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nabídka osiv pro prodej podzim 2022 - jaro 2023
pšenice ozimá

pšenice jarní

KOMPONIST, BARRANCO, VIKI, VIRIATO,
PONTICUS, JULIE, EXPO, ASKABAN, CHIRON,
MEGAN, RGT REFORM, TURANDOT, LG MONDIAL,
SOFRU, ADVOKAT, AVENUE, CAMPESINO,
STEFFI, KAMERAD, LG ORLICE, RGT SPECIALIST,
SHERIFF, BONANZA, RGT SACRAMENTO,
JOHNSON, VANESSA, SU ASTRAGON, TONNAGE,
LG MOCCA, FRISKY, KALBEX

ALICIA

ječmen ozimý

hrách setý

PADURA, BECKENBAUER, ADALINA, LAURIN,
SANDRA, PICCASO, VALERIE, NOVIRA, NEPTUN,
KWS HIGGINS

ABARTH, ESO

oves setý
KOROK, KERTAG, LION
oves nahý
MARCO POLO, SANTINI

hořčice bílá
ZLATA

tritikale ozimé
CEDRICO, SU ASKADUS
žito ozimé
BORFURO
žito svatojánské

řepka ozimá, řepka jarní, jetel luční, jetel nachový,
kapusta krmná, vojtěška setá, mák setý, kmín,
peluška setá, trávy a travní směsi, kukuřice, brambory,
svazenka, lupina, krmné biopásy, nektarodárné biopásy,
směsi meziplodin,

LESAN
ječmen jarní
OVERTURE, LAUDIS 550, BENTE, SOLIST

způsob kategorizace pšenic: E - elitní pšenice
A - kvalitní pšenice, B - chlebová pšenice, C - krmná pšenice
(odrůdy nevhodné pro výrobu kynutých těst),
K - pečivárenská pšenice (keksová)
vysvětlivky některých zkratek: HTS - hmotnost tisíce semen
(gramy), USJ - ukazatel sladařské jakosti, MKS - milion
klíčivých semen (kg), SOZ - státní odrůdové zkoušky
výrobní oblasti: BVO - bramborářská výrobní oblast,
ŘVO - řepařská výrobní oblast, KVO - kukuřičná výrobní
oblast, OVO - obilnářská výrobní oblast

Osev Písek spol. s r. o.,
úprava a distribuce osiv a sadby
Za Pazdernou 810, 397 01 Písek
tel.: +420 382 214 328, e-mail: osev@osev.cz
www.osev.cz

pšenice ozimá

KOMPONIST
-

zástupce v ČR VP AGRO spol. s r.o.
právní ochrana EU
novinka ze šlechtění Secobra
povolena v roce 2020
poloraná odrůda (původ Nelson x Kometus)
vynikající E kvalita – především vysoké a velmi stabilní
pádové číslo
stéblo krátké s vynikající odolností poléhání
přezimování výborné
vysoká odolnost vůči padlí, rzi plevové a pšeničné
a klasovým fuzariím
vhodná na setí po pšenici
HTS 50 g
optimální výsev 3 – 3,8 MKS/ha
pozdní výsev 3,8 – 4,8 MKS/ha

BARRANCO

VIKI

E

E

- zástupce RWA Czechia, s.r.o.
- právní ochrana CZ
- elitní pšenice potravinářské pekařské kvality, klasového
typu, v EU registrovaná 2016
- poloraná až polopozdní odrůda, střední výška rostlin 96 cm,
odnoživost nižší, mrazuvzdornost střední až nižší
- dobrý zdravotní stav zejména listů, stéblolam 5, padlí 3,
braničnatka 5, DTR 5, rez plevová 3, rez pšeničná 4,
fuzariózy v klase 4
- odrůda s vysokou odolností k poléhání
- pozdní kvalitativní přihnojení dusíkem přispěje kvalitě zrna – E
- špičkový výnos v sušších podmínkách, založení porostu
po obilní předplodině nemá negativní vliv na výnos
- dobrá odolnost poléhání, doporučuje se aplikovat morforegulátor na zpevnění stébla dle lokálních podmínek a intenzity
pěstování, nikoliv paušálně, vysoká míra plasticity, vhodná
i pro ekologické zemědělství a pro současný vývoj klimatu
- snáší ranější i pozdnější setí velice dobře, dobře toleruje
setí po obilovině
- HTS 46 g – MKS 47,9 kg, výsevek 2,8 – 3,7 MKS/ha

-

E

zástupce v ČR SELGEN, a.s.
právní ochrana CZ
povolená v roce 2016
poloraná odrůda potravinářské kvality E
středně vysoké rostliny s dobrou odolností
vůči poléhání
stabilní výnosy ve všech oblastech
výborná objemová hmotnost (811 g/l)
odolnost rzi plevové 8,2, rzi pšeničné 6,5,
fuzarioze klasu 8,5
mrazuvzdornost a zimovzdornost na dobré úrovni
MKS 48 kg
výsevek 4 MKS/ha – v řádném termínu setí, což je
cca 190 kg/ha
možnost setí po kukuřici

VIRIATO

E

- zástupce v ČR VP AGRO, spol. s r.o.
- právní ochrana CZ
- raná osinatka nižšího vzrůstu (81 cm), s velmi dobrou
odnoživostí, vysokou odolností poléhání, s velmi dobrou
mrazuvzdorností
- braničnatka klasu 7,4, padlí klasu 6,8, fuzarium v klasu 7,9
- výnos tvoří hustota porostu a HTS, potřebuje zasít včas,
aby vytvořila odnože, lze pěstovat ve všech výrobních
oblastech
- v intenzivních podmínkách je důležitá odpovídající N výživa
- výsev je vhodnější v první polovině nebo v polovině
agrotechnické lhůty, proto nedoporučujeme výsev po
kukuřici na zrno
- doporučujeme zaměřit se na ochranu listového aparátu
a klasů proti houbovým chorobám
- dobře se vyrovnává se suchem a v případě intenzivních
srážek vykazuje dobrou odolnost vůči poléhání
- HTS 47 g, termín výsevu polovina září až polovina října
- výsevek – časné výsevy 2,5 – 3,0 MKS/ha, střední
výsevy 3,0 – 3,8 MKS/ha

pšenice ozimá

RGT PONTICUS
-

-

EXPO

E

zástupce v ČR VP AGRO, spol. s r.o.
právní ochrana CZ
novinka 2017
polopozdní až pozdní odrůda vynikající potravinářské
kvality E
HTS 46 g, střední výška rostlin, střední odnožovací
schopnost
výborná odolnost poléhání, velmi dobrá
mrazuvzdornost
velmi dobrá odolnost padlí travnímu na listu, rzi
pšeničné, rzi plevové, fuzáriu v klasu, dobrá odolnost
listové skvrnitosti a houbovým chorobám
výsevek 3,5 – 4,5 MKS/ha
vhodná pro přísuškovou oblast i pro pozdní výsevy

-

JULIE
-

E

zástupce v ČR SELGEN, a.s.
právní ochrana CZ
povolena v roce 2013
raná odrůda s nejvyššími výnosy ve všech oblastech
v pekařské kvalitě E
HTS 51 g, středně dlouhé stéblo (91 cm) s velmi
dobrou odolností k poléhání 7,7 a střední odnoživostí
výborný zdravotní stav – vysoká odolnost fuzarióze
7,9, plísni sněžné 8,3 a braničnatce v klasu 8
odolnost padlí travnímu 6
zdravé porosty i po dlouhé zimě – mimořádná mrazuvzdornost 8 bodů v zimě 2012
vysoká a stabilní objemová hnotnost a číslo pádu
výsevek 3,5 – 4,5 MKS/ha
vhodná na časné i pozdní setí (po 28. 10.)

E

zástupce v ČR SAATEN-UNION CZ s.r.o.
právní ochrana CZ
novinka 2019/20
středně raná plastická odrůda jakosti E, která byla
vyšlechtěna pro podmínky střední Evropy
dosahuje vysokého výnosu zrna jak v intenzivní, tak
i v extenzivní technologii pěstování
HTS 48 g
výška rostlin střední až vyšší (105 – 107 cm)
odolnost proti poléhání střední
zimovzdornost i mrazuvzdornost velmi dobrá
vysoká odolnost padlí v listu i klasu
termín setí od 1/2 září až do 2/2 řijna
výsevek: rané setí 300 zrn/m2, optimální podmínky 320
– 350 zrn/m2, pozdní setí 350 – 400 zrn/m2
vhodnost po obilovině i po kukuřici ano

ASKABAN

A

- zástupce v ČR SAATEN-UNION CZ s.r.o.
- právní ochrana CZ
- polopozdní výnosná, plastická, zdravá pšenice, výborné
a stabilní potravinářské kvality
- středního vzrůstu, se střední odnoživostí, s vysokou HTS
- pro extenzivnější i pro intenzivnější pěstování
- je zdravou odrůdou odolnou k padlí listu 7,5, padlí klasu
7,5, braničnatky listu 6,6, braničnatky klasu 6,9, rzi
pšeničné 7,0, rzi plevové – list 8,3
- AZOL FREE odrůda – bez potřeby ošetření klasu
- vhodná po obilnině i po kukuřici
- MKS 61,1 kg
- výsevek – rané setí – 280 zrn/m2, optimální podmínky
280 – 320 zrn/m2, pozdní setí 320 – 380 zrn/m2

pšenice ozimá

CHIRON
-

zástupce v ČR SAATEN-UNION CZ s.r.o.
právní ochrana CZ
novinka 2019/20
středně raná odrůda s pekařskou jakostí A
velmi vysoké a stabilní výnosy zrna
HTS 45 g
výška rostlin střední až nižší (85 – 90 cm)
odolnost proti poléhání je střední až vyšší
zimovzdornost velmi dobrá, mrazuvzdornost velmi
dobrá až výborná
výborná odolnost padlí v listu i klasu, braničnatce
v listu i klasu, odolná rzi plevové a fusarioze klasu
termín setí od 2/2 září do 2/2 řijna
výsevek: rané setí 280 zrn/m2, optimální podmínky
280 – 320 zrn/m2, pozdní setí 320 – 380 zrn/m2
vhodnost setí po obilovině i po kukuřici
velmi dobře toleruje přísušky – lehčí i těžké půdy

MEGAN
-

RGT REFORM

A
-

zástupce v ČR SELGEN, a.s.
právní ochrana CZ
nejranější odrůda ve zkouškách ÚKZÚZ 2017 – 2020
stabilní potravinářská jakost
agrotechnické zásahy přizpůsobit ranějšímu vývoji této
odrůdy, kvalitní a včasná morforegulace i listový
fungicid časujeme dle vývojové fáze obvykle týden
před odrůdami typu BOHEMIE
- dobře snáší výsev po kukuřici i obilovině
- dobrý zdravotní stav, střední až nižší poléhavost,
vysoká odolnost proti fuzariím a braničnatce, střední
odolnost rzi pšeničné a rzi travní, vysoká odolnost rzi
plevové, střední odolnost padlí, výška rostlin střední,
mrazuvzdornost vysoká
- MKS 52 kg, výsevek – raný 3,3 – 3,5 MKS/ha,
optimální 3,5 – 3,8 MKS/ha

zástupce v ČR VP AGRO, spol. s r.o.
právní ochrana CZ
novinka roku 2016
MKS 52 kg, nízký vzrůst, velmi pevné, nepoléhavé
stéblo
dobré stabilní pádové číslo
výtečný zdravotní stav listové plochy i klasu (vysoká
odolnost fuzáriím)
vynikající mrazuvzdornost
velmi vysoký výnos ve všech výrobních oblastech
i při extrémních výkyvech počasí
odrůda vhodná i na pozdnější setí
možnost setí po kukuřici
doporučený výsevek sušší oblast 3,4 – 3,5 MKS/ha,
střední a vlhčí oblasti 3,2 – 3,3 MKS/ha

TURANDOT

A
-

A

A

zástupce v ČR SELGEN, a.s.
právní ochrana CZ
povolena v roce 2012
poloraná odrůda stabilní jakosti A a velmi dobrým
zdravotním stavem (vysoká tolerance fuzáriu v klase)
střední délka rostlin se střední odolností k poléhání
a vyšší mrazuvzdorností
potřeba morforegulátoru střední
odrůda má střední odnožovací schopnost a je vhodná
do všech výrobních oblastí
dobře snáší výsev po kukuřici a také pozdní výsev
HTS 49,7 g
výsevek 3 – 4 MKS/ ha, v případě setí po
agrotechnickém termínu nebo při méně vhodných
podmínkách pro vzcházení se doporučuje navýšení
výsevku o 0,5 – 1 MKS/ha

pšenice ozimá

LG MONDIAL
-

-

zástupce pro ČR Limagrain Česká republika, s.r.o.
právní ochrana CZ
registrace 2022
poloraná pšenice která dosáhla v registračních
zkouškách ÚKZÚZ v hlavních výkupních parametrech
potravinářské kvality A – E
HTS 43 g
zimovzdornost vysoká
vysoké výnosy ve všech oblastech pěstování
odolnost poléhání velmi vysoká 8
výška porostu 95 – 100 cm
odolnost: padlí travní 7, listová skvrnitost 6,5,
rez plevová 9
rez pšeničná 8, fuzariózy klasů 7
termín setí od 2/2 září až do konce října
výsevek: koncem září 3,8 – 4,2 MKS/ha,
v říjnu 4,0 – 4,7 MKS/ha

SOFRU
-

-

ADVOKAT

AE
-

zástupce v ČR Lidea.Czechia, s.r.o.
právní ochrana CZ
povolena v roce 2013
velmi raná osinatá, suchovzdorná a výnosná odrůda
pekařské jakosti A/B
HTS 44 g
výška rostlin nízká (86 cm)
velmi brzký nástup metání a doba zralosti: + 2 dny na
odrůdu AVENUE
vysoká odnoživost
odolnost poléhání 9, zimovzdornosti 8, rzi plevové
a pšeničné 7, padlí travnímu 9, braničnatce 7
a běloklasosti 9
výsevek 4 – 4,5 MKS/ha
odrůda vhodná do OVO a BVO
snáší i pozdní setí, nenáročná k půdním podmínkám
vhodnost pěstování po obilnině ano

zástupce v ČR SAATBAU ČR s.r.o.
právní ochrana CZ
polopozdní potravinářská bezosinná odrůda
velmi výkonná a plastická s výborným zdravotním
stavem
vysoká odolnost poléhání a komplexní vysokou
odolností vůči listovým chorobám
rez plevová 7, padlí travní 7, fuzariózy v klase 7, rez
pšeničná 9
vysoká mrazuvzdornost
přednost je všestranné využití jak na pozdní setí, tak
setí po obilnině nebo kukuřici
HTS 45 g
doba setí 20.9. – 5.10. (BVO 15.9. – 30.9.)
výsevek 320 – 420 zrn/m2

AVENUE

AB
-

-

AB

AB

zástupce v ČR Limagrain Česká republika, s.r.o.
právní ochrana CZ
povolena v roce 2013
doplňková pekařská pšenice A, B
odrůda s velmi časným a rychlým jarním vývojem
nejranější potravinářská odrůda
HTS 43 g, krátké rostliny (73 cm), odolná vůči poléhání 9
vysoká odolnost všem klasovým chorobám, velmi
vysoká odolnost padlí travnímu 7,9, rzi plevové 9,
rzi pšeničné 7,5, fuzariózy v klase 7
výsevek 3,5 – 4,7 MKS/ha v termínu 15. 9. – 25. 9.
optimální předplodina pro řepku ozimou
při vysoké úrovni dusíkatého hnojení použít nižší dávku
morforegulátoru (např. 0,2 l Modusu, 300 g Medaxu)
vhodnost po obilnině – ano (potřeba zaměřit pozornost
na choroby pat stébel)

pšenice ozimá

CAMPESINO
-

zástupce v ČR RWA Czechia s.r.o.
právní ochrana CZ
registrace ČR 2022
poloraná, chlebové kvality, s vysokými výnosy ve všech
oblastech, i pro BIO využití
HTS 39 g
odolnost poléhání 7,2
výška rostlin střední 89 cm, odnoživost střední
mrazuvzdornost střední
odolnost: padlí travní list 8, padlí tavní klas 7,9, listové
skvrnitosti 6,2, braničnatka klas 7,8, rez plevová 9,0
setí po obilovině ano, suchovzdorná
pro pozdní setí vhodná
vhodná pro intenzivní i extenzivní pěstování

STEFFI
-

B

B

zástupce v ČR SELGEN, a.s.
právní ochrana CZ
registrace 2017
raná odrůda pekařské kvality B s vynikajícími výnosy
ve všech oblastech
HTS 46,8 g
vzrůst 112 cm, nižší odolnost poléhání - doporučeno
ošetření morforegulátory
odolnost padlí travnímu na listu 7,6, v klasu 6,2,
listové skvrnitosti 6,2
braničnatce plevové v klasu 7,6, rzi pšeničné 6,1,
fuzarióze klasu 6,6
střední mrazuvzdornost 5,2
výsevek – rané setí 3,4 – 3,7 MKS/ha, optimální setí
3,7 – 4,1 MKS/ha, pozdní setí se nedoporučuje
setí po obilovině méně vhodná

KAMERAD

B

- zástupce v ČR PRO SEEDS s.r.o.
- právní ochrana CZ
- polopozdní odrůda, pekařské chlebové jakosti,
se stabilním vysokým špičkovým výnosem
- je nízká, nepoléhavá odrůda
- výborný zdravotní stav, padlí 9, rzi plevové 8, rzi travní
7, listové skvrnitosi 7, DTR 5, fuzariózám klasu 7,5,
poléhání před sklizní 8,5
- výborná mrazuvzdornost
- vhodná i pro nižší intenzitu, dobře výnosově reaguje
na časné a vyšší dávky dusíku
- výsevek od poloviny září do konce října, časné setí:
230 – 290 zrn/m2, optimální setí: 300 – 330 zrn/m2,
pozdní setí: 340 – 380 zrn/m2
- MKS 54 kg
- snáší setí po obilovině i kukuřici

LG ORLICE

B

- zástupce v ČR Limagrain Česká republika, s.r.o.
- právní ochrana CZ
- polopozdní odrůda potravinářské kvality, vysoký výnos
v neošetřené i ošetřené variantě, plastická odrůda,
tolerující stresové podmínky, lze pěstovat ve všech
oblastech, vhodná i pro pozdní setí, vyrovnaný
zdravotní stav, díky tomu výborné výsledky
i v režimu ekologického zemědělství
- intenzivní odrůda, doporučení ošetření listu (padlí
a skvrnitosti), případně i klasu, ošetření fungicidy vrátí
velmi vysokým výnosem, ošetření regulátory růstu stačí
jen v nižších dávkách je vysoká 80 – 85 cm, vynikající
odolnost k poléhání 8, odnoživost i zimovzdornost vysoká,
zvládá pozdní setí, těžké a mokré půdy, MKS 48 kg,
výsevek BVO – září 3,8 – 4,5 MKS, říjen 4,5 – 4,7 MKS

pšenice ozimá

RGT SPECIALIST

BONANZA

BC

-

zástupce v ČR VP Agro spol. s r. o.
právní ochrana CZ
registrace 2022
středně raná až polopozdní, vysoce odnoživá odrůda
HTS 42 g a vysoká hustota porostu tvoří výnos
výška rostlin střední až nižší
odolnost poléhání střední až vysoká
mrazuvzdornost výborná
odolnost chorobám pat stébel, padlí, DTR, rzi plevové
a pšeničné je velmi dobrá
- odolnost fuzária velmi dobrá, braničnatky dobrá
- pozdní setí snáší velmi dobře
- setí po kukuřici a obilovině ano

-

-

-

SHERIFF
-

zástupce v ČR SAATEN-UNION CZ, s.r.o.
právní ochrana CZ
novinka 2015
polopozdní krmná odrůda kvality C s vysokým
výnosem zrna (104,3%)
HTS 45 g, středně vysoké rostliny s vysokou odolností
proti poléhání 7,3 a střední odnožovací schopností
velmi dobrá zimovzdornost a vysoká
mrazuvzdornost 8,3
odolnost padlí travnímu na listu 7,7, braničnatce na
listu 5,8, klasu 6,9, rzi pšeničné 7,3, rzi plevové 7,7,
fuzarioze klasu 6,2, běloklasosti 8,3 a plísni sněžné 7,7
výsevek rané setí 2,8 – 3,0 MKS/ha, optimální
podmínky 3,0 – 3,2 MKS/ha, pozdní setí
3,2 – 3,8 MKS/ha
termín setí od poloviny září do konce října
lze vysévat po obilnině i po kukuřici

RGT SACRAMENTO

C

zástupce v ČR Limagrain Česká republika, s.r.o.
právní ochrana CZ
velmi výnosná krmná odrůda
MKS 46 kg
vysoký počet zrn v klasu
vysoká odnožovací schopnost
krátké rostliny s vysokou odolností poléhání (92 cm)
velmi dobrá odolnost vůči vyzimování
odolnost padlí travnímu na listu 7,7, v klasu 7,3, listové
skvrnitosti 6,4, braničnatce plevové v klasu 7, rzi pšeničné
7,4, rzi plevové 8, fuzarioze 7,9, poléhání před sklizní 7,8
- termín setí: OVO + BVO 3,5 – 4,0 MKS/ha
(15.9 – 10.10.), pozdní výsev po kukuřici
4,0 – 4,5 MKS/ha (30.9. – 10.10.)
- plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí,
zejména BVO
- lze pěstovat i po obilnině a časně sklizené kukuřici na siláž

C

-

-

zástupce v ČR VP AGRO, spol. s r.o.
právní ochrana CZ
povolena v roce 2016
středně raná, osinatá odrůda krmné jakosti C
velmi vysoké výnosy ve všech výrobních oblastech
i v neošetřené variantě
HTS 43 g
výška rostlin střední až nižší (87 cm), odolná proti
poléhání
odnoživost velmi dobrá
střední odolnost proti vymrzání
odolnost rzi plevové a travní dobrá, rzi pšeničné velmi
dobrá, padlí travnímu na listu a klasu dobrá, braničnatce
v klasu velmi dobrá
výsevek 3,0 – 4,5 MKS/ha
setí po obilnině a kukuřici ano
vhodná do všech výrobních oblastí

C

pšenice ozimá

VANESSA
-

zástupce v ČR SELGEN, a.s.
právní ochrana CZ
povolena v roce 2013
poloraná odrůda s pečivárenskou a krmnou jakostí C
a průměrným výnosem 109% ve zkouškách ÚKZÚZ
krátké stéblo (83 cm), odolná k poléhání
vynikající mrazuvzdornost (7)
vysoká odolnost k fuzarioze klasů, běloklasosti a rzi
pšeničné
HTS 45 g
výsevek 3,5 – 4,5 MKS/ha, snáší pozdní setí
vhodná do všech výrobních oblastí

JOHNSON
-

-

TONNAGE

C
-

zástupce v ČR SAATBAU ČR s.r.o.
právní ochrana CZ
povolena v roce 2016
HTS 51,4 g
krmná polopozdní odrůda s velmi vysokým výnosovým
potenciálem
obsah škrobu v zrně 71,8%
komplexní odolnost vůči všem chorobám pšenice
výsevek 300 – 400 zrn/m2
termín setí 20.9. – 10.10.
doporučeno 1x ošetřit fungicidem na rez plevovou
a 1x ošetřit fungicidem na braničnatku pšeničnou

SU ASTRAGON

C

zástupce v ČR SAATEN-UNION CZ, s.r.o.
právní ochrana CZ
povolena v roce 2018
polopozdní krmná odrůda
velmi vysoký výnos zrna v ošetřené i neošetřené
variantě
HTS 42 g
odolnost proti poléhání velmi dobrá 7,5
odolnost padlí na listu 8,4, padlí klasu 8, braničnatce
6,1, rzi pšeničné 6,9, rzi plevové na listu 6,6,
fuzarioze klasu 7,4
výsevek rané setí 3,0 MKS/ha, optimální podmínky
3,2 – 3,5 MKS/ha, pozdní setí 3,5 – 4,0 MKS/ha
termín setí od 2/2 září do 2/2 října
hnojení dusíkem (intenz. pěst.) 150 – 180 kg N/ha,
(extenz. pěst.) 100 – 150 kg N/ha
setí po obilnině i po kukuřici ano
odrůda je vhodná i do lehčích půd a sušších lokalit

C

-

C

zástupce v ČR SAATEN-UNION CZ s.r.o.
právní ochrana CZ
registrace ČR 2022
raná, vysoce výnosná, osinatá, krmná pšenice
s vysokou stres tolerancí
HTS 48 g, rychlé nalévání zrna
odolnost poléhání střední
výška rostlin střední 80 cm
mrazuvzdornost a zimovzdornost 6
odolnost: padlí 8, braničnatky 8, rez pšeničná 7,
rez žlutá 8, fusarium klasu 8
vhodná po obilovině, po zrnové kukuřici ne
termín setí od 1/2 září do 2/2 října – specialista na
rané termíny setí
výsevek: rané setí 2,5 – 2,8 MKS/ha
pozdní setí 3,5 – 3,8 MKS/ha

pšenice ozimá

FRISKY
-

-

-

zástupce v ČR Limagrain Česká republika, s.r.o.
právní ochrana CZ
povolena v roce 2014
polopozdní intenzivní plastická odrůda pekařské
kvality C s mimořádně vysokým výnosem
ve všech výrobních oblastech
HTS 43 g
krátké rostliny s pevným stéblem, s velmi vysokou
odolnosti vůči poléhání 8, velmi dobrou odnožovací
schopností, s vynikajícím zdravotním stavem
vysoká odolnost k fuzariózám v klasu 7,5, velmi dobrá
odolnost rzi pšeničné 8,1 (nejvyšší ze sortimentu
registrovaných odrůd), vysoká odolnost rzi plevové 7,8
velmi dobrá odolnost vůči braničnatkám na listu
a v klasu (nejvyšší ze sortimentu registr. odrůd)
velmi vysoká mrazuvzdornost 7,3 (hodnocení
ÚKZÚZ 2011/12)
výsevek OVO a BVO 3,5 – 4,0 MKS/ha (15.9.– 25.9.)
po kukuřici 4,0 – 4,5 MKS/ha (25.9.– 20.10.)

KALBEX
-

LG MOCCA

C

CK

zástupce v ČR SELGEN a.s.
právní ochrana CZ
registrace 2021
raná, krmná, plastická, nenáročná odrůda vhodná
i na výrobu sušenek
HTS 43 g
odolnost poléhání střední
velmi dobrá zimovzdornost i mrazuvzdornost
odolnost: chorobám pat stébel výborná, padlí travní
střední, braničnatky střední
rez plevová výborná, rez pšeničná střední,
fusaria střední
setí po kukuřici i obilovině tolerantní
výsevek raný 3,2 – 3,6 MKS/ha, optimální
3,7 – 4,1 MKS/ha, pozdní 4,2 – 4,5 MKS/ha

-

C

zástupce v ČR Limagrain Česká republika, s.r.o.
právní ochrana CZ
povolena v roce 2019
polopozdní až pozdní krmná odrůda
nejvýnosnější v registračních zkouškách ÚKZÚZ
HTS 43 g
střední odnoživost
délka stébla 86 cm
vysoká odolnost vůči vyzimování
velmi dobrá odolnost proti poléhání 7
vynikající odolnost ke rzi plevové 8,3
vysoká odolnost k virové zakrslosti pšenice 8,7
vynikající odolnost rzi pšeničné 7,4
a padlí travnímu 7,3
vynikající odolnost vůči klasovým chorobám 7,5
rezistentní vůči bejlomorce
výsevek 3,8 – 4,7 MKS/ha
termín setí od 15.9. do 30.10., snáší i pozdní setí
vhodná do všech výrobních oblastí
vysoké výnosy ve všech výrobních oblastech,
vhodná i do sušších podmínek

ječmen ozimý

PADURA
-

-

zástupce v ČR Limagrain Česká republika, s.r.o.
právní ochrana CZ
registrace ČR 2014
nejvýnosnější středně raná dvouřadá odrůda v ČR
výnosem překonává šestiřadé odrůdy
HTS 57 g, velmi velké zrno, nízké až středně vysoké
rostliny (95 cm) s vysokou odolností vůči poléhání
vysoký podíl předního zrna (95%)
výborný zdravotní stav – odolnost padlí travnímu na
listu 7,3, rzi ječné 6,9, hnědým skvrnitostem 6,1,
rhynchosporiové skvrnitosti 7,6, fuzariózám
v klase 7,9
výsevek 3,5 – 4,0 MKS/ha
odrůda vhodná do všech výrobních oblastí
lze pěstovat po obilovině při dodržení správné
agronomické praxe

ADALINA
-

LAURIN

BECKENBAUER
-

zástupce v ČR SAATEN-UNION CZ s.r.o.
právní ochrana CZ
povolena v roce 2019
víceřadá, středně raná odrůda s rekordními výnosy zrna
genetika příbuzná odrůdě TITUS se projevila
plastičností a schopností dosáhnout rekordních výnosů
ve všech podmínkách a v různých úrovních pěstování
- MKS 53 kg, velmi dobré zdraví, plastičnost, vysoká
odolnost proti poléhání 8,2, padlí 6,9, rzi ječné 7,0,
fuzárium klasu 7,4, hnědé skvrnitosti 6,2
- lze dosahovat rekordních výnosů jak při intenzivním,
tak extenzivním způsobu pěstování, jedna z nejvyšších
mrazuvzdorností u nás, výnos zrna velmi vysoký,
v registračních zkouškách 106,5 % ošetřená varianta,
106,2 % neošetřená varianta, počáteční vývoj rychlý,
střední odnožovací schopnost, středně vysoké rostliny
94 cm, hustota porostu střední, ideálně počet
550 – 600 klasů/m2
- výsevek OVO – BVO 10.9. – 30.9., rané setí
280 – 320 zrn/m2, pozdní setí 320 – 350 zrn/m2

zástupce v ČR SAATBAU ČR s.r.o.
právní ochrana CZ
velmi raná šestiřadá krmná odrůda
výška rostliny 86 cm
plastická odrůda vhodná do všech výrobních
oblastí
vysoká odolnost chorobám (zejména padlí a fusarium
v klasu)
vysoký obsah bílkovin v zrně
velmi vysoká odolnost poléhání a zmlazování
(porůstání)
výsevek 2,8 – 3,2 MKS/ha (hloubka setí 4,5 cm)
termín setí 20.9. – 30.9. (BVO 15.9. – 25.9.)
regenerační přihnojení S má vliv na využití N
regenerační přihnojeni Mg (doporučeno pro rychlejší
regeneraci porostu)

-

zástupce v ČR SELGEN, a.s.
právní ochrana CZ
novinka 2019
šestiřadá, středně raná odrůda
HTS 50 – 54 g
rostliny jsou středně vysoké až vysoké (100 cm)
vysoký podíl předního zrna (97%)
vysoký výnos v ošetřené variantě
velmi vysoký výnos v neošetřené variantě
nejvyšší podíl předního zrna v rámci odrůd
v registračních zkouškách (89%)
dobrá mrazuvzdornost
dobrá odolnost padlí, rzi ječné a hnědé skvrnitosti
spále ječné velmi dobrá, fuzarióze v klasu dobrá
výsevek při optimálních podmínkách se doporučuje
3,5 – 4,0 MKS/ha
při vysoké intenzitě se doporučuje 1 ošetření
morforegulátorem
možno pěstovat i po obilnině
odrůda vhodná pro všechny výrobní oblasti v ČR

ječmen ozimý

VALERIE

SANDRA
-

-

zástupce v ČR VP AGRO spol. s r.o.
právní ochrana CZ
povolena v roce 2011
raná dvouřadá odrůda s extrémně vysokým výnosem
nejvyšší podíl předního zrna v ošetřené i v neošetřené
variantě
HTS 56 g, vysoká odnoživost
rezistence viru žluté zakrslosti ječmene, vysoká
odolnost komplexu hnědých skvrnitostí, rhynchospor.
skvrnitosti, plísni sněžné a obzvlášť vysoká odolnost
padlí
vysoká odolnost poléhání před sklizní
vhodná aplikace MODUSSU v dávce 0,25 – 0,35 l/ha
ve vývojovém stadiu DC 31 – 34
výsevek 3,0 – 3,8 MKS/ha, časnější výsevy
3,0 – 3,2 MKS/ha

PICCASO
-

zástupce ČR Limagrain Česká republika, s.r.o.
právní ochrana CZ
registrace v 2021
raná odrůda, středně odnoživá, vhodná i do teplejších
a sušších oblastí
HTS 47 g, velmi vysoký výnos
vysoká odolnost proti poléhání
výška porostu 95 – 100 cm
dobrá zimovzdornost
odolnost padlí travní 8, hnědá skvrnitost 7
rhynchosporiová skvrnitost 7,5, rez ječná 7,5,
fuzariózy klasů 8
termín setí v BVO polovina září,
výsevek 3,8 – 4,5 MKS/ha

-

zástupce ČR Limagrain Česká republika, s.r.o.
právní ochrana CZ
registrace v 2022
nejvýnosnější dvouřadá odrůda oz. ječmene
velmi raná, vysoce odnoživá odrůda
HTS 53 g
podíl předního zrna 92 %
odolnost proti poléhání velmi dobrá
výška porostu 80 – 85 cm
zimovzdornost střední
rezistentní vůči žluté mozaice ječmene
odolnost vůči padlí travní 7,5, hnědá skvrnitost 7
rhynchosporiová skvrnitost 8, rez ječná 6, fuzariózy
klasů 7,5
- termín setí v BVO od poloviny do konce září,
výsevek 3,5 – 4,2 MKS/ha

NOVIRA
- zástupce v ČR SAATEN-UNION CZ s.r.o.
- právní ochrana CZ
- nově registrovaná šestiřadá odrůda se 100%
rezistencí k virové zakrslosti ječmene
- vysoký výnos zrna i v sušších oblastech
- HTS 44 g
- výška rostlin vyšší (99 cm)
- dobrá odolnost k vymrzání
- odolnost proti poléhání dobrá až velmi dobrá 6,9
- odolnost padlí travnímu na listu 7,3, rhynchosporiové
skvrnitosti 7, rzi ječné 7,1, fuzarióze v klasu 7,6,
hnědé skvrnitosti 6,2, neparazitickým skvrnám 6,9
- termín setí – v OVO a BVO od 10.9. – 28.9.
- pozdní setí ano
- vhodnost pěstování po obilnině ano

řepka ozimá

ječmen ozimý

NEPTUN
-

zástupce v ČR SELGEN, a.s.
právní ochrana CZ
registrace ČR 2019
dvouřadá polopozdní odrůda
HTS 50-53 g, výnosová špička
výborná odolnost poléhání
výška porostu nízká až střední – průměrně 86 cm
odolnost: padlí střední až dobrá, komplex hnědých
skvrnitostí dobrá
rez ječná velmi dobrá, fuzarium v klasu velmi dobrá
časný termín setí se nedoporučuje, snáší pozdní
termín setí do 10.10.
vhodné po kukuřici a velmi vhodné po obilovině,
předplodina nenáročná
doporučený výsevek 3,0 – 3,5 MKS/ha, pozdní
do 10.10. 3,5 – 4,0 MKS/ha

KWS HIGGINS
-

zástupce v ČR SOUFLET AGRO a.s.
právní ochrana CZ
registrace ČR 2017
ozimý, 6-řadý, krmný, výnos je tvořen produktivním
klasem
odrůda středně raná, výrazně plastická, výnosná
v ošetřené i neošetřené variantě
HTS 47 g středně velká až velká
výška rostlin střední až vysoká 97 cm
velmi dobrá odolnost poléhání
odolný proti vyzimování
zdravotní stav velmi dobrý, rezistentní
k BYMV - typ 1 (virus žluté mozaiky
ječmene)

Kompletní nabídku jednotlivých hybridů
a odrůd Vám připravíme v rámci poradenské
a agronomické služby na vyžádání.
Zajistíme odrůdy a hybridy od firem
-

RAPOOL CZ s.r.o.
LIDEA CZECHIA, s.r.o.
LIMAGRAIN ČR, s.r.o.
MONSANTO (DEKALB)
SAATBAU ČR s.r.o.
SELGEN, a.s.
SYNGENTA s.r.o.
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
AGROFINAL
KWS
PIONEER

tritikale ozimé

SU ASKADUS

CEDRICO
-

zástupce v ČR VP AGRO, spol. s r.o.
právní ochrana CZ
novinka 2018
polopozdní odrůda pšeničného typu pro krmné
účely
HTS 42 g, výška rostlin nízká, výnos je tvořen
vysokou hustotou porostu
odnožovací schopnost střední
velmi dobrý zdravotní stav, zejména proti napadení
rzí plevovou
odolnost poléhání 8
mrazuvzdornost nejvyšší v sortimentu
výsevek 4 – 4,5 MKS/ha
snáší setí po kukuřici
zvládne pozdní výsev
dobře snáší přísušek

-

zástupce v ČR SAATEN-UNION CZ s.r.o.
právní ochrana CZ
povolena 2022
poloraná odrůda špičkového výnosu zdravého zrna
HTS 45 g
odolnost poléhání dobrá 6,1
výška rostlin střední až vyšší 116 cm
velmi dobrá zimuvzdornost i mrazuvzdornost
odolnost: padlí listu 7,0, skvrnitost listu 7,1, rez žitná 8,7
braničnatka plevová v klase 7,6
termín setí dle výrobní oblasti od 10. září do 15. října,
vhodné po obilovině
- výsevek: rané setí 3,0 MKS/ha, optimální podmínky
3,0 – 3,8 MKS/ha
- pozdní setí 3,8 – 4,0 MKS/ha

žito ozimé

žito svatojánské

BORFURO

LESAN
-

zástupce v ČR VUP Troubsko
právní ochrana CZ
odrůda povolena 2013
původ: sběry v oblasti Beskyd
dvouletý druh
pícní a potravinářský druh
podzimní výsevy ke sklizni zrna a časné jarní píce
jarní výsevy pro pastevní využití, případně
sklizeň píce
letní výsevy pro pastevní využití a sklizeň píce
v roce založení a v následném roce
zrno pro potravinářské využití
pastva pro lesní zvěř
do semenných porostů lze využít přípravky stejné
jako do porostů běžného žita setého

-

-

zástupce v ČR SEED SERVICE s.r.o.
právní ochrana CZ
velmi raná německá odrůda
výnos až 7 t sušiny senážní hmoty na začátku metání
(duben / květen)
vynikající kvalita píce, výborná i na bioplyn
vhodná samotná i do směsí obilnin na GPS
je velmi tolerantní k půdní kyselosti a je značně
odolnější k chladu a suchu než pšenice
výsevek: časné setí 2,4 – 2,8 MKS/ha (100 – 110
kg/ha) pozdní setí 3 – 4 MKS/ha (120 – 150 kg/ha)
vhodnější je rané setí – na suchých a chudých
půdách od konce srpna do konce září, na dobrých
půdách od konce září do konce října (půli listopadu)
hloubka setí: 1 – 2 cm, šířka řádků do 12,5 cm
(co nejužší)

LG AMBBASsADOOR
Výnosný a ﬂex
ﬂ ibilní

LG Architect
Nejpěstovanějš
n jší
ně
v Evropě*

*Zdroj: Kyne
y tec 2018-2022

LG ArnoLD

novinka

První k setí,
první ke sklizni
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pšenice jarní

ALICIA
-

-

-

horčice bílá

ZLATA

E

zástupce v ČR SELGEN, a.s.
právní ochrana CZ
povolena v roce 2016
středně raná odrůda s nejvyšším výnosem zrna
jarních pšenic s jakostí E v neošetřené variantě
pěstování (108,5 %)
HTS 44 g, délka rostlin 102 cm, dobrá odolnost
k poléhání 6
výsevek 4,0 – 5,0 MKS/ha, vysoce odnožující rostliny
vysoká objemová hmotnost – 827 g/l
odolnost padlí travnímu na listu i v klasu 7,9, listové
skvrnitosti 7, braničnatce plevové v klasu 8, rzi
pšeničné 7, rzi plevové 8, rzi travní 6
vhodná do všech oblastí pěstování

-

zástupce v ČR RWA – Czechia s.r.o.
právní ochrana CZ
povolena v roce 1982
středně raná odrůda s výnosem 101 %
a vzrůstem 149 cm
HTS 8 g, obsah oleje 31,7 %
odolnost k poléhání 6,6, chorobám 7,5
vhodná do všech oblastí pěstování
v chladnějších a vlhčích oblastech vyžaduje
ranější setí
výsevek 8,5 kg/ha (na semeno), 15 – 20 kg/ha (jako
meziplodina)
hloubka setí 2 – 3 cm
dobře reaguje na hnojivo obsahující síru, přehnojení
dusíkem prodlužuje dobu kvetení a hořčice
nerovnoměrně dozrává

ječmen jarní

SOLIST
-

zástupce v ČR SELGEN a.s.
právní ochrana CZ
registrace v ČR 2015
krmná, středně raná odrůda vysoce výnosná ve
všech oblastech
HTS 49 g
vysoký výnos zrna v obou variantách pěstování
středně odolná proti poléhání 5,8
středně vysoké rostliny 75 cm
odolnost: padlí 8,8, hnědá skvrnitost 6,4
rhynchosporiová skvrnitost 6,7, rez ječná 6,4
výsevek 3,5 – 4,0 MKS/ha

OVERTURE
-

BENTE
-

-

zástupce v ČR SAATEN-UNION CZ s.r.o.
právní ochrana CZ
novinka 2019/20
je jednou z nejranějších odrůd krmného plastického
ječmene
špičkový výnos zrna v ošetřená i neošetřené variantě
HTS 53 g
výška rostlin střední (72 cm)
odnožovací schopnost střední
odolnost k přísuškům dobrá až velmi dobrá
podíl předního zrna 95%
odolnost proti poléhání dobrá 6,7
odolnost padlí travnímu 8,9, hnědé skvrnitosti 5,6,
rhynchosporiové skvrnitosti 7,8, rzi ječné 6,7
a neparazitickým skvrnám 7,8
výsevek: rané setí 3,2 – 3,5 MKS/ ha, pozdní setí
3,5 – 4,0 MKS/ ha
setí po obilnině ano
odrůda vhodná do všech výrobních oblastí

zástupce v ČR Limagrain Česká republika, s.r.o.
právní ochrana CZ
novinka
preferovaná sladovnická odrůda s nejvyšším nárůstem podílu
na trhu v České i Slovenské republice
výběrová sladovnická kvalita
odrůda s nejvyšším extraktem v sušině sladu – 83,7 %
odrůda s vysokým stupněm prokvašení – 83,1 %
vysoký podíl i výnos předního zrna
vysoký výnos
odnoživost velmi vysoká, délka rostlin vysoká
HTS 48 g
odolnost k padlí (gen mlo) velmi vysoká
odrůda s vynikajícím zdravotním stavem
odolnost padlí travnímu 9, hnědé skvrnitosti 6,5,
rhynchosporiové skvrnitosti 6,5, rzi ječné 6,5, fusarioze
klasů 7,0, nespecifickým skvrnitostem 7,4 a poléhání 5,5

LAUDIS 550
-

zástupce v ČR Limagrain Česká republika, s.r.o.
právní ochrana CZ
povolena v roce 2013
odrůda doporučená pro výrobu sladu na české pivo
polopozdní odrůda s vysokým výnosem zrna ve všech výrobních
oblastech
HTS 45 g, výška rostlin 70 cm, velmi dobrá odnoživost a dobrá
odolnost vůči poléhání 6,5
odolnost padlí travnímu na listu 8,9, hnědé skvrnitosti 5,8, rzi
ječné 7,1, fuzariózám klasu 6,5 a rhynchosporiové skvrnitosti 6,9
výsevek v BVO 4,0 – 4,5 MKS/ ha, dodržet optimální hloubku setí
2 – 4 cm
po obilovině nebo opožděném setí zvýšit výsevek o 0,5 MKS/ha
pro termín setí platí zásada sít co nejdříve, jakmile to počasí
dovolí a půda je dostatečně vyzrálá
fungicidní ochranu zaměřit především na hnědou skvrnitost
vzhledem ke střední odolnosti vůči poléhání aplikovat střední
dávku morforegulátorů růstu

Revoluce
v podzemí
VlBRANCE
je základ!
Alternativy ne
pĆipouštím
3 excelentní na sn

øČ zakrslou

3 jediný na koĆeno
morku
3 masivní koĆenov
á hmota
3 mimoĆádná úêin
bez kompromis nost
Ď
3 již žádné tankmix
y

f Mořidlo nové generace s technologií Rooting Power
- až o 40 % více kořenové hmoty
f Jediné mořidlo registrované proti kořenomorce,
prašné sněti pšeničné a sněti zakrslé
f Nejvyšší úroveň ochrany výnosového potenciálu
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

www.syngenta.cz

Nové hybridy kukuřice
pro sezonu 2022
Přinášíme (R)Evoluci v moření kukuřice.
Dopřejte kukuřici skvělý start.

NOVINKA 2022
FAO 220 zrno

FAO 220 siláž

SA 0669
(SY Liberty)
Maximální výnos a energie
NOVINKY 2021
FAO 240 zrno

FAO 230 siláž

SY Invictus
Neporazitelný...
FAO 260 zrno

FAO 260 siláž

SY Amfora
Kvalita z jiné dimenze
FAO 320 zrno

FAO 320 siláž

SY Ignis
Výkon, stabilita, ﬂexibilita
FAO 360 zrno

FAO 350 siláž

SY Solandri
Maximální výkon na stanovišti
FAO 380 zrno

FAO 380 siláž

SY Minerva
Maximální výkon i stabilita

• Moření Elevation Plus zahrnuje
insekticidní ošetření osiva
• S výběrem vhodných hybridů vám
pomohou naši obchodní zástupci

www.syngenta.cz

oves setý

LION
-

zástupce v ČR SAATEN-UNION CZ s.r.o.
právní ochrana CZ
nová výnosná odrůda ovsa pluchatého
velmi dobrá odolnost k přísuškům
výnos zrna 104 % (ÚKZÚZ 2017 – 2019),
podíl předního zrna 100 %, nízký podíl pluch 20,6 %
vysoká odolnost poléhání 7,8, odolnost k lámání
stébla 8,1
výborný zdravotní stav, padlí 6,3, hnědá skvrnitost
6,8, rez ovesná 7,3
výška rostlin 98 cm
vhodná i po obilovině
HTS 37 – 38 g
výsevek rané setí – vyšší pol. vzcházivost
320 – 350 zrn/m2, pozdní setí – nižší pol.
vzcházivost 350 – 420/m2

KERTAG
-

zástupce v ČR SELGEN, a.s.
právní ochrana CZ
povolena v roce 2012
polopozdní, pluchatá odrůda výborné krmné kvality
HTS 36 g, délka rostlin střední (94 cm)
výsevek 4,0 – 5,0 MKS/ha
stabilně vysoký výnos zrna
vysoká objemová hmotnost
střední odolnost proti napadení komplexem listových
skvrnitostí, odolnost rzi ovesné 8, padlí travní 7,4,
odolnost proti poléhání 7,3

KOROK
-

zástupce v ČR SELGEN a.s.
právní ochrana CZ
registrace 2011
středně raná pluchatá odrůda, největší
na domácím trhu
universální do všech oblastí i pro ekologické
hospodářství
HTS 38 g, žlutá barva zrna, vysoký podíl předního
zrna při velmi vysoké objem. hmotnosti
délka 95 cm
odolnost poléhání 6,4
zdravotní stav velmi dobrý, odolnost padlí travní 7,4,
listové skvrnitosti 6,7, rez ovesná 7,9
výsevek: 4,0 – 5,0 MKS/ha

KUKUŘICE
hybrid

FAO

směr využití

typ
zrna

optimální hustota porostu výška rostlin odolnost
(tis./ha)
k poléhání
(cm)
zrno

siláž

tolerance
k chladu

tolerance
k suchu

počáteční
růst

způsob
dozrávání
rostliny

PYROXENIA

130

M

100

120–130 200–220

RD

CEDRAK

170

TM

90

100–105 230–250

RMZ

CEWEL

180

TM

90

100–105 220–240

RMZ

CEKOB

210

M

90–95

240–260

RD

CELUKA

220

TM

85–95

240–260

RMZ

CEBESTO

220

TM

85–95

250–270

RMZ

LANDLORD

220

TM

85

85–95

250–270

SG

LABOOM

220

TM

85

90

250–270

SG

CEFOX

230

MZ

85–90

250–270

RD

CESTER 230

230

M

85–90

230–250

RMZ

CEBIR

240

M

85–90

260–270

RMZ

CETIP

240

M

85–90

250–270

RMZ

ALOMBO

240

M

80

85–90

260

SG

CESONE

250

TM

80

85–90

250–270

RMZ

MONDSTEIN

250

M

80

85–90

250–270

SG

CELONG

250

MZ 80

85–90

250–270

RMZ

CERATUS

250

TM

80

85–90

250–260

SG

SCHWARZENEGGER

260

M

80

80–85

260–280

SG

CEGUT

260

MZ 80

80–85

260–280

RMZ

CEGOJA

260

M

80–85

260–270

RMZ

CEMORA

260

M

85

250–270

RMZ

CEMET 260

260

TM

85

260–270

RMZ

CELUNAR

270

M

80

85

250–270

RMZ

CEKRAS

270

MZ 80

85

250–270

RMZ

ANISKA

270

M

80–85

80–85

260–270

SG

CEGRAND

280

M

80

80–85

250–270

RMZ

CEFIN

290

MZ

80–85

250–270

SG

CENZUS

300

MZ 75–80

80–85

240–260

RMZ

CEPLAN

300

MZ 75–85

80–85

250–270

RMZ

ZIRKON

310

Z

75–80

80–85

260–280

SG

CEJIH

320

Z

70–75

250–260

RD

Typ zrna: Z – koňský zub, MZ – koňský zub až mezityp,
M – mezityp, TM – tvrdý až mezityp, T – tvrdý;
Dozrávání rostliny: SG – stay green, RMZ – rovnoměrně
dozrávající, RD – rychle dozrávající.

Vyberte si z aktuální nabídky
na stránkách

oseva.eu

oves nahý

hrách setý

ABARTH

MARCO POLO
-

zástupce v ČR SELGEN, a.s.
právní ochrana CZ
novinka 2019
výnos 104% ve státních odrůdových zkouškách
kratší stéblo 103 cm
nejvyšší HTS z nahých ovsů SELGEN – 29 g
velmi dobrá odolnost poléhání – 7,5
nízký podíl pluchatých zrn – 0,3%
vysoký podíl předního zrna – 82%
odolnost komplexu listových skvrnitostí 7,2,
rzivosti ovsa 8
- vysoká objemová hmotnost 68,8 kg/hl
- N látky – 14,2%
- výsevek 4,0 – 5,0 MKS/ha

-

-

SANTINI
-

zástupce v ČR SELGEN, a.s.
právní ochrana CZ
novinka
středně raná bezpluchá odrůda
HTS 28,3 g
výsevek 4,0 – 4,5 MKS/ha
vysoký výnos většího nahého zrna
výnos v odrůdových zkouškách 108 %
výborná odolnost k poléhání, výška rostlin 108 cm
středně dlouhá sláma
střední odolnost k houbovým chorobám
odolnost listovým skvrnitostem 6,8
velké nahé zrno
nejnižší obsah pluchatých zrn
vysoký obsah škrobu

zástupce v ČR Limagrain Česká republika, s.r.o.
právní ochrana CZ
povolena v roce 2013
raná žlutosemenná odrůda typu semi-leafless
vysoký a stabilní výnos semene v registračních
zkouškách
HTS 257 g, rostliny středně vysoké (86 cm)
rychlý počáteční růst
velmi dobrá odolnost vůči antraknóze a komplexu
kořenových chorob 6, odolnost plísni hrachu 6, padlí
hrachu 9, poléhání za vegetace a před sklizní 6
odrůda vhodná do všech výrobních oblastí
doporučený výsevek 0,9 – 1,1 MKS/ha

ESO
-

-

zástupce v ČR SELGEN, a.s.
právní ochrana CZ
povolena v roce 2012
poloraná bezlistá žlutozrná odrůda s průměrným
výnosem 105,7%
HTS 243 g, střední až vyšší rostliny (101 cm)
odolnost plísni šedé 6, ascochytě 7,3, kořenovým
chorobám 7,1, padlí 7, plísni hrachu 6,1, poléhání
za vegetace 7,2, před sklizní 5,5
odolnost k suchu i jarním mrazíkům
vhodná jako krycí plodina nebo pro výrobu
hrachových siláží
výsevek 0,9 – 1,0 MKS/ha
stabilní výnosy ve všech oblastech pěstování

Osev Písek, spol. s r. o.
Váš dodavatel osiv a sadby pro Vás zajistí veškerý
sortiment domácích i zahraničních odrůd předložený
v nabídkovém katalogu. Na Vaše přání zajistíme osiva,
která nejsou v nabídce našeho katalogu.
Dodávaná osiva jsou ošetřena na mořičkách typu
ROTOSTAT kvalitními mořidly, např. VIBRANCE GOLD,
CELEST EXTRA 050 FS, RAXIL - STAR, LAMARDOR DIFEND PACK, REDIGO PRO.
Zajišťujeme dopravu osiv. Nabízíme volné kapacity
nákladní dopravy k různým druhům přepravy
a dále obchodujeme s rostlinými produkty.

Provádíme laboratorní rozbory osiv.
Poskytujeme poradenskou službu k odrůdové skladbě,
množení a úpravě osiv.

Osev Písek spol. s r. o.,
úprava a distribuce osiv a sadby
Za Pazdernou 810, 397 01 Písek
tel.: +420 382 214 328, e-mail: osev@osev.cz
www.osev.cz

Osev Písek spol. s r. o.,
úprava a distribuce osiv a sadby
Za Pazdernou 810, 397 01 Písek
tel.: +420 382 214 328, e-mail: osev@osev.cz
www.osev.cz

