
Ranost, osinatost, kvalita
Airbus to je elita 

 � Super výnos v KVO, ŘVO i BVO
 � Velmi raná osinatá a zdravá odrůda
 � Kvalita E s vysokou hodnotou deformační 
energie těsta (W) 

 � Vhodná i do přísuškových oblas   
 � Nejpěstovanější osinaté E v ČR 
 � Jedna z nejpěstovanějších odrůd 
na Slovensku 

Airbus - rané „E“ s výbornými výnosy 
v pokusech i praxi 2020
Airbus je raná osinatá odrůda, která dosahuje výborných 
výnosů ve všech oblastech, včetně teplých a sušších. Air-
bus byl v roce 2020 nejvýnosnější odrůdou s kvalitou E 
v technologickém pokusu na PS v Hněvčevsi (okres Hra-
dec Králové), kde dosáhl výnosu 11,22 t/ha. Nejvýnos-
nějším raným „Éčkem“ byl také v demonstračním pokusu 
v Lesonicích (okres Třebíč) → výnos 9,22 t/ha. 
Výborných výnosů dosahuje i na Slovensku. S výnosem 
9,21 t/ha byl nejvýnosnější odrůdou s kvalitou E i nejvý-
nosnější potravinářskou pšenicí v pokusu AGROMARKT 
- Nýrovce, s.r.o. (okres Levice).

Airbus prokázal výbornou odolnost klasovým 
fuzariózám
Velké rozdíly mezi odrůdami v odolnos   pro   klasovým 
fuzariózám se ukázaly v roce 2020 v odrůdovém pokusu 
v Kroměříži. 
Po inokulaci odrůd Fusarium culmorum v extenzivní va-
riantě Airbus výnosem 117 % (10,88 t/ha) ve srovnání 
s průměrem celého pokusu potvrdil velmi dobrý zdra-
votní stav a velmi dobrou odolnost právě pro   tomuto 
patogenu.
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 Kroměříž 2020 Výnos t/ha

Výnos v % 
na průměr 

pokusu
Extenzita 10,88 117
Střední intenzita 12,19 104
Vysoká intenzita 12,64 101

Zdroj:  Kroměříž, maloparcelkový odrůdový pokus, založený společnos   
Agrotest Fyto, s.r.o. v rámci Polního dne v Kroměříži 2020; výnos v % 
je vztažený na průměr 112 hodnocených odrůd v pokusu v dané variantě

Airbus - E kvalita ověřená ve mlýně
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798 14,7 417 57 32,4 444
Zdroj: GoodMills Česko s.r.o. - mlýn Kyjov, průměrné hodnoty z testovaných 
vzorků a z nákupu 2019

Špičková kvalita „E“ v Nýrovcích 2020
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853 14,2 356 52
Zdroj: Demonstrační pokus AGROMARKT - Nýrovce 2020, okres Levice, SR
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Airbus - výborné výnosy v pokusech 2020



Výborná kvalita i v deš  vém roce 2020 
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810 15,31 401 72
Zdroj: Demonstrační pokus Hrubčice, okres Prostějov, 
sklizeň po deš  ch 2020, ČR

Airbus je stále oblíbenější!
Airbus je v současnos   nejpěstovanější osinaté E v ČR. 
Na podzim 2020 bylo cer  fi kováno 1 258 t osiva této od-
růdy. Ještě větší oblibě se Airbus těší na Slovensku, kde se 
v roce 2020 prodalo 1 818 t cer  fi kovaných osiv. Tím se Air-
bus stává tře   nejpěstovanější odrůdou na Slovensku. 

Jak na Airbus
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Dobrá
Výška porostu (cm) 85–95
HTZ (g)  42
Zimovzdornost Střední
Ranost Velmi raná
Odnoživost Střední–nižší
Počet produk  vních stébel na m2 550–650

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 6
Listové skvrnitos  6,5
Rez plevová 9
Rez pšeničná 7,5
Fuzariózy klasů 7,5

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKSÚP, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

Airbus je velmi raná osinatá odrůda E kvality. Dosahuje velmi dobrých výnosů ve všech oblastech včetně pří-
suškových. Vzhledem k ranos   doporučujeme dodržet op  mální termín se   v dané oblas   → nedoporučujeme 
předčasné termíny se  . 
Odrůda je charakteris  cká střední až nižší odnoživos   s op  málním počtem produk  vních stébel mezi 550 až 
650 klasy/m2. Odrůda na jaře velmi rychle regeneruje a přechází do genera  vní fáze. Proto doporučujeme hno-
jení dusíkem doplnit o přihnojení fosforem. 
Airbus je odrůda s elitní potravinářskou kvalitou, proto doporučujeme intenzivní technologii pěstování se dvěma 
fungicidy. Při vysokém tlaku padlí travního doporučujeme provést včasné a cílené ošetření pro   této chorobě. Do-
poručujeme ošetřit regulátorem růstu s cílem zkrá  t, a především zpevnit stéblo. Dostatečné včasné kvalita  vní 
přihnojení je důležité pro dosažení elitních kvalita  vních parametrů zrna.

Oblast
Airbus - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen listopad

KVO 3,5–3,8 3,8–4,2 4,2–4,5

ŘVO 3,3–3,6 3,6–3,9 3,9–4,3

BVO 3,8–4,2 4,0–4,7

Právně chráněná oDrůDa
Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlech  l:  Limagrain Europe S.A., Francie
Registrace: Slovensko, Itálie, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko
V registračním řízení: Maďarsko

Zdroj: ÚKZÚZ (ČR) a ÚKSÚP (SR); Přehledy uznaného osiva ozimů 2018, 2019 
a 2020, ČR a SR dohromady
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Airbus je velmi raná, 

osinatá odrůda kvality E. 

Dosahuje vysokých výnosů 

ve všech oblastech, včetně 

přísuškových. Přednos   

je odolnost klasovým chorobám. 


