74 65 71 68 68 86 75 77 80 79 76 91 61 68

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

8 - - 6 8 8 5,5 7 8 6,5 6 - 6,5 9 -
7 6,5 6 9 8 7 8 6 7,5 7 7,5 7,5 6 8 8
ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

1,2 - - 3,1 0,6 2,1 6,5 3,2 0,1 0,6 1,2 - 2,4 1,2 1,2
2017 2018 2018 2013 2017 2015 2014 2012 2017 2010 2015 2018 2007 2017 2018

Kategorie rozmnožovacího materiálu: E - elita, C1 – certifikované osivo
Kategorie doporučení: D - doporučená, PD - předběžně doporučená, O - ostatní
Stabilita čísla poklesu: + vysoká, 0 střední, − malá. 
*Nově registrované odrůdy (menší počet dat). ** Hodnocení z let 2015 a 2018.
Bodové hodnocení: 9 = odrůda odolná proti poléhání, napadení chorobami; 
                                      1 = odrůda náchylná k poléhání, napadení chorobami.  zdroj: ÚKZÚZ 2019



Johanna
• udržovatel:  Deutsche Saatveredelung 

AG, DE,
• registrace v ČR: 2014,
•  právně chráněná odrůda,
• víceřadá polopozdní vysoce výnosná 

odrůda,
• rostliny středního vzrůstu, odolné 

proti poléhání,
• dobrý zdravotní stav,
 • střední odnožovací schopnost,
• plastická odrůda, velmi dobře však 

reaguje na vyšší intenzitu pěstování,
• výsevek dle termínu setí od 2,8 do 

3,5 MKS/ha,
• snáší pěstování po obilnině,
• zrno velké, podíl předního zrna vy-

soký,
• HTZ vysoká. 

Anja
•  odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
• udržovatel: Saatzucht Josef Breun GmbH 

& Co. KG, DE
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní krmná šestiřadá odrůda,
• střední odnožovací schopnost,
• vysoce výnosná odrůda,
• výnos tvořen zejména počtem zrn 

v klasu,
• odolná proti poléhání,
• dobrá mrazuvzdornost,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• odolná proti lámavosti stébla,
• vysoký podíl předního zrna.

Impala 
exkluzivně 
v nabídce

  

• udržovatel:  Deutsche Saatveredelung 
AG, DE,

• registrace v ČR: 2018,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní víceřadá odrůda s vyso-

kým výnosovým potenciálem,
• rostliny střední až vysoké,
• odolná proti poléhání,
• velmi odolná proti vymrznutí, v regis-

tračních zkouškách ÚKZÚZ 2016–
18 dosáhla nejvyššího hodnocení ze 
43 odrůd,

• dobrý zdravotní stav, odolná proti 
padlí a fuzariózám klasů, středně 
odolná proti rzi ječné,

• dobře reaguje na zvýšenou intenzitu 
pěstování,

• HTZ nižší.

JEČMEN OZIMÝ



Jup
• udržovatel: Saatzucht Firlbeck GmbH & 

Co. KG, DE,
• registrace v ČR: 2009,
•  právně chráněná odrůda,
• šestiřadá středně raná odrůda 

středního až vyššího vzrůstu,
• plastická, vhodná do všech výrob-

ních oblastí,
• výnos zrna velmi vysoký,
• středně odnožující,
• odolná proti poléhání, středně odol-

ná proti lámání stébla,
• dobrý zdravotní stav, odolná k plísni 

sněžné, středně odolná proti ostat-
ním chorobám ječmene,

• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha, snáší 
pěstování po obilnině,

• použití morforegulátoru není nutné,
• zrno velké, výtěžnost předního zrna 

vysoká,
• HTZ vysoká. 

KWS Kosmos
• udržovatel: KWS LOCHOW GMBH, DE,
• registrace v ČR: 2015,
•  právně chráněná odrůda,
• registrace v ČR: 2015,
• šestiřadá středně raná odrůda,
• rostliny středně vysoké, středně 

odolné proti poléhání,
• velmi vysoký výnos zrna v obou vari-

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

odolná proti běžným chorobám,
• zrno středně velké, velmi vysoký po-

díl předního zrna.

KWS Meridian 
• udržovatel: KWS LOCHOW GMBH, DE,
• registrace v ČR: 2010,
•  právně chráněná odrůda,
• šestiřadá středně raná odrůda,
• velmi vysoký výnos zrna v obou vari-

antách pěstování,
• rostliny středního vzrůstu, středně 

odnožující,
• vynikající mrazuvzdornost a přezi-

mování,
• dobrý až velmi dobrý zdravotní stav,
• zrno středně velké, velmi vysoký po-

díl předního zrna,
• doporučeno setí v agrotechnickém 

termínu.



JEČMEN OZIMÝ

LG Triumph
• Limagrain Nederland B.V., NL,
• registrace v ČR: 2017,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní šestiřadá vysoce výnos-

ná odrůda,
• rostliny středně vysoké, silně odno-

žující,
• odolná proti poléhání,
• vhodná do všech výrobních oblastí,
• středně odolná proti lámání stébla,
• velmi dobrý zdravotní stav, odolná 

vůči rynchosporiové skvrnitosti,padlí 
travnímu na listu a rzi ječné,

• díky vynikajícímu zdravotnímu stavu 
vysoce výnosná i v neošetřené vari-
antě pěstování,

• doporučeno setí v agrotechnickém 
termínu,

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

Leopard
•udržovatel:  Sejet Planteforaedling I/S, 

DK,
• registrace v ČR: 2013,
•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní dvouřadá odrůda,
• rostliny nízké s velmi dobrou odol-

ností proti poléhání,
• vysoce výnosná ve všech výrobních 

oblastech,
• vysoká odnoživost a vysoký počet 

produktivních stébel,
• velmi dobrá odolnost vůči vyzimo-

vání,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti 

rzi ječné, středně odolná proti padlí 
travnímu, rynchosporiové skvrnitosti 
a fuzariózám klasů, méně odolná 
proti hnědé skvrnitosti,

• výsevek od 3,5 do 4,0 MKS/ha,
• doporučeno setí v agrotechnickém 

termínu,
• velké zrno s vysokou HTZ.

Padura
•udržovatel:  Sejet Planteforaedling I/S, 

DK,
• registrace v ČR: 2014,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná dvouřadá odrůda,
• rostliny nízké, odolné proti poléhání,
• velmi vysoký výnos v obou varian-

tách pěstování,
• vysoká odnoživost a vysoký počet 

produktivních stébel,
• velmi dobrá odolnost vůči vyzimo-

vání,
• odolná proti rynchosporiové skvrni-

tosti a fuzariózám v klase, středně 
odolná proti padlí travnímu, rzi ječné 
a hnědé skvrnitosti,

• výsevek od 3,5 do 4,0 MKS/ha,
• doporučeno setí v agrotechnickém 

termínu, lze pěstovat po obilnině,
• velmi velké zrno s vysokou HTZ,
• vysoký podíl předního zrna.

Paso 
• udržovatel: Limagrain Belgium N.V., B,
• registrace v ČR: 2013,
•  právně chráněná odrůda,
• šestiřadá polopozdní odrůda, 
• rostliny nízkého až středně vysokého 

vzrůstu, odolné proti poléhání,
• středně odolná proti lámání stébla, 
• velmi dobrá odolnost vůči vyzimo-

vání, 
• dobrý zdravotní stav, odolná proti 

rzi ječné, fuzariozám a komplexu 
skvrnitostí, středně odolná k padlí 
travnímu,

• vysoký výnos zrna v neošetřené vari-
antě pěstování,

• odrůda vhodná do všech výrobních 
oblastí,

• použití morforegulátoru není nutné,
• lze pěstovat po obilnině,
• zrno menší (HTZ 41 g).



SU Ellen
• udržovatel:  NORDSAAT Saatzucht GmbH, 

DE,
• registrace v ČR: 2017,
•  právně chráněná odrůda,
• raná víceřadá odrůda, ideální do 

suchých podmínek,
• rostliny středně vysoké, odolné proti 

poléhání,
• vysoký výnos zrna,
• vyniká tolerancí k suchu, vhodná do 

lehčích písčitých až kamenitých půd,
• rychlý počáteční vývoj,
• střední odnožovací schopnost,
• vysoký počet zrn v klase,
• středně odolná vůči vyzimování,
• odolná proti padlí travnímu na listu, 

rynchosporiové skvrnitosti a fuzari-
ózám v klase, středně odolná proti 
hnědé skvrnitosti a rzi ječné,

• výsevek dle termínu setí od 2,8 do 
3,5 MKS/ha,

• lze pěstovat po obilnině,
• podíl předního zrna vysoký,
• HTZ vyšší.

Titus 
• udržovatel: W. von Borries-Eckendorf 

GmbH & Co. KG, DE,
• registrace v ČR: 2012,
•  právně chráněná odrůda,
• víceřadá polopozdní odrůda, 
• rostliny vysoké, odolné proti polé-

hání a středně odolné proti lámání 
stébla, 

• velmi dobrá zimovzdornost,
• odolná proti vymrzání, 
• středně odolná proti celému spektru 

běžných chorob,
• velmi vysoký výnos zrna ve všech 

oblastech a systémech pěstování,
• proti zvyklostem doporučujeme 

snížit výsevek dle období výsevu na 
3,3–4 MKS/ha,

• dobře snáší pěstovaní po obilnině,
• zrno středně velké, podíl předního 

zrna středně vysoký,
• HTZ vysoká.



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

stéblem,
• plastická, dobrých výnosů dosahuje 

i na horších stanovištích a při exten-
zivních podmínkách pěstování,

• vysoce odolná proti poléhání a vyzi-
mování,

• dobrý zdravotní stav, odolná proti 
padlí a rzi žitné,

• výsevek 3–4 MKS/ha, podle oblasti 
pěstování a termínu setí,

• doporučený termín setí do poloviny 
října,

• HTZ vysoká.

TRITIKALE OZIMÉ

Claudius
• udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH, 

DE,
• registrace v ČR: 2015,
•  právně chráněná odrůda,
• raná až středně raná odrůda pšenič-

ného typu, 
• rostliny středního vzrůstu, středně 

odolné k poléhání,
• vysoký výnos zrna v neošetřené 

i ošetřené variantě pěstování,
• velmi dobrá zimovzdornost i mrazu-

vzdornost,
• dobrý zdravotní stav, středně odolná 

proti většině chorob,
• dobře reaguje na zvýšenou produkč-

ní dávku dusíku,
• plastická, nenáročná na půdně-kli-

matické podmínky,
• vhodná do vyšších poloh,
• vhodná pro rané termíny setí,
• výsevek v optimálních podmínkách 

3–3,5 MKS/ha,
• zrno velké, HTZ vyšší.

Silverado 
 

•   odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

• udržovatel: DANKO Hodowla Roślin  
Sp. z o.o., PL,

•  právně chráněná odrůda,
• polopozdní odrůda pšeničného typu,
• poskytuje vysoký a stabilní výnos ve 

všech oblastech pěstování,
• vynikající mrazuvzdornost,
• vhodná pro výživu prasat a drůbeže,
• vysoký obsah bílkovin v zrně,
• optimální výsevek 3,2–3,6 MKS/ha, 

při pozdnějším výsevu nutno zvýšit 
o 10 %,

• vyšší HTZ.

Tulus
• udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH, 

DE,
• registrace v ČR: 2009,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda pšeničného 

typu, rostliny středního vzrůstu, 
• velmi vysokých výnosů dosahuje 

i na horších stanovištích a při exten-
zivních podmínkách pěstování,

• odolná proti poléhání,
• odolná proti napadení rzí a padlí 

travním, středně odolná ke komple-
xu listových skvrnitostí a k choro-
bám pat stébel, 

• výsevek v optimálních podmínkách 
3,5–4 MKS/ha,

• doporučený termín setí od 10. září 
do 10. října,

• vysoký podíl předního zrna,
• HTZ střední.

Tender PZO
•   odrůda v prodeji na základě zápisu ve 

Společném katalogu,
• udržovatel: Dr. Peter Franck Pflanzenzucht 

Oberlimpurg, DE,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná odrůda, rostliny nad-

průměrně vysoké,
• nejvýnosnější ozimé GPS-tritikale 

v německých registračních poku-
sech 2017,

• bujně rostoucí odrůda s objemnou 
rostlinnou hmotou – vhodná pro bio-
plynové stanice,

• odolná proti poléhání,
• nízkonákladové pěstování díky vý-

bornému zdravotnímu stavu,
• vhodná i na lehké a písčité půdy,
• pozdnější start a začátek sloupko-

vání,
• flexibilní v termínu výsevu, tolerantní 

k pozdnímu setí, 
• doporučeno setí od konce září do 

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



ŽITO OZIMÉ

Gonello H

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

s průměrnou odolností proti polé-
hání,

• dobrý zdravotní stav, odolná proti 
napadení padlím travním,

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

• zrno středně velké, vysoká obje-
mová hmotnost a stabilita čísla 
poklesu,

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

technickém termínu.

Inspector
• udržovatel: P.H. Petersen Saatzucht 

Lundsgaard GmbH, DE,
• registrace v ČR: 2017,
•  právně chráněná odrůda,
• středně raná populační odrůda,
• rostliny s delším stéblem, středně 

odolné proti poléhání,
• využitelná na zrno pro pekařské 

účely i na senáž,
• vysoce výnosná,
• tolerantní k různým půdně-klimatic-

kým podmínkám,
• vhodná na méně kvalitní půdy i do 

vyšších nadmořských výšek,
• díky své výšce a prášivosti vhodná 

i k přimíchávání 5–10 % do směsi 
s hybridním žitem (SU Performer), 

• dobrý zdravotní stav, zvýšená citli-
vost k listovým skvrnitostem,

• výsevek v optimálních podmínkách 
2,5–3 MKS/ha,

• dobře snáší pěstování po obilnině,
• HTZ střední.

SU Performer H

• udržovatel: Hybro Saatzucht GmbH & Co. 
KG, DE,

• registrace v ČR: 2015,
• polopozdní hybridní odrůda, určená 

pro potravinářské účely,
• rostliny středního vzrůstu s průměr-

nou odolností proti poléhání, 
• velmi vysoký výnos zrna v neošetře-

né i ošetřené variantě pěstování,
• nejpěstovanější hybridní žito v ČR 

a v Německu, 
• plastická – bez vyhraněných nároků 

na půdně-klimatické podmínky,
• rychlý počáteční vývoj,
• vysoká odnožovací schopnost,
• výborná zimovzdornost,
• velmi dobře reaguje na intenzivní 

pěstování,
• dobrý zdravotní stav, odolná proti 

padlí travnímu na listu,
• možno vysévat po obilnině,
• výsevek v optimálních podmínkách 

1,9–2 MKS/ha,
• HTZ střední.

SU Nasri H  
 

•   odrůda v prodeji na základě zápisu ve 
Společném katalogu,

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

• raná hybridní odrůda, určená pro 
výrobu kvalitní senáže,

• velmi vysoký výnos suché i zelené 
hmoty,

• tolerantní k suchým a bonitně špat-
ným pozemkům,

• díky své ranosti umožňuje sklízet 
dvě produkce v roce,

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

vzdornost,
• velmi dobrý zdravotní stav umožňuje 

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



VÝŽIVA

Komplexní výživa porostů se stala zá-
kladem vysokých výnosů a dobré kvality 
produkce. Výživný stav se v průběhu po-
sledních let postupně lepší v  souvislosti 
se schopností zemědělských podniků in-
vestovat do kvalitních hnojiv a  diagnos-
tiky výživových deficitů porostů. Přesto 
zjišťujeme řadu disproporcí a to zejména 
ve vztahu k zásobenosti rostlin fosforem, 
draslíkem, hořčíkem a  vápníkem. Vel-
ký vliv v  tomto směru má nedostatečný 
přísun prvků hnojením i nepříznivý stav 
půdy a  zhoršená schopnost půdy živiny 
vázat a  zpětně uvolňovat podle potřeb 
rostliny. V  některých ročnících má vý-
znamný vliv i průběh počasí, které může 
limitovat příjem živin. Tohoto jevu jsme 
byli svědky i v průběhu letošního jara, kdy 
zejména nedostatek srážek snížil schop-
nost zásobit živinami rychle rostoucí 
rostlinu. Toto se projevilo zvláště na méně 
strukturních půdách s  nízkým obsahem 
humusu i  extrémními hodnotami půd-
ního pH. Péče o půdu je proto základním 
stabilizačním opatřením pro budoucí vý-
nosnost plodin v osevních postupech.

Údaje o půdní zásobě makroprvků jsou 
dostupné v každém podniku na základě 
cyklicky prováděných půdních rozborů 
(AZZP). Na jejich základě se lze kvalifi-
kovaně rozhodnout o strategii hnojení se 
započtením normativní potřeby živin na 
jednotku produkce (u  pšenice ozimé je 
to 24–26 kg N, 12–15 kg P2O5, 22–25 kg 
K2O, 4–5 kg MgO, 6–8 kg CaO na tunu 
produkce včetně slámy), střídání plodin 
v osevním postupu, půdních podmínek, 
lokality, úrovně výnosů a  dalších vlivů. 
I  u  těchto prvků však dochází k  defici-
tům v rostlinách. Velmi výrazný je podíl 
porostů, které mají nízký obsah vápníku 
a hořčíku. Dobrý výživný stav pšenic je 
vhodné zajistit od samého počátku ve-
getace. Velmi dobré výsledky jsou do-
sahovány použitím hnojiv aplikovaných 
„pod patu“. V tomto směru se osvědčila 
aplikace hnojiva LOVOSTART GSH NP 
6-28+7S se stopovými živinami v dávce 
150–200 kg/ha. Účinnost tohoto hnoji-
va zvyšuje obsah humátů, které zvyšují 
přijatelnost obsažených živin. Dobré vý-

sledky přinesla aplikace hnojiva CORN-
STARTER v  oblastech s  nedostatkem 
zinku v  půdě. Hnojivo obsahuje velmi 
dobře přijatelný dusík (15 %) vodoroz-
pustný fosfor (20 %) a draslík (10 %) s 1,5 
% zinku v kombinaci rychle a dlouhodo-
bě působící formy. Tento technologický 
zásah se osvědčil zejména v letech s vý-
skytem kritického nedostatku srážek. 

Velmi zajímavou možnost podpory 
výživného stavu předseťovou aplikací 
250–400 kg/ha nabízí novinka roku 2019 
ZEORIT NPK 8-10-10+9S obsahující 
zeolit. Tento komponent umožňuje opa-
kované navázání a  postupné uvolnění 
živin v  mnoha cyklech a  vyrovnané zá-
sobení porostu po dlouhou dobu. Velmi 
snadno a úspěšně je řešena výživa sírou 
použitím dusíkatých hnojiv, které ji ob-
sahují (DASA, Lovogran SA, ENSIN®). 
Samostatnou kapitolou je výživa porostů 
dusíkem. Obecně lze uvést, že ve srov-
nání s  jinými živinami, se výživný stav 
u  dusíku daří zajistit poměrně dobře. 
Problémem však zůstává využití apliko-
vaného dusíku porostem. V tomto směru 
jsou přínosem hnojiva obsahující inhibi-
tory nitrifikace a ureázy. Nový ALZON® 
neo-N je takovýmto příkladem. Využití 
obou inhibitorů zde umožňuje snížení 
ztrát dusíku a jeho lepší využití. Rostliny 
mají k dispozici po dlouhou dobu k dis-
pozici jak nitrátovou tak i amonnou for-
mu dusíku. Krokem vpřed jsou i hnojiva 
jako je LOVOGRAN IN a ENSIN®, která 
řeší výživu dusíkem i výživu sírou. 

Velmi důležitou úlohu sehrávají ve výživě 
rostlin i mikroprvky. Rozhodují o úspěš-
nosti využití makroprvků rostlinou a  to 
zejména při přeměnách dusíku z  jedné 
formy na druhou v procesu syntézy bílko-
vin v rostlině. Z tohoto pohledu je v první 
fázi přeměny z nitrátové formy dusíku na 
nitritovou nepostradatelný molybden. 
V dalších fázích pak železo a měď a v po-
sledních fázích tvorby amonné formy, 
která je využívána pro tvorbu aminoky-
selin a bílkovin – hořčík a mangan. Ne-
dostatek jednotlivých mikroprvků proto 
může citelně znehodnotit prostředky vlo-

žené do základních hnojiv. Odstranění 
deficitů mikroprvků je přitom efektivní, 
poměrně málo nákladné a  nezávisí na 
stavu a pH půdy, která značně ovlivňuje 
příjem mikroživin. Listovou výživou lze 
předejít nebo rychle odstranit deficit jed-
notlivých živin, protože množství použi-
té postřikem na list je 15–30 krát menší 
než množství, které by bylo potřebné ke 
stejnému účinku při aplikaci do půdy. 
Efektivní se ukázaly aplikace mikroprv-
ků v  prvních fázích vývoje na podzim 
(MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn 2 l/ha) 
i na jaře (MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn 
2 l/ha, KUPROSOL 2 l/ha, MANGAN 
Forte 2 l/ha). Velmi dobrý účinek na re-
gulaci obsahu vápníku má LovoCaN T 
v období regenerace porostů nebo v poz-
dějších fázích vývoje. Nepostradatelnou 
součástí technologie pěstování pšenice 
i dalších obilovin se stává FERTIGREEN 
Kombi (5 l/ha) obsahující nejen celé 
spektrum makro i mikroživin ale i ami-
nokyseliny, fytohormony a smáčedla. 

Velmi dobrých výsledků dosahujeme 
při aplikaci mimokořenové výživy ob-
sahující humáty. Jde o  LOVOHUMINE 
N, LOVOHUMINE K  a  LOVOHUMI-
NE NP+Zn. Používají se v dávce 5 l/ha. 
Přítomnost humátů napomáhá příjmu 
živin povrchem listů. Zejména LOVO-
HUMINE NP+Zn se osvědčil při pod-
poře zdravotního stavu v  období jarní 
regenerace porostů. Podobnou funkci má 
i LOVOHUMINE K obsahující thiosíra-
novou formu síry omezující rozvoj cho-
rob a roztočů. Na vysokém obsahu thio-
síranové formy síry je postavena novinka 
roku 2019 LOVOSUR obsahující 15  % 
dusíku a 22 % síry. V období do kvetení 
v dávce 5  l /ha efektivně řeší nedostatek 
síry a podporu výživy dusíkem. 

Při použití listových hnojiv je důležitá 
jak zkušenost agronoma tak i  podpora 
pomocí anorganických rozborů rostlin, 
protože některé deficitní stavy se v  po-
čátcích téměř neprojevují a jsou překryty 
aplikovaným dusíkem. Odbornou pomoc 
při výběru přípravků i provedení rozborů 
poskytnou naši obchodní zástupci.

MIKROPRVKY MOHOU LIMITOVAT VÝNOS
Úspěšné výsledky pěstování ozimé pšenice tvoří jeden z pilířů ekonomiky zemědělského podniku. Kromě vhodně zvolené 
odrůdy, kvalitně zvládnuté ochrany rostlin a morforegulace je výživa porostů faktorem, kterým lze výrazně ovlivnit výnos 
i kvalitu produkce.



OSEVA, a. s.
Potoční 1436, 696 81 Bzenec
telefon: +420 518 395 210
e-mail: info@oseva.eu
www.osevabzenec.cz

oblast Benešov:
Ing. Petr Žalud 606 673 143 petr.zalud@primagra.cz
Luboš Hrubý 602 467 286 lubos.hruby@primagra.cz
oblast Domažlice:
Ing. Miroslav Chromek 602 163 593 miroslav.chromek@primagra.cz
Ing. Lumír Královec 602 463 272 lumir.kralovec@primagra.cz
oblast Klatovy:
Ing. Jaroslav Zahálka 602 439 782 jaroslav.zahalka@primagra.cz
Ing. Jan Černý 727 970 441 jan.cerny@primagra.cz
oblast Praha – východ, západ:
Lukáš Baťha 601 325 142 lukas.batha@primagra.cz
oblast Tachov:
Stanislav Vrbský 724 937 332 stanislav.vrbsky@primagra.cz
Bc. Ivana Hubálková 602 698 579 ivana.hubalkova@primagra.cz
oblast Cheb:
Ing. Jiří Sýkora 602 462 668 jiri.sykora@primagra.cz
Jana Bauerová 606 601 429 jana.bauerova@primagra.cz
obchodní ředitel – divize západ:
Hana Sedláčková 724 267 236 hana.sedlackova@primagra.cz
obchodní ředitel – divize střed:
Ing. Roman Procházka 602 131 005 roman.prochazka@primagra.cz

  ZZN Pelhřimov a. s.  www.zznpe.cz
vedoucí produktový manažer osiv:
Ing. Libor Zahálka 602 180 496 libor.zahalka@zznpe.cz
produktový manažeři osiv:
Ing. Petr Mádlo 724 057 583 petr.madlo@zznpe.cz
Ing. Libor Knetl 724 082 409 libor.knetl@zznpe.cz
obchodní zástupci v regionu jih:
Bc. Ilona Slavíčková 775 975 055 ilona.slavickova@zznpe.cz
Ing. Josef Bícha 602 332 016 josef.bicha@zznpe.cz
Ing. Martin Veis 602 748 471 martin.veis@zznpe.cz
Ing. Miroslav Simandl 724 043 323 miroslav.simandl@zznpe.cz
Ing. Pavel Kabeš 602 109 840 pavel.kabes@zznpe.cz
Bc. Gabriela Sonbergerová 724 252 959 gabriela.sonbergerova@zznpe.cz
obchodní zástupci v regionu sever:
Ing. Martin Křivánek 607 053 523 martin.krivanek@zznpe.cz
Ing. Václav Kouba 602 144 505 vaclav.kouba@zznpe.cz
Miroslav Kopecký 725 996 261 miroslav.kopecky@zznpe.cz
Pavel Dědina 602 180 495 pavel.dedina@zznpe.cz
Tomáš Homa 725 996 262 tomas.homa@zznpe.cz
Václav Drahný 702 194 939 vaclav.drahny@zznpe.cz

  ZZN Polabí, a. s., Kolín www.zznpolabi.cz
vedoucí prodeje – obchodní oblast Kolín, Nymburk, Kutná Hora:
Bořek Štrobl 602 520 023 borek.strobl@zznpolabi.cz
obchodní oblast Mladá Boleslav:
Ing. Hana Prskavcová 602 622 449 hana.prskavcova@zznpolabi.cz
obchodní oblast Mělník:
Ing. Jiří Leiblinger 602 244 872 jiri.leiblinger@zznpolabi.cz 
obchodní oblast Česká Lípa:
Ing. Dagmar Morávková 721 333 143 dagmar.moravkova@zznpolabi.cz
prodej, výroba:
Ing. Ondřej Růžička 725 981 095 ondrej.ruzicka@zznpolabi.cz
asistentka prodeje:
Lucie Slabová 601 087 948 lucie.slabova@zznpolabi.cz
ČSO Městec Králové:
Ladislav Ulrich 723 389 781 ladislav.ulrich@zznpolabi.cz

  OSEVA, a. s., Bzenec www.osevabzenec.cz
Ing. Vlastislav Janák 777 264 586 v.janak@oseva.eu
Jana Kolébalová 777 264 584 j.kolebalova@oseva.eu
Jiří Slezák 777 264 590 j.slezak@oseva.eu
Tomáš Štiva 777 264 581 t.stiva@oseva.eu

KONTAKTUJTE PRODEJCE OSIV VE SVÉM REGIONU:
  AgroZZN, a. s., Rakovník www.agrozzn.cz

vedoucí prodeje:
Ing. Markéta Hlavsová  724 024 526 hlavsova@agrozzn.cz
obchodní zástupci v regionu:
Ing. Eva Černá 721 456 853 eva.cerna@agrozzn.cz
divize Podbořany:
Jan Držálek ml. 720 677 327 jan.drzalek@agrozzn.cz
divize Rakovník:
Ing. Daniela Němcová 724 171 935 nemcova@agrozzn.cz
divize Dobroměřice:
Ing. Luděk Bláha 725 115 166 blaha@agrozzn.cz
divize Slaný:
Ing. Václav Jugl 724 052 033 jugl@agrozzn.cz
divize Polepy:
Milan Švejdar 724 138 635 svejdar@agrozzn.cz
divize Bohušovice:
Miloš Fišer 724 053 827 fiser@agrozzn.cz
ostatní prodejci:
Petr Hanzal 602 735 007 hanzal@agrozzn.cz
Ing. Jan Verner 605 376 797 verner@agrozzn.cz
Jan Držálek 723 513 656 drzalek@agrozzn.cz

  Cerea, a. s., Pardubice www.cerea.cz
vedoucí oddělení osiv – oblast Pardubice, Chrudim a Svitavy:
Ing. Jaromír Machatý 602 566 767 jaromir.machaty@cerea.cz
Koordinátorka oddělení osiv:
Lenka Němcová 725 778 365 lenka.nemcova@cerea.cz
prodejci osiv
oblast Česká Skalice:
Ing. Magda Šorfová 724 143 519 magda.sorfova@cerea.cz
oblast Havlíčkův Brod:
Ing. Jarmila Kociánová 602 610 067 jarmila.kocianova@cerea.cz
oblast Hradec Králové, Jičín:
Pavel Tuček 725 563 192 pavel.tucek@cerea.cz
Petr Šrámek 724 775 871 petr.sramek@cerea.cz
oblast Chrudim:
Ing. Dana Jirkovská 725 778 367 dana.jirkovska@cerea.cz
oblast Svitavy:
Ing. Josef Jukl 725 181 893 josef.jukl@cerea.cz
oblast Kostelec nad Orlicí:
Radek Hloupý 602 622 685 radek.hloupy@cerea.cz

  NAVOS, a. s., Kroměříž www.navos-km.cz
obchodní ředitel:
Ing. Josef Ležák 724 929 402 josef.lezak@navos-km.cz
prodejci osiv:
Oldřich Kovář 602 413 895 oldrich.kovar@navos-km.cz
Ing. Zdenka Čatajová 602 125 647 zdenka.catajova@navos-km.cz
Karel Korger 602 672 890 karel.korger@navos-km.cz
Ing. Antonín Dlapa 602 704 549 antonin.dlapa@navos-km.cz
Miroslav Lerch 724 724 901 miroslav.lerch@navos-km.cz
Jiří Skopal 777 264 591 jiri.skopal@navos-km.cz
Zdeněk Štěpánek 777 264 594 zdenek.stepanek@navos-km.cz
Ing. Radim Sobek 776 225 480 radim.sobek@navos-km.cz
Ing. Tomáš Novotný 606 095 610 tomas.novotny@navos-km.cz
Ing. Marie Studničková 724 190 566 marie.studnickova@navos-km.cz
Ing. Kristýna Zlá 720 967 170 kristyna.zla@navos-km.cz
Ing. Petr Procházka 602 480 137 petr.prochazka@navos-km.cz
Ing. Jakub Kuba 602 575 457 jakub.kuba@navos-km.cz

  Primagra, a. s., Milín www.primagra.cz
vedoucí prodeje osiv:
Hana Štefanová 606 057 560 hana.stefanova@primagra.cz
oblast Příbram, Benešov:
Bc. Petr Všetečka 606 080 918 petr.vsetecka@primagra.cz
Ing. Tomáš Pištěk 777 246 676 tomas.pistek@primagra.cz
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