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Zdroj: Výnos zrna ve zkouškách Bundessortenamt, Německo, víceleté výsledky 
2014–2016, ošetřená varianta, výpočet Limagrain GmbH, výnos v % vztažen 
k odrůdě Genius

Zdroj: Zemské postregistrační zkoušky, Agrární komora Dolní Sasko, Německo, víceleté výsledky

WP1 2014 WP2 2015 WP3 2016 Mittel 2014–16
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LG Magirus - nejvýnosnější E v Německu

LG Magirus - odolný k vyzimování

LG Magirus

Německá kvalita s  ruskou zimou !
  nejvýnosnější Éčko v Německu
  vysoká zimovzdornost
  extrémně vysoká HTZ 55 g
  odolná porůstání zrna
  expert v odolnos   na rzi
  vhodná i pro pozdní se  

LG Magirus - středně rané Éčko
• vysoká odolnost k poléhání 
• středně dlouhé rostliny
• velké zrno s HTZ 55 g
• klasový typ pšenice
• střední odnožovací schopnost
• stabilní pádové číslo

LG Magirus - expert v odolnos   na rzi
• odrůda odolná vůči rzi plevové i pšeničné
• střední odolnost vůči fuzariózám v klase
• dobrá odolnost vůči listovým skvrnitostem a DTR
• střední odolnost k padlí travnímu 

LG Magirus - přežije i tuhou zimu
v následujícím grafu je znázorněno bodové hodnocení 
úhynu rostlin po zimě - čím nižší bodové hodnocení,  m více 
rostlin tedy přežilo zimu (1 - nejlepší hodnocení, 9 - nejhorší 
hodnocení). LG Magirus patřil k nejlépe přezimujícím 
odrůdám ve zkoušeném sor  mentu. 

novinka E
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Zdroj: Bundessortenamt, Německo, přehled odrůd 2017
Pozn. 9 - nejvyšší, 1 - nejnižší

Pozn.: Výsevky jsou uvedeny v MKS/ha

Pěstování
• rajonizace: odrůda vhodná do všech výrobních oblas  
• zařazení v osevním postupu: lze pěstovat i po obilnině 

a kukuřici při dodržení správné agrotechniky pěstování  
• termín se   a výsevek  

vhodná i pro pozdní se  

• hnojení dusíkem
regenerační (vhodné rozdělit na 2 aplikace) až 60 kg N/ha
1. produkční do 60 kg N/ha
2. produkční do 30 kg N/ha
kvalita  vní  až 40 kg N/ha 

• hnojení sírou
největší odběr síry je na jaře, proto je vhodné dodat síru 
spolu s dusíkem v kombinovaných hnojivech na začátku 
jarní vegetace. Pozdní aplikace síry listovými hnojivy 
ve fázi 55 má vliv především na pekařskou jakost. 

• morforegulátory růstu
LG Magirus má velmi dobrou odolnost vůči poléhání. 
Dávku regulátoru volit s ohledem na intenzitu pěstování. 

• fungicidní ochrana
ošetření volíme na základě infekčního tlaku a rizika 
napadení. LG Magirus je intenzivní odrůda s elitní 
potravinářskou kvalitou, proto doporučujeme intenzivní 
technologii pěstování se dvěma fungicidy, první ošetření 
se zaměřením na padlí travní podle infekčního tlaku.

novinka

Termín se  

Oblast 15. 9. 20. 9. 25. 9. 30. 9. 5. 10. 10. 10. 20. 10. 30. 10. 10. 11.

KVO 3,5–3,8 3,8–4,2 4,2–4,5 
i po kukuřici

ŘVO 3,3–3,6 3,6–3,9 3,9–4,3 i po kukuřici

OVO + BVO 3,8–4,2 4,0–4,7 i po kukuřici

LG Magirus - vynikající výnosová úroveň

Odrůda Neošetřená 
varianta

Ošetřená 
varianta Kvalita

LG Magirus 7 6 E

Genius 5 5 E

RGT Pon  cus 6 5 E

Julius 7 7 A

JB Asano 3 6 A

Rebell 8 7 A

RGT Reform 7 7 A

Sailor 5 5 A

Rumor 7 7 B

Tobak 7 8 B

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Limagrain GmbH, Německo
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: Německo 2017
V registračním řízení: Belgie, Litva

LG Magirus E
KVALITA
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novinka

1,6406
1,3205
1,5339
1,5989
1,2649

0
2
4
6
8

10
12
14
16

4 v 1
výnos - zdraví - zima - kvalita 

  nejvýnosnější  Áčko ve zkouškách pro doporu-
čování  odrůd ÚKZÚZ 2014–2017 v ŘVO Čechy 
a v BVO
  zdravý kořen, list i klas         
  velmi dobrá zimovzdornost 
  kvalita A potvrzená ÚKZÚZ i mlýny

LG Imposanto - Áčko se super výnosem
• velmi vysoký výnos v tříletém průměru registračních 

zkoušek ÚKZÚZ v letech 2014–2016 v řepařské, obilnářské 
a bramborářské výrobní oblas   v obou variantách 
pěstování:
ŘVO - neošetřeno 108 % - 11,22 t/ha, ošetřeno 105 % - 
12,97 t/ha
OVO, BVO - neošetřeno 106 % - 9,84 t/ha, ošetřeno 106 % - 
11,46 t/ha

• nejvýnosnější Áčko ve zkouškách pro doporučování odrůd  
(SDO) ÚKZÚZ 2014–2017 v ŘVO Čechy a BVO v obou 
variantách pěstování (viz grafy)

• nejvýnosnější odrůda na zkušební stanici ÚKZÚZ 
v Nechanicích v SDO ÚKZÚZ v roce 2017 v obou variantách 
pěstování: neošetřeno 115 % - 8,65 t/ha, ošetřeno 115 % 
- 10,78 t/ha

• nejvýnosnější odrůda s kvalitou A v pokusech na ZVÚ 
Kroměříž v roce 2017 ze sor  mentu 78 odrůd - výnos 
v intenzivní variantě 11,97 t/ha

LG Imposanto - nejvýnosnější A v ŘVO Čechy 

Zdroj: Zkoušky pro doporučování odrůd ÚKZÚZ, ČR, 2014–2017
Pozn: Výnos je uveden v t/ha, kontrolní odrůdy: Annie, Patras, Gordian, Vanessa

C A C B C B A C B A B B A A C E B A C A E A E E

Annie
Vanessa

Patras
Gordian

LG Imposanto

LG Imposanto                A
KVALITA

Zdroj: Zkoušky pro doporučování odrůd ÚKZÚZ, ČR, 2014–2017
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Výnosová reakce LG Imposanto na zvýšenou 
intenzitu pěstování
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LG Imposanto                

LG Imposanto - ideální pšenice pro 
samostatné zpracování ve mlýně
• pekařská kvalita A na základě výsledků registračních 

zkoušek ÚKZÚZ v ČR v letech 2014–2016 
• vysoká objemová hmotnost, vysoké a stabilní pádové 
číslo, velmi dobrá hodnota Zelenyho testu, vysoká vaznost 
mouky a vysoká objemová výtěžnost pečiva

•  ideální pšenice pro samostatné zpracování - kvalita A+ 
v průběhu testování ve mlýně v Kyjově  

LG Imposanto - nejvýnosnější A v BVO

Agronomické vlastnos   LG Imposanto 
• výborná odnožovací schopnost
• vysoká odolnost pro   poléhání 
• op  mální HTZ 46 g
• velmi dobrá odolnost vůči vyzimování 

LG Imposanto - zdravé Áčko
• výborná odolnost vůči chorobám pat stébel
• vysoká odolnost vůči padlí travnímu na listu
• velmi dobrá odolnost vůči rzi pšeničné i plevové
• dobrá odolnost vůči listovým skvrnitostem a DTR
• odrůda odolná vůči běloklasos    
• vysoká odolnost vůči padlí travnímu v klasu a fuzariózám v klasu

Základní rozbor Alveograf

Výsledná  
kvalita

Objemová 
hmotnost N látky Pádové 

číslo 
Zeleny

test Lepek Energie
(W)

Odpor
(P)

Tažnost
(L)

Poměr
(P/L)

g/l % s ml %

LG Imposanto 799 13,6 363 48,5 29,1 279 84,5 105,5 0,82 A+

LG Imposanto - vynikající kvalita ve mlýně 

Zdroj: Zkoušky pro doporučování odrůd ÚKZÚZ, ČR, 2014–2017
Pozn: Výnos je uveden v t/ha, kontrolní odrůdy: Annie, Patras, Gordian, Vanessa

Zdroj: GoodMills Česko, mlýn Kyjov

A
KVALITA

C C B C B B C A A A C B B B C A A A E A E A E E

Annie
Vanessa

Patras
Gordian

LG Imposanto

LG Imposanto v praxi v roce 2017
Ing. Jaroslav Ša  a, STATEK KYDLINOV s.r.o., 
okr. Hradec Králové
„LG Imposanto jsme množili na 22 hektarech, i při nízkém 
výsevku 3 MKS/ha dalo velmi dobrý výnos 8,9 tuny z hektaru. 
Je to nenáročná odrůda, velmi dobře odnožující. Předplodinou 
byla kukuřice. Dostala dva fungicidy a dvě nižší dávky 
morforeglátoru a stoprocentně stála i při vysokých dešťových 
srážkách, které zde vloni byly.“
LG Imposanto zaseli v Kydlinově i letos.

novinka
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LG Imposanto                A
KVALITA

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Limagrain GmbH, Německo
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: ČR 2017, Německo 2017

LG Imposanto - velmi dobrá odolnost k hlavním chorobám 

Zdroj: Registrační zkoušky ÚKZÚZ 2014–2016
Hodnocení vlastnos   9–1: 9 - nejlepší, 1 - nejhorší
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9–1 9–1 9–1 9–1 9–1 9–1 9–1 9–1 9–1 9–1 9–1 cm ks/m2 g

LG Imposanto 8,0 7,2 7,7 5,8 6,5 6,9 6,9 8,5 8,7 7,8 7,6 101 694 45,6

Pěstování
• rajonizace: odrůda vhodná do všech výrobních oblas  
• zařazení v osevním postupu: lze pěstovat i po obilnině 

a kukuřici při dodržení správné agrotechniky pěstování  
• termín se   a výsevek  

snáší i pozdní se  

• hnojení dusíkem
regenerační (vhodné rozdělit na dvě aplikace) až 60 kg N/ha
1. produkční do 60 kg N/ha
2. produkční do 30 kg N/ha
kvalita  vní  až 40 kg N/ha 

• hnojení sírou
největší odběr síry je na jaře, proto je vhodné dodat síru 
spolu s dusíkem v kombinovaných hnojivech na začátku 
jarní vegetace. Pozdní aplikace síry listovými hnojivy 
ve fázi 55 má vliv především na pekařskou jakost. 

• morforegulátory růstu
LG Imposanto má velmi dobrou odolnost vůči poléhání. 
Dávku regulátoru volit s ohledem na intenzitu pěstování, 
stav porostu a průběh počasí. 

• fungicidní ochrana
LG Imposanto je vysoce intenzivní odrůda. Ošetření volíme 
na základě infekčního tlaku a rizika napadení.

Termín se  

Oblast 15. 9. 20. 9. 25. 9. 30. 9. 5. 10. 10. 10. 20. 10. 30. 10.

KVO 3,5–3,8 3,8–4,2 4,2–4,5 
i po kukuřici

ŘVO 3,3–3,6 3,6–4,3 i po kukuřici

OVO + BVO 3,8–4,2 4,0–4,7 i po kukuřici

Pozn.: Výsevky jsou uvedeny v MKS/ha

novinka
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Frisky

Pšenice na  rekordy 
  odrůda s rekordně vysokým výnosem
  velmi vysoká zimovzdornost - jedna z nejlépe 
přezimujících odrůd v roce 2012
  krátké pevné stéblo odolné vůči poléhání
  vysoká odolnost vůči hlavním hospodářským 
chorobám včetně rzi plevové
  lze pěstovat po obilnině a kukuřici, vhodná i pro 
pozdní se  

Frisky - mimořádně výnosná odrůda
• nejvýnosnější odrůda v České republice ve zkouškách pro 

doporučování odrůd ÚKZÚZ ve čtyřletém průměru let 
2013–2016

• stabilita výnosu ve všech výrobních oblastech 
a v jednotlivých ročnících v neošetřené i ošetřené variantě 
pěstování 

• nejvýnosnější odrůda na okrese Prostějov v roce 2017 
- 10,34 t/ha 

• nejvýnosnější odrůda v odrůdovém pokusu na VÚRV Praha 
Ruzyně, Pokusná stanice Hněvčeves v roce 2017 - 14,65 t/ha

• nejvýnosnější odrůda v odrůdovém pokusu na Zkušební 
stanici Kujavy - 11,55 t/ha

Zdroj: Zkoušky pro doporučování odrůd ÚKZÚZ, ČR, 2014–2017
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Frisky - výnosová reakce na vyšší intenzitu 
pěstování

Frisky - kvalita ve mlýně

Zdroj: GoodMills Česko, mlýn Kyjov

Objemová 
hmotnost N látky Pádové 

číslo 
Zeleny

test Lepek

g/l % s ml %

Frisky 814 13,0 372 55 27,3

Frisky - potěší oko i kapsu
• odrůda s velmi dobrou odnožovací schopnos  
• krátké rostliny s pevným stéblem jsou odolné vůči poléhání  
• vynikající zimovzdornost
• nezaměnitelný habitus - široké vzpřímené listy s obrovskou 

asimilační plochou

Frisky - potravinářská kvalita
• velmi vysoká objemová hmotnost, středně vysoká hodnota 

Zelenyho testu, střední obsah N-látek, stabilní pádové číslo 

Frisky odolává chorobám
• je odolná vůči rzi pšeničné - nejvyšší odolnost ze 

sor  mentu SDO ÚKZÚZ 2013–2016
• vysoká odolnost pro   padlí travnímu na listu a rzi plevové 
• velmi dobrá odolnost vůči braničnatkám na listu
• velmi dobrá odolnost vůči všem klasovým chorobám včetně 

fuzarióz

novinka
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Frisky novinka

Frisky - odrůda se zdravým listem i klasem

Zdroj: Zkoušky pro doporučování odrůd ÚKZÚZ, ČR, 2013–2016
Pozn.: Hodnocení vlastnos   9–1: 9 nejlepší, 1 nejhorší
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9–1 9–1 9–1 9–1 9–1 9–1 9–1 ks/m2 cm g

Frisky 7 8 6 7 8 8 8 640 91 43

Zeptali jsme se: Proč pěstujete Frisky?

Ing. Jaroslav Ša  a, STATEK KYDLINOV s.r.o., okr. Hradec 
Králové
„Frisky je náš rekord! Dala nám nejvyšší výnos v historii 
podniku. Měli jsme ji vloni na 28 hektarech a výnos byl 
11,4 tuny z hektaru. I při tak vysokém výnosu byly N-látky nad 
12,5 %. Je to výborná odrůda kratšího vzrůstu, velmi dobře 
odnožuje. Již od podzimu to byl tak pěkný porost, že vyvolal 
i zájem okolních pěs  telů. Frisky dostala pro jistotu 2 dávky 
morforegulátoru, jelikož jsme ji pěstovali na vysoké intenzitě, 
celková dávka dusíku byla 190 kg.”  

Ing. Rudolf  Malaska, ZD Bohuňovice s.r.o., okr. Olomouc
„Pěstujeme pouze odrůdy, schopné dát výnos nad 10 t/ha. 
Frisky jsme v roce 2017 pěstovali na 27,6 ha po řepce 
s průměrným výnosem 11 t/ha. Výsevek byl 2,8 MKS/ha, 
porost jsme 3× ošetřili regulátorem a 3× fungicidem. I při 
vysokém výnosu měla Frisky velmi dobrou kvalitu - NL 13 %, 
OH 780 g/l.“

Ing.  Radomír Kvapil, AGRO Sla  ny a.s., okr. Jičín
„Na Frisky se nám líbí vysoký výnos a plas  cita. Vloni jsme 
množili Frisky na 22 hektarech s výnosem 10,2 t/ha při 180 kg 
dusíku. Letos máme zaseto 100 ha Frisky.“

Ing. Václav Matoušek, ZEM a.s., Lužec nad Cidlinou, 
okr. Hradec Králové
„Frisky se nám líbí, je to krátká výnosná odrůda, nenáročná 
na pěstování. V loňském roce jsme měli množení pro ZZN 
Polabí na 14,84 ha s výnosem 9,4 tuny na hektar v čistém, 
což bylo nad průměrem podniku. V letošním roce máme 
zaseto 27 ha množení a 143 ha Frisky na běžných plochách.“

Ing. Jaroslav Bělina, Agro Pertol  ce, a.s., okr. Kutná Hora
„Frisky byla u nás v loňském roce nejvýnosnější odrůda 
pšenice. Měli jsme ji na 30 ha a svým výnosem 8,4 t/ha 
překonala o 1 t/ha průměr podniku. Kromě výnosu si u Frisky 
ceníme hlavně její nenáročnost, stačí jí základní agrotechnika, 
je nízká, nepoléhavá a dala nám lepší výnos než Tobak.“

Ing. Ludvík Jelínek, Zetaspol  s.r.o., Bedihošť, okr. Prostějov
„Frisky má vynikající výnos, přitom není náročná na pěstování.
V Zetaspolu jsme měli 15 ha množení, předplodinou byl 
hrách, ošetřena byla na podzim herbicidem, na jaře 1× 
morforegulátorem pouze na srovnání odnoží, 2× fungicidem. 
Při výživě 160 kg N/ha byla s výnosem 10,34 t/ha nejvýnosnější 
na podniku, odrůda na druhém místě dala o 1 t/ha méně. Je to 
žádaná odrůda, dá se dobře prodat. Veškerou produkci jsme 
prodali na osivo a Frisky jsme samozřejmě zaseli znovu.“
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Frisky

Pěstování
• intenzivní, mimořádně výnosná pšenice 
• rajonizace: plas  cká odrůda vhodná do všech výrobních 

oblas  
• zařazení v osevním postupu: lze pěstovat i po obilnině 

a kukuřici  
• termín se   a výsevek  

je vhodná i pro pozdní se  

• hnojení dusíkem
regenerační (vhodné rozdělit na 2 aplikace) 50–70 kg N/ha
1. produkční 40–60 kg N/ha
2. produkční 20–30 kg N/ha
kvalita  vní - lze vynechat v případě 
pěstování pro krmné využi   20–30 kg N/ha

• hnojení sírou
je vhodné dodat síru s dusíkem v kombinovaných 
hnojivech na začátku jarní vegetace

• morforegulátory růstu
Frisky má velmi dobrou odolnost vůči poléhání. Dávku 
regulátoru volit s ohledem na intenzitu pěstování, stav 
porostu a předpokládaný výnos.

• fungicidní ochrana
ošetření volíme na základě infekčního tlaku a rizika 
napadení. Pro dosažení rekordních výnosů doporučujeme 
intenzivní technologii ošetření. 

Termín se  

Oblast 15. 9. 20. 9. 25. 9. 30. 9. 5. 10. 10. 10. 20. 10. 30. 10. 10. 11.

KVO 3,3–3,8 3,8–4,1 4,1–4,5 
i po kukuřici

ŘVO 3,2–3,6 3,6–3,9 3,9–4,3 i po kukuřici

OVO + BVO 3,5–4,0 4,0–4,5 i po kukuřici

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Limagrain GmbH, Německo
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: ČR, Rakousko, Polsko, Ukrajina

novinka

Pozn.: Výsevky jsou uvedeny v MKS/ha
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Pozn.: Výsevky jsou uvedeny v MKS/ha

Airbus - nejkrásnější osinatý 
klas 

  výnos na úrovni 130 % a 10 t/ha ve státních 
odrůdových zkouškách ÚKSÚP 2015–2017
  nejnovější rané osinaté E v sor  mentu 
  zdravotní stav třídy LUXUS      
  nepoléhavá odrůda

Airbus - velmi raná osinatka
• o den ranější než Dagmar
• střední odnožovací schopnost
• dlouhý klas s vysokým počtem zrn
• kratší rostliny s vysokou odolnos   pro   poléhání 
• středně velké zrno 

Airbus - zdravotní stav třídy LUXUS 
• odolný vůči rzi plevové na listu i v klasu 
• vysoká odolnost vůči rzi pšeničné 
• odolný běloklasos    
• velmi dobrá odolnost k fuzariózám v klase

Airbus (NSA 07-0025) novinka E
KVALITA

Pěstování
• rajonizace: mimořádně vhodná odrůda do kukuřičné 

a řepařské výrobní oblas  
• termín se   a výsevek  

vzhledem k ranos   doporučujeme spíše včasné termíny 
se  

Termín se  

Oblast 15. 9. 20. 9. 25. 9. 30. 9. 5. 10. 10. 10. 20. 10. 30. 10.

KVO 3,5–3,8 3,8–4,2 4,2–4,5 

ŘVO 3,3–3,6 3,6–4,3

OVO + BVO 3,8–4,2 4,0–4,7

• hnojení dusíkem
regenerační (vhodné rozdělit na 2 aplikace) až 60 kg N/ha
1. produkční do 60 kg N/ha
2. produkční do 30 kg N/ha
kvalita  vní  až 40 kg N/ha

• hnojení sírou
největší odběr síry je na jaře, proto je vhodné dodat síru 
spolu s dusíkem v kombinovaných hnojivech na začátku 
jarní vegetace. Pozdní aplikace síry listovými hnojivy 
ve fázi 55 má vliv především na pekařskou jakost. 

• morforegulátory růstu
vzhledem k vysoké odolnos   vůči poléhání a kratšímu 
stéblu doporučujeme použít nižší až střední dávky 
morforegulátorů růstu pro srovnání odnoží a zpevnění 
stébla. Dávku přizpůsobit intenzitě pěstování a stavu 
porostu.

• fungicidní ochrana
ošetření volíme na základě infekčního tlaku a rizika 
napadení. Airbus je intenzivní odrůda s elitní 
potravinářskou kvalitou, proto je doporučena intenzivní 
technologie pěstování. Při prvním ošetření se zaměřit 
na ochranu pro   chorobám pat stébel a padlí travnímu.

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Limagrain Europe S.A., Francie
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: SR 2018, Itálie, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko

Zdroj: Státní odrůdové zkoušky ÚKSÚP, SR, 2015–2017
Pozn.: Výnos v % je uveden na průměr kontrolních odrůd Venistar, Bondra
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Airbus - E kvalita se super výnosem - a co více

9,9 t/ha

7,6 t/ha

9,7 t/ha

7,6 t/ha

 Airbus     průměr kontrol
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Zima, výnos, kvalita,
Dagmar to je jistota                                    

  nejpěstovanější registrované Áčko v ČR
  špičková výnosová úroveň
  vynikající zimovzdornost
  vhodná i do sušších a teplejších oblas  
  odrůda vhodná pro pozdní se   a se   po obilnině 
i kukuřici na zrno

Stabilní potravinářská kvalita
• výborná a stabilní pekařská kvalita A napříč ročníky
•  potvrzená výsledky zkoušek pro doporučování odrůd ÚKZÚZ 

v ČR i u zpracovatelů 
•  mlynáři žádaná odrůda
•  stabilně velmi vysoká objemová hmotnost, vysoká hodnota 

Zelenyho testu, stabilní pádové číslo a vysoký objem pečiva
•  výjimečná odolnost vůči porůstání zrna
•  zdravé zrno s nejnižší akumulací DON

Dagmar - dlouhodobě špičková kvalita 

Zdroj: Zkoušky pro doporučování odrůd ÚKZÚZ, ČR, 2015–2017

Objemová 
hmotnost N látky Pádové 

číslo 
Zeleny

test Kvalita

g/l % s ml

2015 847 12,7 370 60 A

2016 796 12,4 367 51 A

2017 818 13,7 362 59 A

Stabilně výborná kvalita odrůdy Dagmar 
u zpracovatelů 
Goodmills Česko s.r.o., mlýn Kyjov 
Kyjovský mlýn má Dagmar zařazenou do Top 13 vykupovaných 
odrůd pod značkou GoodMills Česko doporučuje. Dagmar 
z nákupu ze sklizně 2017 opět potvrdila špičkovou kvalitu, 
v základních i reologických parametrech patřila k elitním 
pšenicím. 

Dagmar A
KVALITA

Základní rozbor Alveograf

Objemová 
hmotnost N látky Pádové číslo Zeleny

test Lepek Energie
(W)

Odpor
(P)

Tažnost
(L)

Poměr
(P/L)

g/l % s ml %

2015 826 13,8 361 55 30,0 251 90 89 1,01

2016 790 12,7 373 52 26,9 290 75 119 0,63

2017 783 14,8 398 58 32,7 312 91 97 0,93

Dagmar - kvalita z praxe 2015–2017

Zdroj: Goodmills Česko, mlýn Kyjov, výsledky nákupu ze sklizně 2015–2017

Dagmar na stupních vítězů
• 2016 - 2. vícemiss pšenic na polním dnu v Ořechově
• 2017 - 2. vícemiss pšenic na polním dnu v Ořechově
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Dagmar A
KVALITA

Dagmar - vysoký a stabilní výnos 
• nejvýnosnější odrůda v ČR v roce 2017 i ve čtyřletém 

průměru 2014–2017 ve zkouškách pro doporučování odrůd 
ÚKZÚZ ve velmi raném sor  mentu v kategorii A

• nejvýnosnější v pokusech na Zemědělském výzkumném 
ústavu v Kroměříži v roce 2017 z raných registrovaných 
odrůd pšenice 

Dagmar - odrůda s mohutnými a zdravými 
kořeny
• velmi raná
• vysoce odnoživá
• výnos tvořen hustotou porostu a vysokou HTZ
• pevné stéblo s vysokou odolnos   vůči poléhání 
• velké zrno s vysokou HTZ 49 g

„Odrůda Dagmar má vysokou odolnost pro   kořenovým 
chorobám včetně té nejnebezpečnější - kořenomorky (Rhi-
zoctonia). Kořenový systém Dagmar je ve všech vývojových 
fázích mohutný a zdravý, Dagmar je jedna z nejlepších odrůd 
v sor  mentu.“
Ing. Karel Říha st., fytopatolog  

Zdroj: Zkoušky pro doporučování odrůd ÚKZÚZ, ČR, 2014–2017

KVO ŘVO Čechy ŘVO Morava BVO

 ošetřeno  neošetřeno

vý
no

s t
/h

a

13

12

11

10

9

8

7

Dagmar -  pozi  vní reakce na zvýšenou 
intenzitu

Dagmar - vynikající odolnost k fuzariózám

Testy - předplodina 
kukuřice

Testy - Ruzyně
Fusarium culmorum

Bodové 
hodnocení

DON 
mg/kg

Bodové 
hodnocení

DON 
mg/kg

Dagmar 5,8 4,6 5,8 15

Zdroj: Seznam doporučených odrůd ÚKZÚZ 2017, výsledky testů ÚKZÚZ 
a VÚRV Praha Ruzyně v letech 2013–2016

Dagmar - vysoká odolnost vůči vyzimování
• nejlépe hodnocená odrůda v České republice ve zkouškách 

ÚKZÚZ v ročníku 2011/2012 ve velmi raném sor  mentu
• dosáhla hodnocení 8,3 bodu z deví  bodové stupnice

Dagmar - odolná rzi plevové
• odolná vůči rzi plevové na listu i v klasu - nejlépe hodnocená 

v pokusech pro doporučování odrůd ÚKZÚZ ve velmi raném 
sor  mentu v letech 2013–2016

• střední odolnost vůči padlí travnímu, listovým skvrnitostem 
a rzi pšeničné

• odolná vůči běloklasos   

Dagmar - nejlepší vůči fuzariózám
• vynikající odolnost vůči fuzariózám v klasu, včetně nízké 

úrovně akumulace mykotoxinů (DON) v zrnu - dlouhodobě 
nejlépe hodnocená odrůda z hlediska obsahu mykotoxinů 
(DON) v zrnu v testech po předplodině kukuřici i v testech 
po umělé infekci Fusarium culmorum v ČR ve zkouškách 
pro doporučování odrůd ÚKZÚZ 2013–2016 ve velmi raném 
sor  mentu
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Dagmar - odrůda jižní Moravy 
Ing. Stanislav Doležal - odborný poradce Limagrain
„S Dagmar pracuji od mého nástupu do fi rmy, tedy již pět let. 
Je jednou z nejdůležitějších odrůd mého regionu, zejména jižní 
Moravy.“
Je to dané hlavně její ranos  , plas  citou a univerzálnos  . Vím, 
že ji bez problémů mohu doporučit set po jakékoliv předplo-
dině, včetně zrnové kukuřice, a to je jasné plus v kukuřičné 
oblas  . Velmi dobře snáší i pozdní se  . Moji zákazníci si na ní 
cení stability výnosu, kvality, tolerantnos   k předplodině, 
nepoléhavos  , a to vše i v horších pěstebních podmínkách 
nebo krizových ročnících. Důkazem toho byly roky 2012, kdy 
Dagmar nevymrzla, 2014 neporostla, 2015 odolala infekci rzi 
plevové a nepoléhala, v letech 2016 a 2017 si udržela velice 
dobrý výnos a především objemovou hmotnost, se kterou 
měla většina pšenic problém. 
V mém regionu ji znají takřka všichni zemědělci a pracují s ní 
zejména podniky na Znojemsku, Třebíčsku, Břeclavsku, jižním 
Brněnsku, Hodonínsku, Uhersko Hradišťsku, ale i v lepších 
oblastech na Vyškovsku a Prostějovsku nebo na Vysočině. 
S Dagmar se nespletu já ani Vy.

Zeptali jsme se čím je Dagmar výjimečná? 

Ing. Pavel Felcman, ZD Dobruška, okr. Rychnov nad Kněžnou
„Dagmar má dobrý zdravotní stav, nepoléhá a umí hospodařit 
s dusíkem. Je výjimečná  m, že snese hodně a že ji můžeme 
vysít i na horší pozemky, kde by většina jiných odrůd, které 
množíme, pohořela.“

Libuše Michálková, ZAS Bečváry, okr. Kolín
„Na Dagmar si ceníme hlavně jejího výnosu, kvality, ranos   
a odolnos   k poléhání, ale také vhodnos   k pozdnímu se   
a k se   po obilnině a kukuřici na zrno.“
Na 272 ha zde dosáhla Dagmar v roce 2017 průměrného 
výnosu 8,58 t/ha.

Václav Komberec, ZOD Potěhy, okr. Kutná Hora
„Dagmar má výborný zdravotní stav a nepoléhá, pěstujeme ji 
hlavně kvůli ranos  , kvalitě a výnosu.“
V loňském roce pěstovali Dagmar na 184 ha, z toho 16 sklidili 
před deš   s výnosem 9,0 t/ha. Zbývajících 168 ha bylo sklizeno 
až na konci žní po čtrnác  denních deš  ch. Přesto byl výnos 
8,41 t/ha nad průměrem podniku.

Ing. Leo Štěpánek, ZD Výšovice, okr. Prostějov
„Dagmar má výborné parametry kvality, snadno se prodává, 
nákup tuto odrůdu přímo požaduje. Vychází výborně 
i na výnos.“
V loňském roce měl Dagmar na 24 ha, výnos 9,5 t/ha, vše 
prodáno v potravině, OH 810 g/l, NL 13,5 %. Letos má Dagmar 
na 40 ha.

Ing. Radek Frkal, Empresa s.r.o., Dolní Benešov, okr. Opava
„V roce 2017 jsme měli Dagmar zasetu na cca 20 ha s výnosem 
9,3 t/ha. Výsledná produkce měla výborné kvalita  vní 
parametry, OH byla 823 g/l, obsah NL 12,4 %.“

Ing. Vladimír Zelený, Ostrožsko a.s., Ostrožská Lhota, 
okr. Uherské Hradiště
„Dagmar pěstujeme už od roku 2012, vždy s vynikajícím 
výnosem i kvalitou. Pšenici sejeme často pozdě po kukuřici 
na zrno, což Dagmar bez problémů snáší. Veškerou produkci 
dodáváme každoročně do kyjovského mlýna.“
Podnik dodal vloni do mlýna 1060 t této odrůdy, s vynikající 
kvalitou. Průměrné parametry jednotlivých dodávek byly: 
OH 790 g/l, ČP 441 s, NL 13,9 %, Zeleny 54 ml

Ing. Jiří Daniel, Agrospol Budíkov, spol. s r.o., okr. Pelhřimov
„Dagmar se výborně hodí do našich podmínek.  Hospodaříme 
v nadmořské výšce 500 m n. m. a výše. I v těchto podmínkách 
dosahujeme již několik let u Dagmar vysokého výnosu 
a výborné potravinářské kvality. Zároveň si velmi ceníme i její 
odolnos   k chorobám. V loňském roce nám dala nejvyšší 
výnos ze všech pšenic a to 8,2 t/ha ze 128 ha. OH byla 820 g/l, 
NL 13,8 %, lepek 31–32 %.“

Ing. Zdeněk Tajčovský, ZDV Krchleby a.s., okr. Kutná Hora
„Dagmar pěstujeme od jejího uvedení na trh a v současné 
době náš podnik patří mezi její největší pěs  tele 
na Kutnohorsku.  V roce 2017 jsme z celkových 1200 
hektarů pšenice měli 450 hektarů Dagmar, tedy celých 40 %.  
Na Dagmar si ceníme především její výbornou zimuvzdornost, 
velmi dobrý zdravotní stav, hlavně odolnost na paty stébel. 
Stačí jí pouze základní pokrácení. Každoročně má výbornou 
potravinářskou kvalitu a stejně tak i výnosem patří k nejlepším 
odrůdám pšenice na podniku. Proto ji i letos pěstujeme na 430 
ha z celkových 900 ha našich pšenic. Dagmar umí krásný hustý 
porost a je pěkná i na pohled.“
Kvalita ze sklizně 2017: NL 14,5–15 %, OH 820 g/l, 
lepek 32–33 %.

Dagmar A
KVALITA
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Dagmar A
KVALITA

Pěstování
• rajonizace: plas  cká odrůda vhodná do všech výrobních 

oblas  
• zařazení v osevním postupu: vhodná pro pěstování 

po obilnině i kukuřici na zrno  
• termín se   a výsevek  

- pro zajištění dostatečného počtu klasů na m2 zejména při 
pozdním se   dodržet doporučený výsevek v MKS/ha
- odrůda vhodná i pro pozdní se  

• hnojení dusíkem
regenerační (vhodné rozdělit na 2 aplikace) až 60 kg N/ha
1. produkční do 60 kg N/ha
2. produkční do 30 kg N/ha
kvalita  vní  až 40 kg N/ha

• hnojení sírou
největší odběr síry je na jaře, proto je vhodné dodat síru 
spolu s dusíkem v kombinovaných hnojivech na začátku 
jarní vegetace. Pozdní aplikace síry listovými hnojivy 
ve fázi 55 má vliv především na pekařskou jakost. 

• morforegulátory růstu
odrůda Dagmar má velmi vysokou odolnost vůči poléhání.
Morforegulátory použít podle intenzity pěstování, stavu 
porostu a průběhu počasí.

• fungicidní ochrana
ošetření volíme na základě infekčního tlaku a rizika 
napadení
1. ošetření zaměřené zejména na ochranu pro   padlí 
a listovým skvrnitostem 
2. ošetření zaměřené na ochranu praporcového listu 
a klasu 

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., 
Šlech  telská stanice PLANT SELECT Hrubčice, Česká republika
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: ČR, SR, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Ukrajina
V registračním řízení: Litva

Termín se  

Oblast 15. 9. 20. 9. 25. 9. 30. 9. 5. 10. 10. 10. 20. 10. 30. 10. 10. 11.

KVO 3,5–4,0 4,0–4,5 4,5–5,0 i po kukuřici

ŘVO 3,3–3,8 3,8–4,3 4,3–5,0 i po kukuřici

OVO + BVO 3,8–4,5 4,5–5,0 i po kukuřici

Pozn.: Výsevky jsou uvedeny v MKS/ha
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Bezkonkurenčně nejranější                                    
  nejranější odrůda v sor  mentu ozimé pšenice v ČR i SR 
  odrůda s vysokým a stabilním výnosem
  odrůda odolná vůči poléhání
  pšenice pro mlynáře

Nejranější odrůda v sor  mentu ozimé pšenice 
v ČR i na Slovensku - metá i dozrává s ozimým 
ječmenem 
•  odrůda Avenue potvrdila i v praxi, že doba metání i sklizňová 

zralost jsou na úrovni středně raných odrůd ozimého 
ječmene 

•  na Slovensku ve státních odrůdových zkouškách ÚKSÚP 
předs  huje odrůdu Košútka o 3 dny

•  díky své ranos   jde o op  mální předplodinu pro řepku nebo 
pro zásev letních meziplodin

Kvalita a ranost odrůdy Avenue ve mlýně  
Tak jako pro pěs  tele, je ranost pšenice významná vlastnost 
i pro mlynáře, který si může na jejím základě rozložit nákup 
sklizně. Avenue je každoročně první pšenice nakupovaná 
do mlýna. 

Avenue - odrůda nakupovaná mlýny  

Zdroj: Goodmills Česko, mlýn Kyjov, 2015–2017

Objemová 
hmotnost N látky Pádové 

číslo 
Zeleny

test Lepek

g/l % s ml %

2015 842 12,9 343 56 27,2

2016 798 12,6 370 55 26,5

2017 768 13,2 360 52 28,4

Avenue - nejranější odrůda v sor  mentu
•  vysoká odnoživost
• vysoká regenerační schopnost na jaře
•  krátké rostliny s pevným stéblem odolné vůči poléhání 

Avenue - zdravá odrůda s nízkými DONy
•  velmi vysoká odolnost vůči padlí travnímu na listu 
•  velmi dobrá odolnost vůči ostatním listovým chorobám
• vysoká odolnost vůči rzi plevové
• vysoká odolnost vůči všem klasovým chorobám
•  velmi dobrá odolnost vůči fuzariózám v klasu, včetně nízké 

akumulace mykotoxinů (DON) v zrnu
•  při se   po obilnině věnovat pozornost chorobám pat stébel

Zeptali jsme se, jaké máte zkušenos   
s pěstováním Avenue?
 
Ing. Jaroslav Ša  a, STATEK KYDLINOV s.r.o., okr. Hradec 
Králové
„Avenue na 84 hektarech dala vloni výnos 10,1 tuny z hektaru. 
Výhodou Avenue je její ranost a sklizeň ještě před řepkami, je 
nízká a nepoléhavá, takže není potřeba ji moc regulovat. Vloni 
jsme sklidili pěknou červenou pšenici, která má dusíkaté látky 
nad 12 % a objemovku 830 g/l. Je to výborná předplodina pro 
řepku, má málo slámy, takže se po ní dobře a včas připravuje.“

Avenue
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Avenue 

Ing. Eliška Nováková, agronomka, AG MAIWALD a.s., 
Benátky, okr. Svitavy:
„Avenue se nám líbí, protože je raná, nepoléhavá, nízká 
a jednoduchá na pěstování. Je to odrůda vysoce odnoživá, 
měli jsme 900–1000 klasů na metr čtvereční, takže pro 
nás je výhodná i díky nižšímu výsevku.  V loňském roce 
jsme ji pěstovali na 278 hektarech a dosáhla výnosu 
10,3 tuny z hektaru, přičemž přesáhla podnikový průměr. 
Na 27 hektarech byl výnos dokonce 12 tun po hektaru, 
a to byl v roce 2017 nejvyšší výnos v našem podniku.“

Ing. Radek Lesák, ZZN Svitavy a.s., Svitavy:
„80 % Avenue, sklizeného v AG MAIWALD a.s., Benátky, 
bylo prodáno jako potravina s parametry NL 12–13,5 %, 
OH 737 - 813 g/l, sklizeň Avenue proběhla 19.–23. července.“

Pěstování
• rajonizace: plas  cká odrůda vhodná do všech výrobních 

oblas  
• zařazení v osevním postupu: odrůda vhodná pro pěstování 

i po obilnině, vzhledem k extrémní ranos   je op  mální 
předplodinou pro řepku nebo pro zásev meziplodin  

• termín se   a výsevek  
- nejlepších výsledků je dosahováno při se   v ATL

• hnojení dusíkem
regenerační (vhodné rozdělit na 2 aplikace) 50–70 kg N/ha
1. produkční 40–60 kg N/ha
2. produkční 20–30 kg N/ha
kvalita  vní - aplikovat včas, i jako součást 
druhého produkčního hnojení  30–40 kg N/ha

• hnojení sírou
největší odběr síry je na jaře, proto je vhodné dodat síru 
spolu s dusíkem v kombinovaných hnojivech na začátku 
jarní vegetace. Pozdní aplikace síry listovými hnojivy 
ve fázi 55 má vliv především na pekařskou jakost.

• morforegulátory růstu
odrůda Avenue je vysoce odnoživá s vysokou regenerační 
schopnos   na jaře. Má krátké rostliny odolné vůči 
poléhání.  Použi   morforegulátoru růstu je možné v nižší 
dávce v souladu s intenzitou pěstování.

• fungicidní ochrana
ošetření volíme na základě infekčního tlaku a rizika 
napadení. Pro plné využi   výnosového potenciálu odrůdy 
doporučujeme intenzivní technologii pěstování. 
Při pěstování po obilnině první ošetření zaměřit 
na ochranu pro   chorobám pat stébel.

Termín se  

Oblast 15. 9. 20. 9. 25. 9. 30. 9. 5. 10. 10. 10.

KVO 3,2–3,7 3,8–4,3

ŘVO 3,0–3,5 3,5–4,5

OVO + BVO 3,5–4,0 4,0–4,7

Vzhledem k ranos   Avenue dbát na dodržení op  málních 
fází pro hnojení dusíkem i ošetření fungicidy - ošetřovat 
i hnojit včas.

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Limagrain Europe S.A., Francie
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: ČR, SR, Bulharsko, Ukrajina, Maďarsko

Pozn.: Výsevky jsou uvedeny v MKS/ha
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Oplatky, slad a  krmení,
bez zbytečného hnojení,
To je Arkeosu umění !                                    

  raný výnosový rekordman 
  unikátní na pečivárenské výrobky
  vynikající pro krmné využi   
  kvalitní na slad

Arkeos - velmi raná odrůda 
•  patří mezi nejranější odrůdy v sor  mentu
•  v metání i v plné zralos   je o 1–2 dny ranější než odrůda 

Dagmar

Unikátní kvalita Arkeosu pro výrobu oplatků 
i sušenek 
•  Arkeos je unikátní pšenice se specifi ckými vlastnostmi pro 

výrobu pečivárenských mouk s nízkým obsahem lepku
•  odrůda preferovaná společnos   Mondeléz Interna  onal 
•  ze sklizně 2018 nakupují: 

MLÝN PERNER SVIJANY 50–60 000 tun
GoodMills Česko s.r.o. 
Mlýn Herber
další mlýny v ČR a SR

•  Arkeos je měkká pšenice vyznačující se nízkou vaznos   vody
•  díky měkké struktuře endospermu dochází k nízkému 

poškození škrobových zrn při mle  
•  oplatky a sušenky z této odrůdy jsou charakteris  cké velmi 

nízkým glykemickým indexem
•  pro bezproblémovou technologii výroby zpracovatelé 

požadují odrůdovou čistotu 
•  pro pěstování v projektu LU´Harmony je vyžadováno použi   

cer  fi kovaného osiva

Arkeos - jedinečná odrůda na pečivárenské 
využi   

Zdroj: Goodmills Česko, mlýn Kyjov, 2015–2017

Základní rozbor Farinogram

Obsah 
NL

Zeleny
test

Číslo
poklesu

Vaznost
mouky

Vývin
těsta

Stabilita
těsta

Pokles 
konzis-
tence

% ml s % min min P.J.

2015 11,2 22 333 48,2 0,8 1,32 109

2016 11,8 23 316 47,1 1,02 1,55 80

2017 12,4 28 360 44,8 1,11 1,52 63

Arkeos - vynikající ke krmným účelům
•  Arkeos dosáhl nejvyššího hodnocení ze sor  mentu 

11 zkoušených odrůd v krmných testech ZZN Pelhřimov 
v roce 2017

•  v těchto testech dosáhl Arkeos nejvyšší hodnoty indexu 
efek  vnos   výkrmu a obsahu aminokyselin

•  vynikající krmnou kvalitu doplňuje i velmi vysoký výnos 

Arkeos
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Arkeos 

Arkeos - kvalitní i pro výrobu pšeničného sladu
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Arkeos čirá 10 1,531 80,3 242 86,7 31,1 10,8 41,2 34 46,1 98

Zdroj: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, ČR, Výsledky ověřování sladovnické kvality 2016

Arkeos - výnosový rekordman
•  dlouhodobě velmi vysoký výnos zrna ve všech výrobních 

oblastech potvrzují i výsledky z běžných ploch pěstování 
v roce 2017

• vysoká produk  vita klasu
• HTS na úrovni 40–42 g

Arkeos - velmi raná a vysoce odnoživá odrůda
•  krátké rostliny středně odolné vůči poléhání 
• dobrá až velmi dobrá odolnost vůči vyzimování
• výborná regenerační schopnost na jaře
•  pozvolný start vegetace na jaře díky fotosensi  vnímu 

charakteru odrůdy
• mohutný a zdravý kořenový systém

Arkeos - vysoká odolnost ke rzi plevové
•  střední odolnost vůči padlí travnímu, rzi pšeničné 

a braničnatkám na listu 
•  střední odolnost vůči chorobám pat stébel a fuzariózám v klasu 

Zeptali jsme se, co se Vám líbí na Arkeosu? 

Ing. Radomír Kvapil, AGRO Sla  ny a.s., okr. Jičín
„Na Arkeosu se nám líbí vysoký výnos s nízkými vstupy. 
Stačí mu 150 kg dusíku, vynecháme kvalita  vní přihnojení, 
ošetřujeme dvěma fungicidy. Přednos   této odrůdy je nízký 
výsevek, široké okno se  , jarní ošetření je možno aplikovat 
velmi brzy díky ranos   této odrůdy. Vloni jsme měli 170 ha 
Arkeosu s výnosem 9,05 t/ha, letos máme zaseto 300 ha.“

P. Věroslav Čapek, Volanická zemědělská a.s., Volanice, 
okr. Jičín
„Arkeos je pšenice, která nás nezklamala. Je plas  cká, lze ji 
pěstovat na těžké i lehké půdě, snese i horší předplodinu při 
stejně dobrém výnosu, jako po dobré předplodině. V roce 
2017 jsme pěstovali Arkeos na 70 ha s výnosem i přes 9 t/ha. 
Pro letošní sezónu jsme zaseli 100 ha této odrůdy.“

Ing. Václav Matoušek, ZEM a.s., Lužec nad Cidlinou, 
okr. Hradec Králové
„Arkeos jsme měli na 260 ha a dosáhli jsme z této plochy 
výnosu 9,2 t/ha po vyčištění. Veškerá produkce je určena pro 
MLÝN PERNER SVIJANY.“

Ing. Libor Pavlíček, ZS Kratonohy a.s., okr. Hradec Králové
„Arkeos pěstujeme cíleně pro MLÝN PERNER SVIJANY, kam 
každoročně dodáváme 500–600 tun této odrůdy. V loňském 
roce jsme jej měli na 43 ha s průměrným výnosem 8,95 t/ha.“

Ing. Jiří Stránský, ZD Luštěnice, okr. Mladá Boleslav
„Arkeos pěstujeme již sedmým rokem. V roce 2012 jsme měli 
první množitelskou plochu v Čechách a následně každý rok, 
kromě 30 hektarů množení, ještě okolo 100 ha běžné plochy 
pro MLÝN PERNER SVIJANY, kam každoročně dodáváme asi 
800 tun Arkeosu. Tuto odrůdu pěstujeme na lehkých půdách, 
kde díky svojí ranos   uteče přísuškům. Výnosově je vždy i 
na lehčích půdách nad průměrem podniku. V letošním roce 
máme Arkeos na 115 hektarech a k tomu 30 hektarů množení. 
Se   proběhlo mezi 23.–25. září, porosty jsou moc pěkné 
a velmi dobře přezimovaly. Na Arkeosu se nám líbí hlavně 
ranost, vysoký výnos i na lehkých půdách, dobrý zdravotní 
stav a jistý odbyt za dobrou cenu.”
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Arkeos

Pěstování
• rajonizace: 

- odrůda vhodná do všech oblas   pěstování
- velmi adaptabilní odrůda na všechny klima  cké i půdní 
podmínky 

• zařazení v osevním postupu: 
- nejlepších výsledků dosahuje při pěstování po zlepšující 
předplodině
- při pěstování po obilnině a použi   minimalizačních 
technologií věnovat zvýšenou pozornost ošetření pro   
chorobám pat stébel
- vzhledem ke střední odolnos   vůči fuzariózám v klasu 
nedoporučujeme pěstovat po kukuřici při použi   
minimalizačních technologií

• termín se   a výsevek  
- pěstování při nižším výsevku vzhledem k vysoké 
odnožovací schopnos  
- s přihlédnu  m k nižší HTZ je nutné věnovat pozornost 
výpočtu MKS, nesít „na kila“

• hnojení dusíkem
technologii hnojení přizpůsobit účelu pěstování. 
Při pěstování na pečivárenské účely přizpůsobit hnojení 
zejména obsahu N látek v zrnu max. 11,5 %. Z toho důvodu 
je doporučeno vynechat kvalita  vní hnojení dusíkem!  

• morforegulátory růstu
odrůda Arkeos je vysoce odnoživá, nedoporučuje se 
použi   morforegulátoru růstu pro podporu odnožování. 
Vzhledem ke střední odolnos   vůči poléhání se doporučuje 
nižší až střední dávka morforegulátoru růstu dle hustoty 
porostu.

• fungicidní ochrana
1. ošetření - zaměřit pro   chorobám pat stébel, 
septoriózám a padlí travnímu zvláště při přehoustlých 
porostech
2. ošetření - zaměřit pro   fuzariózám klasu 

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Limagrain Europe S.A., Francie
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: Francie, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina

Termín se  

Oblast 15. 9. 20. 9. 25. 9. 30. 9. 5. 10. 10. 10. 15. 10.

KVO 3,0–3,6 3,5–3,8

ŘVO 2,8–3,1 3,2–3,5

OVO + BVO 3,3–3,6 3,7–4,0

Pozn.: Výsevky jsou uvedeny v MKS/ha
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Evina E
KVALITA

Královská kvalita E                                    
  dlouhodobě nejstabilnější prémiová pekařská 
kvalita E  

  dlouhodobě stabilní a vysoký výnos
  vynikající zdravotní stav
  vynikající odolnost k fuzariózám klasu

Evina je mlynáři nejoceňovanější pšenicí díky stabilní E 
kvalitě, kterou si dokáže udržet v rozdílných klima  ckých 
podmínkách jednotlivých ročníků 

Elitní potravinářská kvalita 
•  dlouhodobě nejstabilnější registrované Éčko v ČR
•  stabilní a vynikající kvalita v jednotlivých ročnících 

ve zkouškách ÚKZÚZ, ÚKSÚP i v nákupech mlýnů
• trvale žádaná mlýny v ČR
• významná exportní odrůda
•  velmi vysoká objemová hmotnost a hodnota Zelenyho testu 

a velmi vysoký objem pečiva
•  vysoký obsah dusíkatých látek, vysoká hodnota čísla poklesu 

a vysoká vaznost mouky
•  velmi vysoká deformační energie těsta W, op  mální 

poměr P/L

Dlouhodobě vynikající a stabilní kvalitu 
dosahuje odrůda Evina také u zpracovatelů
  
GoodMills Česko s.r.o., mlýn Kyjov 
Evina je mlýnem hodnocena jako odrůda s vynikající E 
kvalitou, která je stabilní v ročnících. Svou vynikající kvalitu 
potvrdila i při nákupu ze sklizně 2017. Měla nejvyšší N látky 
a výborné reologické parametry -  ideální poměr P/L a vysokou 
deformační energii těsta. Je charakterizována jako mlynářsky 
zlepšující pšenice. Kyjovský mlýn má Evinu zařazenou 
do Top 13 vykupovaných odrůd pod značkou GoodMills 
Česko doporučuje. Podle místního stárka je Evina stálicí 
v potravinářské jakos   a jeho heslo je: „Evina patří do mlýna“.

MLÝN PERNER SVIJANY   
Evinu nakupujeme hlavně pro její vysokou a stabilní E kvalitu. 
Mouka z odrůdy Evina vyniká především vysokou elas  citou 
lepku a díky tomu ji dodáváme do pekáren pro výrobu 
nejkvalitnějšího pečiva. Tím jsou myšleny například croissanty, 
vánočky a další pekařské a cukrářské výrobky, do nichž se 
dává hodně cukru a tuku a vyžadují, aby mouka měla hodně 
lepku s velmi dobrou tažnos  , aby kvasinky dokázaly těsto 
„zvednout“. V roce 2018 bychom chtěli Eviny nakoupit 
10 000 tun. 

Mlýn Havlíčkův Brod  
Evina je odrůda, která ve mlýně kraluje, patří za poslední roky 
k nejlepším nakupovaným odrůdám. Svou dobrou kvalitu, 
jako jedna z mála odrůd ozimé pšenice, si dokázala podržet 
i v nepříznivých ročnících.

Evina - spolehlivé E pro mlynáře

Zdroj: Goodmills Česko, mlýn Kyjov, výsledky nákupu ze sklizně 2015–2017

Objemová 
hmotnost N látky Pádové číslo Zeleny

test Lepek Energie
(W)

Odpor
(P)

Tažnost
(L)

Poměr
(P/L)

g/l % s ml %

2015 830 14,6 426 56 32,2 303 97 90 1,07

2016 790 14,0 348 59 33,5 334 89 114 0,86

2017 788 15,7 402 62 34,6 349 98 96 1,02
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Evina E
KVALITA

Evina - odrůda se stabilním a vysokým výnosem 
•  mimořádná kombinace vysokého výnosu a špičkové kvality 
• stabilně vysoký výnos i na provozních plochách
•  nejvýnosnější E s výměrou nad 100 ha v okrese Prostějov 

v roce 2016 i 2017

Agronomické vlastnos   Eviny
•  odrůda s dobrou odnoživos  
• dobrá odolnost vůči poléhání
• HTZ 49 g

Evina - zdravý list i klas 
•  vysoká odolnost vůči padlí travnímu, rzi pšeničné i rzi 

plevové
•  střední odolnost vůči listovým skvrnitostem
•  vysoká odolnost vůči běloklasos  , braničnatce plevové 

a padlí travnímu v klasu
•  vynikající odolnost vůči fuzariózám v klasu a nízká 

akumulace mykotoxinů (DON) v zrnu - dlouhodobě 
patří mezi nejlépe hodnocené odrůdy z hlediska obsahu 
mykotoxinů (DON) v zrnu 

Evině to v Kobeřicích svědčí   
Zalistovali jsme ve výsledcích s agronomem  Janem Nedělníkem 
CROPAGRO, s.r.o., Hradčany - Kobeřice, okres Prostějov
„Evinu jsme poprvé sklízeli v roce 2014 ze 118 ha, kdy nás 
potěšila nejen deklarovanou kvalitou, ale i výnosem 8,67 t/ha. 
Dostala důvěru i další rok a rozhodně nezklamala. Naopak. 
Sklizeň 2015 - výnos 8,83 t/ha ze 152 ha - ten rok nejlepší 
odrůda. Sklizeň 2016 vynikající výnos 9,66 t/ha ze 165 ha - 
opět nejlepší odrůda. Utvrzením ve správné volbě byl loňský 
problema  cký rok, který se výrazně podepsal na výnosech 
i tady na Prostějovsku (průměrný výnos okresu Prostějov 
6,75 t/ha). Evina byla opět naše nejvýnosnější odrůda, dala 
8,21 t/ha s velmi dobrou objemovou hmotnos   a o ostatních 
parametrech ani není nutné mluvit. Letos máme Evinu 
na polovině výměry pšenice - rovných 300 ha. Důvod je jasný.“

Evina ve Volanicích letos znovu   
P. Věroslav Čapek, Volanická zemědělská a.s., Volanice, 
okr. Jičín
„Potřebujeme E se stabilní kvalitou a Evina nám dává slušný 
výnos. V roce 2017 jsme ji pěstovali na 50 ha s výnosem 
8,5 t/ha. Letos ji máme zasetou znovu.“

Evina jako zlepšující pšenice ve Štěpánkovicích   
Ing. Jindřich Ullmann, AGROLAND s.r.o. Štěpánkovice, 
okr. Opava 
„V roce 2017 jsme pěstovali Evinu na 36 ha s výnosem 86 q/ha. 
Byla zasetá po řepce s výsevkem 4 MKS/ha. Používáme ji jako 
zlepšující pšenici pro její kvalitu. I ze sklizně 2017 byla kvalita 
jako vždy na vynikající úrovni - NL 14,9 % a lepek 37,9 %.“

Evina vychází v Krchlebech jako nejlepší 
potravina   
Ing. Zdeněk Tajčovský, ZDV Krchleby a.s., okr. Kutná Hora
„Evinu pěstujeme od roku 2012 a po celou dobu u nás vychází 
jako nejlepší potravina, o kategorii výš, než všechny ostatní 
pšenice. Většinu produkce této odrůdy dodáváme do mlýna.“

Evina udrží kvalitu i po deš     
Ing. Jaroslav Bělina, Agro Pertol  ce, a.s., okr. Kutná Hora
„U Eviny si ceníme hlavně každoročně stabilní vynikající 
kvalitu. Neztra   parametry a neporůstá, ani když zmokne. 
Je to super potravina, veškerá sklizeň jde do mlýna. 
V roce 2017 jsme měli Evinu na 262 ha, letos jsme výměru 
zvýšili na 300 ha.“
Kvalita ze sklizně 2017: NL 13,5–14,5 %, OH 800 g/l, 
lepek 29–32 %, ČP 340–357 s.

Evinu si žádají i v Itálii   
Ing. Pavel Coufal, Agra Horní Dunajovice, a.s., okr. Znojmo 
„Evinu pěstujeme od roku 2015. Hlavní důvod? Její stabilní 
kvalita ve výkupních i mlynářských parametrech. V naší oblas   
to  ž nemůžeme postavit ekonomiku na výnosu, a proto se 
zaměřujeme na špičkovou potravinářskou kvalitu a tu nám 
z éčkových odrůd nejlépe splňuje právě Evina. Potvrdila to 
hned po první sklizni, kdy jsme měli možnost vyvážet do Itálie. 
Tehdy jsme poprvé narazili na do té doby pro nás neznámý 
parametr, poměr P/L. Ten nejlépe splňovala právě Evina. 
Za 3 sklizňové roky si drží op  mální poměr P/L mezi 0,8–1, 
bílkoviny vždy nad 15 % při objemové hmotnos   800–840 g/l. 
Loni byly NL dokonce až 20 %, ale co bylo důležitější, tak si 
Evina zachovala nejlepší OH na úrovni 780 g/l. V současné 
době už podepisujeme vývozové smlouvy přímo na Evinu. 
My máme jistotu odbytu a Italové jistotu kvality.“
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Evina E
KVALITA

Pěstování
• rajonizace: plas  cká odrůda vhodná do všech výrobních 

oblas   
• zařazení v osevním postupu: odrůda vhodná pro pěstování 

po zlepšující předplodině, ale i po obilnině a časně sklizené 
kukuřici

• termín se   a výsevek  

• hnojení dusíkem
regenerační (vhodné rozdělit na 2 aplikace) až 70 kg N/ha
1. produkční do 60 kg N/ha
2. produkční do 30 kg N/ha
kvalita  vní  až 40 kg N/ha

• hnojení sírou
největší odběr síry je na jaře, proto je vhodné dodat síru 
spolu s dusíkem v kombinovaných hnojivech na začátku 
jarní vegetace. Pozdní aplikace síry listovými hnojivy 
ve fázi 55 má vliv především na pekařskou jakost. 

• morforegulátory růstu
podle stavu porostu lze morforegulátory použít pro 
podporu odnožování. Evina má velmi dobrou odolnost vůči 
poléhání. Pro zachování kvality produkce doporučujeme 
dávku regulátoru volit s ohledem na intenzitu pěstování 
a stav porostu. 

• fungicidní ochrana
1. ošetření se zaměřením na listové skvrnitos    
2. ošetření se zaměřením na ochranu praporcového listu 
a klasu 

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Limagrain GmbH, Německo
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: ČR, SR, Maďarsko, Rakousko

Termín se  

Oblast 15. 9. 20. 9. 25. 9. 30. 9. 5. 10. 10. 10. 20. 10. 30. 10. 10. 11.

KVO 3,5–3,9 3,8–4,4

ŘVO 3,3–3,8 3,7–4,5

OVO + BVO 3,7–4,2 4,0–4,7

Pozn.: Výsevky jsou uvedeny v MKS/ha
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Judita E/A
KVALITA

Judita = výnos 
+ zimovzdornost + kvalita                                    

  vynikající a stabilní potravinářská kvalita
  nejvýnosnější Áčko v registračních zkouškách 
v ČR 
   nejvýnosnější odrůda ve státních odrůdových 
zkouškách v SR

   raná odrůda - nejranější v zákl.  sor  mentu v ČR
   vysoká zimovzdornost - prověřená rokem 2012 
   zdravá odrůda s velmi dobrou odolnos   vůči 

porůstání zrna 

Judita - kvalita E/A 
•  stabilní špičková pekařská kvalita A na základě registračních 

zkoušek ÚKZÚZ v ČR v letech 2013–2015
•  vysoké a stabilní hodnoty Zelenyho testu a objemu pečiva, 

vysoká objemová hmotnost, stabilní pádové číslo, vysoký 
obsah dusíkatých látek

•  výborné hodnocení kvality (7–8) v ŠOS ÚKSÚP na Slovensku 
v letech 2013–2015 

•  kvalita E/A na základě testování ve mlýně v Kyjově 
(GoodMills Česko) v letech 2015–2017 - mlynářsky zlepšující 
pšenice

Judita - ve mlýně vítaná odrůda

Zdroj: Goodmills Česko, mlýn Kyjov, výsledky ze sklizně 2015–2017

Základní rozbor Alveograf

Výsledná 
kvalita

Objemová 
hmotnost N látky Pádové číslo Zeleny

test Lepek Energie
(W)

Odpor
(P)

Tažnost
(L)

Poměr
(P/L)

g/l % s ml %

2015 820 12,7 399 57 26,5 244 90 76 1,18

E/A2016 801 13,8 423 46 30,1 319 89 102 0,87

2017 781 14,5 389 54 31,8 310 91 95 0,95

Judita - nejvýnosnější v registračních zkouškách
•  nejvýnosnější Áčková odrůda v ČR v registračních zkouškách 

ÚKZÚZ v průměru let 2013–2015 v základním sor  mentu
•   nejvýnosnější odrůda ve státních odrůdových zkouškách 

ÚKSÚP na Slovensku v průměru let 2013–2015 v raném 
sor  mentu

•   mimořádně vysoký a stabilní výnos zrna ve všech výrobních 
oblastech i v jednotlivých ročnících ve státních odrůdových 
zkouškách ÚKSÚP 2013–2015

Zdroj: Výsledky státních odrůdových zkoušek ÚKSÚP, SR, 2013–2015
Pozn. Výnos zrna v % je vztažen na průměr kontrolních odrůd Venistar, Ilona, Torysa

KVO RVO ZVO průměr SR
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Pěstování
• rajonizace: odrůda vhodná do všech výrobních oblas  , 

zvláště pak do řepařské, kukuřičné a obilnářské výrobní 
oblas  

• zařazení v osevním postupu: lze pěstovat i po obilnině při 
dodržení správné agrotechniky 

• termín se   a výsevek  
snáší i pozdní se  

• hnojení dusíkem
regenerační (vhodné rozdělit na 2 aplikace) až 60 kg N/ha
1. produkční do 60 kg N/ha
2. produkční do 30 kg N/ha
kvalita  vní  až 40 kg N/ha

• hnojení sírou
největší odběr síry rostlinou je na jaře, proto je vhodné 
dodat síru spolu s dusíkem v kombinovaných hnojivech 
na začátku jarní vegetace. Pozdní aplikace síry listovými 
hnojivy ve fázi 55 má vliv především na pekařskou jakost.  

• morforegulátory růstu
podle stavu porostu lze morforegulátory použít pro 
podporu odnožování. Morforegulátory aplikovat podle 
intenzity pěstování, stavu porostu a průběhu počasí. 

• fungicidní ochrana
ošetření volíme na základě infekčního tlaku a rizika 
napadení
1. ošetření: zaměřené zejména na ochranu pro   chorobám listu 
2. ošetření: zaměřené na ochranu praporcového listu a klasu

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Šlech  telská stanice PLANT SELECT Hrubčice, Česká republika
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: ČR, SR, Ukrajina
V registračním řízení: Kazachstán, Moldávie 

Termín se  

Oblast 15. 9. 20. 9. 25. 9. 30. 9. 5. 10. 10. 10. 20. 10. 30. 10.

KVO 3,5–3,8 3,8–4,2 4,2–4,5

ŘVO 3,3–3,6 3,6–4,3

OVO + BVO 3,8–4,2 4,0–4,7

Judita E/A
KVALITA

Judita - nejranější v základním sor  mentu
•  raná odrůda se střední odnožovací schopnos  
• velmi dobrá odolnost k poléhání 
• HTZ 46 g
•  vysoká odolnost vůči vyzimování prověřená zimou 2012 

i v testech zimovzdornos   v registračních zkouškách v ČR, 
SR i na Ukrajině

Judita - odrůda se zdravým klasem
•  dobrá odolnost vůči padlí travnímu na listu, rzi pšeničné 

i plevové 
• střední odolnost vůči listovým skvrnitostem 
•  velmi dobrá odolnost vůči padlí travnímu v klasu, 

braničnatce plevové v klasu, běloklasos   a fuzariózám 
v klasu

Zdroj: Výsledky registračních zkoušek ÚKZÚZ, ČR, 2013–2015

KVO ŘVO OVO+BVO
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Judita - výnosová reakce na vyšší intenzitu 
pěstování

Pozn.: Výsevky jsou uvedeny v MKS/ha
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Sheriff 

Vítěz výnosových soubojů                                 
  velmi vysoký výnos
  velmi dobrá až vysoká odolnost vůči chorobám
  krátké rostliny s vysokou odolnos   vůči poléhání
  velmi dobrá odolnost vůči vyzimování

Sheriff  - odrůda s TOP výnosem 
•  nejvýnosnější odrůda v bramborářské výrobní oblas   

ve zkouškách pro doporučování odrůd ÚKZÚZ 
v ČR v letech 2014–2017 v neošetřené (111 % - 10,3 t/ha) 
i v ošetřené (108 % - 11,52 t/ha) variantě pěstování

•  plas  cká odrůda s velmi vysokým a stabilním výnosem zrna 
i v ostatních oblastech ve výše uvedených zkouškách v obou 
systémech pěstování

•  nejvýnosnější ze sor  mentu 78 odrůd v pokusu na ZVÚ 
Kroměříž v roce 2017 - 12,11 t/ha v intenzivní variantě 
pěstování

•  velmi vysoký výnos zrna v registračních zkouškách 
v Německu - nejvyšší hodnocení v neošetřené (9 bodů) 
i v ošetřené (9 bodů) variantě pěstování

novinka

Zdroj: Výsledky registračních zkoušek ÚKZÚZ, ČR, 2014–2016

KVO ŘVO OVO+BVO

 ošetřeno  neošetřeno

vý
no

s t
/h

a

13

12

11

10

9

8

7

Sheriff  - vyšší výnos při vyšší intenzitě Sheriff  - nepoléhavá odrůda
•  vysoká odnožovací schopnost
• vysoký počet zrn v klase, nízká až středně vysoká HTZ
• krátké rostliny s vysokou odolnos   vůči poléhání  
• velmi dobrá odolnost vůči vyzimování 

Sheriff  - odolává chorobám
•  velmi vysoká odolnost vůči padlí travnímu na listu 
•  velmi dobrá odolnost vůči rzi pšeničné a braničnatkám 

na listu
• dobrá odolnost vůči rzi plevové 
• odrůda odolná rzi plevové v klasu
•  velmi dobrá odolnost vůči fuzariózám v klasu, běloklasos  , 

braničnatce plevové v klasu a padlí travnímu v klasu 

Sheriff  - odrůda s výborným zdravotním stavem

Zdroj: Registrační zkoušky ÚKZÚZ, ČR, 2014–2016 
Hodnocení vlastnos   9–1: 9 - nejlepší, 1 - nejhorší
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Sheriff novinka

Pěstování
Velmi výnosná pšenice pro intenzivní pěstování, 
kterou lze rovněž pěstovat s omezenými vstupy 
vzhledem k výbornému zdravotnímu stavu a vysoké 
odolnosti vůči poléhání.
• rajonizace: plas  cká odrůda vhodná do všech výrobních 

oblas  , zejména do BVO
• zařazení v osevním postupu: lze pěstovat i po obilnině 

a časně sklizené kukuřici na siláž 
• termín se   a výsevek  

možnost i pozdního výsevu

• hnojení dusíkem
regenerační (vhodné rozdělit na 2 aplikace) 50–70 kg N/ha
1. produkční 40–60 kg N/ha
2. produkční 20–30 kg N/ha

• hnojení sírou
je vhodné dodat síru s dusíkem v kombinovaných 
hnojivech na začátku jarní vegetace

• morforegulátory růstu
použi   a dávku morforegulátoru přizpůsobit intenzitě 
pěstování, stavu porostu a předpokládanému výnosu 

• fungicidní ochrana
ošetření volíme na základě infekčního tlaku a rizika 
napadení. Pro maximální využi   vysokého výnosového 
potenciálu doporučujeme intenzivní technologii ošetření. 
Při pěstování po kukuřici na siláž věnovat pozornost 
kvalitnímu ošetření klasů pro   fuzariózám. 

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Sejet Planteforaedling I/S, Dánsko
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: ČR, Německo, Dánsko
V registračním řízení: Litva

Termín se  

Oblast 15. 9. 20. 9. 25. 9. 30. 9. 5. 10. 10. 10. 20. 10. 30. 10. 10. 11.

KVO 3,2–3,7 3,7–4,0 4,0–4,4 
i po kukuřici

ŘVO 3,1–3,5 3,5–3,8 3,8–4,2 i po kukuřici

OVO + BVO 3,5–4,0 4,0–4,5 i po kukuřici

Pozn.: Výsevky jsou uvedeny v MKS/ha
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Lear

Pšenice pro rekordní výnosy                                  
  dlouhodobě mimořádně výnosná pšenice 
  dobrá odolnost vůči poléhání
  zdravá odrůda vhodná pro pěstování po obilnině
  pro krmné účely i na oplatky a na slad

Lear - královský výnos 
•  velmi vysoký výnos zrna v neošetřené i ošetřené variantě 

pěstování
•  velmi vysoké výnosy na provozních plochách a pokusech 

v ČR a SR
•  velmi vysoký počet zrn v klasu, střední HTZ 

Lear - odrůda s vysokou krmnou kvalitou 
Lear je určen především pro krmné účely. Vysokou krmnou 
kvalitu pro monogastrická zvířata potvrdil v krmných testech 
v ZZN Pelhřimov. 

Lear - potvrzená pečivárenská kvalita 
Odrůda Lear je vhodná pro výrobu oplatků a pro tento účel je 
také vykupována mlýny: MLÝN PERNER SVIJANY a GoodMills 
Česko s.r.o.

Pěstování
• rajonizace: plas  cká odrůda vhodná do všech výr. oblas  
• zařazení v osevním postupu: lze pěstovat po obilnině za 

předpokladu dodržení agrotechnických zásad pěstování
• termín se   a výsevek  

odrůda vhodná pro včasný až středně raný termín se  

• hnojení dusíkem
regenerační (vhodné rozdělit na 2 aplikace) 50–70 kg N/ha
1. produkční 40–60 kg N/ha
2. produkční 20–30 kg N/ha

• morforegulátory růstu
použi   a dávku regulátoru volit s ohledem na intenzitu 
pěstování, aktuální stav porostu a místní podmínky

• fungicidní ochrana
Volíme dle infekčního tlaku chorob. 
1. ošetření - při pěstování po obilnině zaměříme 
na choroby pat stébel
2. ošetření - zaměříme na ochranu praporcového listu a klasu

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Limagrain UK Ltd., Velká Británie
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: Německo, Velká Británie

Termín se  

Oblast 15. 9. 20. 9. 25. 9. 30. 9. 5. 10. 10. 10.

KVO 3,5–3,8 3,8–4,2

ŘVO 3,2–3,6 3,5–4,3

OVO + BVO 3,8–4,2 4,1–4,7

Lear - vhodný i na slad
•  odrůda vhodná pro výrobu pšeničného sladu
•  sladovnická kvalita potvrzená Výzkumným ústavem 

pivovarským a sladařským
•  pro tyto účely je Lear vykupován v Německu a ve Francii  

Agronomické vlastnos   Learu
•  odrůda se střední až vysokou odnožovací schopnos  
• dobrá odolnost vůči poléhání
• střední odolnost vůči vyzimování
• vhodná pro pěstování ve všech výrobních oblastech
• možnost pěstování po obilnině

Lear - rezistentní vůči plodomorce
•  vysoká odolnost vůči padlí travnímu a rzi pšeničné
• velmi dobrá odolnost vůči braničnatkám na listu
• střední odolnost vůči chorobám pat stébel a DTR

Pozn.: Výsevky jsou uvedeny v MKS/ha
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A
KVALITAKompass

… ukáže Vám správný směr                                 
  spolehlivá odrůda s jistotou přezimování 
a vysokého výnosu 
  vynikající pekařská kvalita A
  odrůda vhodná i do sušších podmínek 
s lehčími půdami
  velmi dobrá odolnost vůči hlavním hospo-
dářským chorobám

  lze vysévat po obilnině a kukuřici

Kompass - výborná potravinářská kvalita  
•  Kompass byl zařazen do jakostní kategorie A v registračních 

zkouškách BSA v Německu
•  velmi stabilní pádové číslo a vysoká odolnost vůči porůstání 

zrna ověřená testováním
•  kvalita E na základě ověřování ve mlýně v Kyjově v roce 2016

Kompass - odrůda s vynikající kvalitou

Zdroj: Goodmills Česko, mlýn Kyjov, výsledky ze sklizně 2016

Kompass - vysoký výnos zrna
•  jedna z nejvýnosnějších odrůd v Německu
•  vysoký a stabilní výnos v registračních zkouškách 

Bundessortenamt, Německo
•  Kompass potvrdil výborný zdravotní stav a vysoký výnos 

zrna ve zkouškách pro doporučování odrůd v Sasku v roce 
2016 (105 % v neošetřené variantě pěstování)

•  zařazena do seznamu doporučených odrůd v Německu
•  vysoká HTZ 51 g
• střední počet zrn v klasu
• kompenzační typ pšenice

Agronomické vlastnos   Kompassu
•  raná v metání, středně raná ve zralos  
• velmi časný jarní rozvoj
• vysoká odnožovací schopnost
• středně vysoké rostliny 
• střední odolnost vůči poléhání
• střední odolnost vůči vyzimování

Kompass - odrůda s nízkými DONy
•  vysoká odolnost vůči padlí travnímu
• velmi dobrá odolnost vůči rzi plevové a pšeničné
• dobrá odolnost vůči braničnatkám na listu, DTR 
•  vysoká odolnost vůči fuzariózám v klasu, včetně nízké 

akumulace mykotoxinů (DON) v zrnu

Základní rozbor Alveograf

Výsledná  
kvalita

Objemová 
hmotnost N látky Pádové 

číslo 
Zeleny

test Lepek Energie
(W)

Odpor
(P)

Tažnost
(L)

Poměr
(P/L)

g/l % s ml %

Kompass 784 15,7 384 59 35,2 344 97 93 1,04 E
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A
KVALITAKompass

Pěstování
• rajonizace: plas  cká odrůda, vhodná pro všechny typy půd, 

včetně suchých lokalit
• zařazení v osevním postupu: lze pěstovat i po obilnině 

a kukuřici, je vhodná i pro bezorebné se  
• termín se   a výsevek  

doporučen termín se   od 15. září do 20. října

• hnojení dusíkem
zvolit na obvyklé úrovni podle místních podmínek s cílem 
podpořit hustotu porostu, ale i HTZ. Zvláštní pozornost 
věnovat podpoře zachování počtu zrn v klasu. 
regenerační (vhodné rozdělit na 2 aplikace) 50–60 kg N/ha
1. produkční 50–60 kg N/ha
2. produkční 20–30 kg N/ha
kvalita  vní 30–40 kg N/ha

• hnojení sírou
největší odběr síry je na jaře, proto je vhodné dodat síru 
spolu s dusíkem v kombinovaných hnojivech na začátku 
jarní vegetace. Pozdní aplikace síry listovými hnojivy 
ve fázi 55 má vliv především na pekařskou jakost. 

• morforegulátory růstu
vzhledem k tomu, že odrůda Kompass má střední odolnost 
vůči poléhání, je doporučena aplikace střední dávky 
morforegulátoru růstu. Vždy je však potřeba přihlédnout 
k místním podmínkám. 

• fungicidní ochrana
ošetření volíme na základě infekčního tlaku a rizika 
napadení
1. ošetření: zaměřené zejména na ochranu pro   listovým 
chorobám
2. ošetření: zaměřené na ochranu praporcového listu 
a klasu

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Saatzucht Josef Breun GmbH&Co.KG, Německo
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: Německo 

Termín se  

Oblast 15. 9. 20. 9. 25. 9. 30. 9. 5. 10. 10. 10. 20. 10. 30. 10.

KVO 3,4–3,8 3,8–4,4 i po kukuřici

ŘVO 3,2–3,6 3,6–4,2 i po kukuřici

OVO + BVO 3,5–4,2 4,2–4,7 i po kukuřici

Pozn.: Výsevky jsou uvedeny v MKS/ha
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Pozn.: Výsevky jsou uvedeny v MKS/ha

Nordika

Kdo Nordiku seje, 
ten se v  zimě směje                                  

  odrůda odolná vymrzání 
  vhodná i do sušších a teplejších oblas  
  velmi vysoký výnos zrna i HTZ
  lze pěstovat i po obilnině a kukuřici, snáší pozdní 
se  

Nordika poskytuje vysoký výnos zrna ve všech 
výrobních oblastech  
• vysoký a stabilní výnos zrna ve všech výrobních oblastech 

v ošetřené i neošetřené variantě pěstování
• velké zrno s vysokou HTZ 52 g
•  odrůda s vysokou produk  vitou klasu

Nordika je odrůda odolná vymrzání   
Na základě rozhodnu   ÚKZÚZ o registraci je Nordika odrůda 
odolná vůči vymrzání. Ve zkouškách ÚKZÚZ byla nejlépe 
hodnocenou odrůdou v ročníku 2011/2012, kde dosáhla 
8,8 bodů z deví   bodové stupnice.

Nordika - ověřená krmná kvalita   
• vysokou krmnou kvalitu odrůda potvrdila i v krmných tes-

tech v ZZN Pelhřimov 

Nordika - agronomické vlastnos      
• poloraná odrůda se střední odnožovací schopnos  
• středně vysoké rostliny s dobrou odolnos   vůči poléhání 

Nordika - odrůda se zdravým klasem   
• velmi dobrá odolnost pro   padlí travnímu na listu
• vysoká odolnost pro   rzi pšeničné
• střední odolnost vůči braničnatkám na listu
• velmi vysoká odolnost vůči běloklasos   
• velmi dobrá odolnost pro   padlí travnímu a braničnatce 

plevové v klasu         
• velmi dobrá odolnost vůči fuzariózám v klasu, včetně nízké 

úrovně obsahu mykotoxinů (DON) v zrnu 
• citlivější vůči rzi plevové

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., 
Šlech  telská stanice PLANT SELECT Hrubčice, Česká republika
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: ČR, Ukrajina, Estonsko
V registračním řízení: Litva

Pěstování
• rajonizace: plas  cká odrůda vhodná do všech výr. oblas  
• zařazení v osevním postupu: lze pěstovat i po obilnině 

a kukuřici, vzhledem k vysoké zimovzdornos   odrůda 
velmi dobře snáší pozdní až velmi pozdní se  

• termín se   a výsevek 

Termín se  

Oblast 15. 9. 20. 9. 25. 9. 30. 9. 5. 10. 10. 10. 20. 10. 30. 10. 10. 11.

KVO 3,3–3,8 3,8–4,3 i po kukuřici

ŘVO 3,2–3,6 3,5–4,0 3,8–4,5 i po kukuřici

OVO + BVO 3,6–4,0 4,0–4,7 i po kukuřici

• hnojení dusíkem
regenerační (vhodné rozdělit na 2 aplikace) 50–70 kg N/ha
1. produkční 40–70 kg N/ha
2. produkční 20–30 kg N/ha

• morforegulátory růstu
i přes dobré hodnocení odolnos   vůči poléhání 
doporučujeme intenzivně pěstované porosty ošetřit 
střední až vyšší dávkou 

• fungicidní ochrana
systém ošetření volíme na základě infekčního tlaku, 
rizika napadení, průběhu počasí a technologie pěstování. 
1. ošetření - zaměřit na listové skvrnitos   a zejména 
rez plevovou. 
2. ošetření - při zvýšeném infekčním tlaku chorob 
se zaměřením na ochranu praporcového listu a klasu.
Vždy ale musíme vzít v úvahu místní podmínky 
a zkušenos   s pěstováním pšenice ozimé v dané oblas  .
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Vůči porůstání odolná 
  vynikající a stabilní potravinářská kvalita A
  mimořádně vysoká odolnost vůči porůstání zrna
  velmi vysoká objemová hmotnost 
  česká velmi raná osinatá potravinářská pšenice

Jindra - vynikající pekařská kvalita   
• stabilní kvalita A napříč ročníky
• velmi vysoká odolnost vůči porůstání zrna

Jindra - odrůda se stabilním výnosem    
• vysoký a stabilní výnos zrna ve všech výrobních oblastech
• HTZ 45 g
• snáší i lehčí půdy a přísušky

Jindra - velmi raná osinatka   
• velmi raná osinatá odrůda s dobrou odnoživos  
• středně dlouhé stéblo se střední odolnos   vůči poléhání

Jindra - zdravá odrůda    
• velmi vysoká odolnost vůči padlí travnímu na listu
• vysoká odolnost vůči fuzariózám v klase a ostatním 

klasovým chorobám

Pěstování    
• vhodnost i do sušších a teplejších oblas   
• pěstování po zlepšující předplodině 
• se   v ATL, vhodný je časný zásev

Řeší problém se zvěří 
  velmi raná osinatá potravinářská pšenice
  pekařská kvalita chlebová
  velmi vysoký a stabilní výnos zrna
  velké zrno s vysokou HTZ 
  pevné stéblo s vysokou odolnos   vůči poléhání

Al  go - odrůda s ideálním poměrem P/L   
• výborné alveografi cké parametry - ideální poměr P/L

Al  go - výnos zrna    
• velmi vysoký a stabilní výnos zrna ve všech výrobních 

oblastech
• velké zrno s vysokou HTZ 48 g

Al  go - nepoléhavá osinatka   
• velmi raná osinatá odrůda s velmi dobrou odnoživos  
• krátké rostliny s pevným stéblem a vysokou odolnos   vůči 

poléhání

Al  go - zdravá odrůda    
• velmi dobrá odolnost vůči padlí travnímu na listu 

a rzi pšeničné
• dobrá odolnost vůči klasovým chorobám 
• tolerantní vůči plodomorce plevové

Pěstování    
• vhodnost do všech pěs  telských oblas   
• se   v agrotechnické lhůtě, vhodnější na jejím začátku

Jindra Al  goA
KVALITA

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., 
Šlech  telská stanice PLANT SELECT Hrubčice, Česká republika
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: ČR, Rumunsko

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Limagrain Europe S.A., Francie
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: ČR, SR, Francie, Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko, 
Ukrajina
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Epos E
KVALITA

elitní potravinářská přesívka 
  nejpěstovanější přesívková pšenice v ČR
  spolehlivá zimovzdornost při se   na podzim 
prověřená rokem 2012
  plas  cká odrůda, vhodná i do sušších oblas   
- potvrzeno rokem 2017
  stabilní potravinářská kvalita E

Epos - elitní potravinářská kvalita   
• po tříletém zkoušení pro registraci v Německu byl Epos 

zařazen do jakostní kategorie E

Epos - stabilně vysoký výnos    
• vysoký výnos zrna
• kompenzační typ pšenice
• stabilně vysoký výnos na běžných plochách 
• středně vysoká HTZ

Epos - specialista na nejpozdnější výsevy   
• přesívkový typ pšenice pro jarní i podzimní výsev 

- půlroční okno výsevu
• středně raná odrůda
• dobrá odnožovací schopnost
• střední délka rostlin
• vysoká odolnost vůči poléhání (7)
• vysoká odolnost podzimních výsevů vůči vyzimování 

- prověřeno rokem 2012
• při podzimním výsevu je sklizeň o týden až 10 dnů časnější 

opro   jarnímu výsevu

Zdravotní stav Eposu  
• střední odolnost k padlí travnímu (5)
• velmi dobrá odolnost k braničnatkám na listu (6) 

a rzi pšeničné (6)
• velmi tolerantní vůči fuzariózám v klase (6)

Pěstování
• rajonizace: přesívková pšenice vhodná do všech výrobních 

oblas  
• termín se   

na podzim - od konce října, doporučeno po 20. říjnu, 
až do zamrznu   půdy, nebo kdykoliv během zimy, 
kdy to stav půdy dovolí 
brzy na jaře - aby odrůda dostatečně odnožila a měla 
dostatek času na využi   svého výnosového potenciálu

• Epos - výsevek 4,5–5,5 MKS/ha podle termínu se  
• doporučená hustota porostu 550–650 klasů na m2

• hnojení dusíkem
regenerační (startovací) dávka 70–90 kg N/ha
produkční dávka 30–50 kg N/ha
kvalita  vní dávka 50–80 kg N/ha

• morforegulátory růstu - vzhledem k vysoké odolnos   vůči 
poléhání může být dávka snížena, je vhodné přihlédnout 
k místním podmínkám, aplikace v růstové fázi 29–32
jarní výsev - dávka do 1 l/ha CCC
podzimní výsev - rostliny jsou vyšší - dávka 1–1,5 l/ha CCC 

• ochrana pro   chorobám a škůdcům - opatření volit podle 
lokality a infekčního tlaku chorob a škůdců

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: SZ Schweiger, Německo
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: Německo, Finsko



36

ječmen ozimý

LG Triumph ...................................................................................................................................................  37
Padura  .........................................................................................................................................................  39
Casanova  .....................................................................................................................................................  41
Jup  ...............................................................................................................................................................  42
Paso  .............................................................................................................................................................  42
Leopard  ........................................................................................................................................................  43



37

LG Triumph

JEDEN VLÁDNE VŠEM
  nejvýnosnější odrůda v registrovaném 
sor  mentu v ČR
  nejvýnosnější šes  řadá odrůda v registračních 
zkouškách ÚKZÚZ v letech 2015–2017 

  odrůda odolná pro   poléhání 
  výborný zdravotní stav
  velké zrno s HTZ 47 g

LG Triumph - šes  řadá velmi dobře odnoživá 
odrůda
• středně vysoké rostliny
• odrůda odolná vůči poléhání 

LG Triumph - vítězí nad chorobami
• vysoká odolnost vůči rynchosporiové skvrnitos   
• velmi dobrá odolnost vůči padlí travnímu 
• velmi dobrá odolnost vůči rzi ječné 
• dobrá odolnost pro   komplexu hnědých skvrnitos   

Zdroj: Registrační zkoušky ÚKZÚZ, ČR, 2015–2017, KWS Meridian, Titus, Sylva 
- kontrolní odrůdy ÚKZÚZ

LG Triumph KWS Meridian Titus Sylva

 ošetřeno  neošetřeno

vý
no

s %

106

104

102

100

98

96

94

LG Triumph - nejvýnosnější v registračních 
zkouškách

LG Triumph nepolehne

LG Triumph - odrůda s vynikajícím zdravotním 
stavem

 Zdroj: Registrační zkoušky ÚKZÚZ, ČR, 2015–2017 
Hodnocení vlastnos   9–1: 9 - nejlepší, 1 - nejhorší

Zdroj: Registrační zkoušky ÚKZÚZ, ČR, 2015–2017 
Hodnocení vlastnos   9–1: 9 - nejlepší, 1 - nejhorší
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LG Triumph novinka

LG Triumph 
– potvrzuje, že je jednička 
nejvýnosnější v odrůdových pokusech na Zemědělském 
výzkumném ústavu v Kroměříži v roce 2017 v intenzivní 
i extenzivní variantě

• extenzivní varianta - výnos 11,34 t/ha
• intenzivní varianta - výnos 11,64 t/ha

Množitelské plochy v roce 2017    

Ing. Vít Havel, Agro Dolní Kralovice s.r.o., okr. Benešov
„LG Triumph byl u nás v loňském roce nejvýnosnější ječmen. 
Výnos byl 9,3 t/ha. ” 

Ing. Jaroslav Bělina, Agro Pertol  ce, a.s., okr. Kutná Hora
„V loňském roce jsme pěstovali ozimé ječmeny na 190 ha 
s průměrným výnosem 8,1 t/ha (z toho hybridní odrůdy na 
36 ha s průměrným výnosem 7,7 t/ha). LG Triumph jsme seli 
až 2. 10. Bylo to týden po agrotechnické lhůtě, přesto velmi 
dobře odnožil, celkově měl velmi dobrý zdravotní stav a svým 
výnosem 8,8 t/ha vysoce překonal průměr podniku.”

Pěstování
• rajonizace: odrůda vhodná do všech výrobních oblas   
• zařazení v osevním postupu: lze pěstovat po obilnině
• termín se  : 

v agrotechnické lhůtě pro danou výrobní oblast
• výsevek 3,5–4,3 MKS/ha
• hnojení dusíkem

regenerační dávka 50–60 kg N/ha
1. produkční dávka 60–80 kg N/ha
2. produkční dávka 20–30 kg N/ha

• morforegulátory růstu 
při nižší intenzitě pěstování není aplikace nutná, odrůda 
je odolná vůči poléhání. Při vysoké intenzitě pěstování je 
možné použít nižší dávku pro zkrácení stébla. 

• fungicidní ochrana 
odrůda má výborný zdravotní stav. Potřebu ošetření 
posoudit dle odolnos   odrůdy a infekčního tlaku příslušné 
choroby.

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: ČR
V registračním řízení: Ukrajina
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Padura

Špičkový výnos, špičková zima
  výnosem překonala i hybridní ječmeny
  velmi dobrá odolnost vůči vyzimování potvrzená 
ročníkem 2011/2012 

  výborný zdravotní stav

Padura - mimořádně výnosná odrůda
• v registračních zkouškách překonala Padura i některé 

šes  řadé hybridní materiály
• velmi velké zrno s HTZ 57 g 
• vysoký podíl předního zrna - 95 %

Agronomické vlastnos   Padury
•  středně raná dvouřadá odrůda 
•  vysoká odnožovací schopnost a vysoký počet produk  vních 

stébel
• středně vysoké rostliny se střední odolnos   vůči poléhání 
•  velmi dobrá odolnost vůči vyzimování

Padura - odrůda s vynikajícím zdravotním 
stavem
• velmi dobrá odolnost vůči padlí travnímu, rzi ječné a hnědé 

skvrnitos   
• odrůda s vysokou odolnos   vůči rynchosporiové skvrnitos   

a fuzariózám v klasu

Významné hospodářské vlastnos   Padury

Zdroj: Výsledky zkoušek pro doporučování odrůd ÚKZÚZ, ČR, 2014–2017 
Hodnocení vlastnos   9–1: 9 - nejlepší, 1 - nejhorší
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Padura - zrno jako žaludy
Pan Vladimír Jurka, Zemědělské družstvo Třebelovice, 
okr. Třebíč
„Dříve jsme pěstovali jen klasické šes  řadé ozimáky, ale 
z hlediska kvality to nebylo úplně ono. A proto jsme kývli 
na nabídku odzkoušet si Paduru hned v prvním roce jejího 
uvedení na trh, u které nám bylo deklarováno velké zrno 
s vyšším podílem škrobu. Následná sklizeň v roce 2016 vše 
potvrdila, na 35 ha dala průměr 9,3 t/ha s opravdu pěkným 
velkým zrnem. Logickým krokem bylo navýšení výměry. 
V loňském roce, kdy se v okolí sklízely ječmeny sice 
s rela  vně dobrým výnosem, ale nízkou objemovou 
hmotnos  , jsme Paduru sklidili ze 149 ha s výnosem 8,8 t/ha 
a rozhodně se nejednalo o plevu bez škrobu. Padura má 
prostě zrno jako žaludy! Letos už máme jen Paduru, a to 
na 162 ha a plánujeme její rozšíření až na 200 ha.“

Padura - odrůda, která nezklame
Pan Miroslav Kvasnička, Agropodnik Humburky, a.s.,
okr. Hradec Králové
„Ozimé ječmeny pěstujeme na středně těžkých až lehčích 
půdách.  Paduru jsme měli na běžné ploše na téměř 
50 ha s výnosem 7,8 t/ha. Padura nás nezklamala ani 
na množitelské ploše po vojtěšce, což byl v loňském suchém 
roce značný handicap. Padura překonala ve výnosu o 2 tuny 
z hektaru i pšenice, zaseté na stejném půdním bloku se 
stejnou předplodinou.“

Padura - vysoký výnos i ve vyšších polohách
Ing. Fran  šek Vašák, Zemědělské družstvo „Vysočina“ Želiv, 
okr. Pelhřimov
„V loňském roce jsme měli množení Padury 6 ha pro ZZN 
Pelhřimov a 54 ha běžné plochy. Průměrný výnos z celých 
60 hektarů byl 7,8 tuny z hektaru, pole se přitom nacházely 
v nadmořské výšce kolem 560 m n. m.  Na ošetření porostu 
jsme použili střední dávku morforegulátoru a základní 
agrotechniku.“

Padura

Pěstování
• rajonizace: odrůda vhodná do všech výrobních oblas   
• zařazení v osevním postupu: lze pěstovat po obilnině 
• termín se  : 

v agrotechnické lhůtě pro danou výrobní oblast
• výsevek 3,5–4,0 MKS/ha
• hnojení dusíkem

regenerační dávka 50–70 kg N/ha
produkční dávka 60–80 kg N/ha

• morforegulátory růstu
Padura má středně vysoké rostliny se střední odolnos   
vůči poléhání, doporučujeme aplikovat střední dávku 
morforegulátorů

• fungicidní ochrana
vzhledem k výbornému zdravotnímu stavu doporučeno 
ošetření dle odolnos   odrůdy a infekčního tlaku příslušné 
choroby

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Sejet Planteforaedling I/S, Dánsko
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: ČR, Srbsko
V registračním řízení: Rumunsko 
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Casanova v Mojmírovcích nikdy nezklamal
Ing. Slavomír Papp, PD Mojmírovce, SR, okr. Nitra
„Zpočátku jsem byl pro   pěstování ozimých ječmenů
na našem podniku. Myslel jsem si, že tato plodina do naší 
oblas   nepatří. Pak jsme vyzkoušeli Casanovu. Tato 
odrůda nás přesvědčila, že i ozimý ječmen má u nás své 
opodstatnění. Za 6 let pěstování, kromě jednoho roku, vždy 
překonávala průměrné výnosy obilnin. Kromě výnosů vyniká 
ranos   a sladovnickou kvalitou. Casanova úspěšně zvládl 
i suchý rok 2017. Srážky byly na jaře pouhých 138 mm, z toho 
v květnu spadlo jen 18 mm a v červnu 30 mm. Naopak dnů 
s teplotou nad 25 °C bylo v těchto dvou měsících více než 40. 
I v takovýchto podmínkách Casanova dosáhl výnosu 6,2 t/ha 
při splnění sladovnických parametrů.“

Pěstování
• rajonizace: odrůda vhodná do všech výrobních oblas   
• zařazení v osevním postupu: lze pěstovat po obilnině 
• termín se  : 

v agrotechnické lhůtě pro danou výrobní oblast
• výsevek 3,5–4,0 MKS/ha
• hnojení dusíkem

regenerační dávka 50–70 kg N/ha
produkční dávka - nejpozději 
na začátku sloupkování 40–50 kg N/ha

• morforegulátory růstu
v nižší dávce při vysoké intenzitě pěstování

• fungicidní ochrana
vzhledem k výbornému zdravotnímu stavu provádět 
ošetření s ohledem na odolnost odrůdy a infekční tlak 
jednotlivých chorob 

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: ČR, Francie, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, 
Ukrajina
V registračním řízení: Kazachstán

Casanova

Casanova – ječmen – pivo,
To se na  Duchcově kdysi žilo

  raná dvouřadá odrůda - nejranější odrůda 
v sor  mentu

  sladovnická odrůda 
  nejpěstovanější odrůda na Slovensku s podílem 
22 % množitelských ploch v roce 2017

Casanova - sladovnická kvalita
•  sladovnická odrůda preferovaná společnostmi:

Heineken Slovensko Sladovne
Lycos - Trnavské sladovne
SLADOVŇA, a.s. Michalovce

•  jako sladovnická odrůda je úspěšně rozvíjena v Maďarsku, 
Bulharsku, Rumunsku a Chorvatsku a nakupována 
společnostmi BOORTMALT a SOUFFLET

• vysoký podíl předního zrna 

Casanova - nejranější v sor  mentu
•  raná dvouřadá odrůda  
•  vysoká odnožovací schopnost, vysoký počet produk  vních 

stébel 
•  nízké rostliny s dobrou odolnos   vůči poléhání a lámání 

stébla
• HTZ 48 g

Casanova - výborný zdravotní stav
•  vysoká odolnost vůči padlí travnímu 
•  odrůda odolná vůči rynchosporiové skvrnitos  
•  velmi dobrá odolnost vůči rzi ječné a komplexu hnědých 

skvrnitos  
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Jup

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Saatzucht Firlbeck GmbH & Co.KG, Německo
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: ČR 

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Limagrain Belgium NV, Belgie
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: ČR, Belgie, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina

Paso

Zimu zvládnu, výnos dám, 
Ekonomiku si pohlídám

  středně raná šes  řadá odrůda 
  velmi dobrý zdravotní stav
  vysoká odolnost pro   poléhání
  patří dlouhodobě mezi oblíbené odrůdy ozimého 
ječmene v ČR a SR

Vysoký výnos zrna i předního zrna
•  odrůda s vysokým výnosem i vysokým podílem předního zrna
• velké zrno s vysokou HTZ 49 g
• velmi dobré výnosy i na lehčích půdách

Agronomické vlastnos  
•  šes  řadá středně raná odrůda s dobrou odnoživos  
• středně vysoké až vysoké rostliny s vysokou odolnos   vůči 

poléhání

Vynikající zdravotní stav
• velmi dobrá odolnost vůči plísni sněžné a vyzimování
• velmi dobrá odolnost vůči napadení padlím travním, 

komplexem hnědých skvrnitos   a rzí ječnou
• vysoká odolnost vůči rynchosporiové skvrnitos  
• vysoká odolnost vůči fuzariózám v klase 

Pěstování
• rajonizace: odrůda vhodná do všech výrobních oblas   
• zařazení v osevním postupu: lze pěstovat po obilnině 
• termín se  : 

v agrotechnické lhůtě pro danou výrobní oblast
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha, výsevek upravit v závislos   

na termínu se  
• hnojení dusíkem

regenerační dávka 50–70 kg N/ha
produkční dávka 60–80 kg N/ha

• morforegulátory růstu
vzhledem k vysoké odolnos   vůči poléhání nejsou nutné

• fungicidní ochrana
vzhledem k velmi dobrému zdravotnímu stavu je vhodné 
provádět ošetření s ohledem na infekční tlak jednotlivých 
chorob a odolnost odrůdy k těmto chorobám

Pasuje na  Vaše pole
  vysoký výnos zrna v registračních zkouškách 
i na provozních plochách

  velmi dobrá odolnost vůči vyzimování potvrzená 
ročníkem 2011/2012 

  odrůda odolná pro   poléhání 
  vynikající zdravotní stav

Vysoký výnos i s nižšími vstupy
•  vysoký výnos zrna v registračních zkouškách i na provozních 

plochách
• díky vynikajícímu zdravotnímu stavu dosahuje vysoký výnos 

i při pěstování s nižšími vstupy
• HTZ 41 g 

Nepoléhavá odrůda
• šes  řadá odrůda s vysokou odnoživos  
• krátké až středně vysoké rostliny odolné vůči poléhání 
• velmi dobrá odolnost vůči vyzimování potvrzená ročníkem 

2011/2012

Vynikající zdravotní stav
• odrůda odolná pro   rzi ječné 
• vysoká odolnost vůči padlí travnímu 
• velmi dobrá odolnost pro   komplexu hnědých skvrnitos   

a rynchosporiové skvrnitos  

Zeptali jsme se, proč pěstujete Paso?
Pan Miroslav Kvasnička, Agropodnik Humburky, a.s.,
okr. Hradec Králové
„Paso nám tady na podniku dlouhodobě vychází jako nejvýnos-
nější ozimý ječmen. Nejvyšší výnos  nám dalo Paso i v loňském 
roce. Měli jsme je na běžné ploše 55 ha s výnosem 7,95 t/ha.”

Pěstování
• rajonizace: odrůda vhodná do všech výrobních oblas   
• výsevek 3,8–4,2 MKS/ha
• fungicidní ochrana

odrůda má výborný zdravotnímu stav, není náchylná 
k žádné významné chorobě ječmene. Potřebu ošetření je 
nutné posoudit dle místních podmínek a infekčního tlaku 
chorob.



43

Leopard

Pěstování
• rajonizace: odrůda vhodná do všech výrobních oblas   
• zařazení v osevním postupu: lze pěstovat po obilnině 
• termín se  : 

v agrotechnické lhůtě pro danou výrobní oblast
• výsevek 3,5–4,0 MKS/ha
• hnojení dusíkem

regenerační dávka 50–70 kg N/ha
produkční dávka 60–80 kg N/ha

• morforegulátory růstu
vzhledem k tomu, že Leopard má krátké rostliny s velmi 
dobrou odolnos   vůči poléhání, stačí nízká dávka

• fungicidní ochrana
doporučeno ošetření vůči hnědé skvrnitos  

Odrůda s vysokým počtem klasů
•  vysoká odnožovací schopnost a vysoký počet produk  vních 

stébel
• nízké rostliny s velmi dobrou odolnos   vůči poléhání 
• velmi dobrá odolnost vůči vyzimování potvrzená ročníkem 

2012

Zdravotní stav
•  velmi dobrá odolnost vůči rzi ječné a rynchosporiové 

skvrnitos  
• dobrá odolnost vůči padlí travnímu a fuzariózám v klase
• střední odolnost vůči hnědé skvrnitos   

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Sejet Planteforaedling I/S, Dánsko
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: ČR 

Dvouřadý s  výnosem 
šestiřadých

  dvouřadá odrůda s mimořádným výnosem
  velmi dobrá odolnost vůči vyzimování potvrzená 
ročníkem 2011/2012 

  krátké rostliny s velmi dobrou odolnos   vůči 
poléhání
  velké zrno s vysokou HTZ

Nejvýnosnější dvouřadý ječmen v ČR
•  nejvýnosnější dvouřadá odrůda ve zkouškách pro 

doporučování odrůd ÚKZÚZ v ČR v letech 2014–2017 
v ošetřené variantě pěstování

• velké zrno s HTZ 53 g 

Zdroj: Výsledky zkoušek pro doporučování odrůd ÚKZÚZ, ČR, 2014–2017
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Reakce na vyšší intenzitu pěstování
 ošetřeno  neošetřeno
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Zdraví a  kvalita jistá
S  Radanou to každý získá

  velmi vysoký výnos ve státních odrůdových 
zkouškách (ÚKSÚP 2015–2017)
  stabilní potravinářská kvalita E 
  vynikající zdravotní stav
  velmi dobrá zimovzdornost 

Agronomické vlastnos  
• středně raná odrůda
• střední odnožovací schopnost
• HTZ 43 g

Zdravotní stav 
• zdravý klas - odolná ke všem hlavním klasovým chorobám
• velmi dobrá odolnost ke rzi pšeničné i plevové na listu 
• velmi dobrá odolnost vůči padlí na listu  
• vynikající odolnost k fuzariózám v klase

• fungicidní ochrana
ošetření volíme na základě infekčního tlaku a rizika 
napadení.  LG Radana je intenzivní odrůda s elitní 
potravinářskou kvalitou, proto je doporučena intenzivní 
technologie pěstování. V případě pěstování po obilnině 
zaměřit ošetření na ochranu pro   chorobám pat stébel.

Zdroj: Státní odrůdové zkoušky ÚKSÚP, SR, 2015–2017
Pozn.: Výnos v % je uveden na průměr kontrolních odrůd Venistar, Bondra

KVO ŘVO průměr SR průměr kontrol
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Odrůda s velmi vysokým výnosem 

LG Radana (LGWHE11-1064/1) novinka

LG Radana - odrůda s elitní kvalitou

Zdroj: Státní odrůdové zkoušky ÚKSÚP, SR, 2015–2017

Objem. 
hmotnost N látky Zeleny

test 
Pádové 
číslo Lepek

Kvalita

g/l % ml s %

LG Radana 827 14,5 49 397 36,4 E

Pěstování
• rajonizace: vhodná do všech výrobní oblas  
• zařazení v osevním postupu: lze pěstovat po obilnině 

i po kukuřici při dodržení správné agrotechniky pěstování   
• termín se   a výsevek  

možnost pozdního se  

• hnojení dusíkem
regenerační (vhodné rozdělit na 2 aplikace) až 60 kg N/ha
1. produkční do 60 kg N/ha
2. produkční do 30 kg N/ha
kvalita  vní  až 40 kg N/ha

• hnojení sírou
největší odběr síry je na jaře, proto je vhodné dodat síru 
spolu s dusíkem v kombinovaných hnojivech na začátku 
jarní vegetace. Pozdní aplikace síry listovými hnojivy 
ve fázi 55 má vliv především na pekařskou jakost. 

• morforegulátory růstu
vzhledem k delšímu stéblu doporučujeme v závislos   
na intenzitě pěstování a stavu porostu použít dělenou 
dávku morforegulátoru růstu pro srovnání odnoží 
a zpevnění stébla

Právně chráněná odrůda
Vyšlech  l: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., 
Šlech  telská stanice PLANT SELECT Hrubčice, Česká republika
Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace: SR 2018

Termín se  

Oblast 15. 9. 20. 9. 25. 9. 30. 9. 5. 10. 10. 10. 20. 10. 30. 10.

KVO 3,5–3,8 3,8–4,2 4,2–4,5 i po kukuřici

ŘVO 3,3–3,6 3,6–4,3 i po kukuřici

OVO + BVO 3,8–4,2 4,0–4,7 i po kukuřici

E
KVALITA

Pozn.: Výsevky jsou uvedeny v MKS/ha
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LG Mocca (LGWD12-15312-D)

LGBB15W003

• odrůda ve tře  m roce registračních zkoušek v ÚKZÚZ 
v roce 2018

• nejvýnosnější odrůda ve dvouletém průměru registračních 
zkoušek ÚKZÚZ 2016–2017 v obou variantách pěstování

• měkká pšenice, vhodná na oplatky i na krmení
• excelentní zdravotní stav
• v registračních zkouškách ÚKZÚZ v roce 2017 prokázala 

vysokou odolnost k virové zakrslos   pšenice (WDV), 
jedna z nejlépe hodnocených odrůd

• vysoký počet zrn v klase
• krátké stéblo s dobrou odolnos   k poléhání

• rezistentní k viru žluté zakrslos   ječmene (BYDV)
• nejvýnosnější v 1. roce registračních zkoušek ÚKZÚZ 

v roce 2017  
• vynikající zdravotní stav
• velmi dobrá odolnost k poléhání
• ve druhém roce registračních zkoušek ÚKZÚZ 

v roce 2018

Vyšlech  l: Limagrain GmbH, Německo

Vyšlech  l: Limagrain Belgium n.v., Belgie



www.lgseeds.cz

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Polygra  cká 262/3, 108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: +420 212 244 339, fax. +420 272 701 262, e-mail: info@limagrain-cereals.cz

Šlech  me Váš úsp ch

JE MEN JARNÍ - sladovnické odr dy 

Laudis 550 • Bojos • Malz 
•   nejvýznamn jší odr dy, nakupované sladovnami a pivovary 

Overture  
•   nakupují Plze ský Prazdroj, Heineken Slovensko Sladovne, 

Lycos - Trnavské sladovne

Kangoo     
•   významná exportní odr da

Odyssey     
•   nakupuje Heineken Slovensko Sladovne

LG MONUS     
•   nakupuje Moravamalt a Sladovna Bernard

JE MEN JARNÍ - odr dy pro krmné ú ely  

Ova  on • Kampa 
•   velmi vysoký výnos a výborný zdravotní stav

Azit • Gladys
•   osv d ené odr dy

Jarní sezóna 2018 s odr dami Limagrain

novinka

HRÁCH SETÝ

King  sher
•   nejvýnosn jší zelenosemenná odr da na trhu

LG Aspen   
•   nejvýnosn jší v registra ních zkouškách 2015-17

Boxer   
•   nejvyšší odolnost poléhání v sor  mentu 

Abarth
•   vylad n na vysoký výnos

Audit   
•   druhá nejp stovan jší odr da v roce 2017

novinka

hhh zzkokkoušššuškákákákáchhch 222010101555 171717
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TRITIKALE JARNÍ

Somtri
•   nejp stovan jší odr da tri  kale jarního v R

Puzon
•   vysoký výnos v registra ních zkouškách

LEN OLEJNÝ

Libra
•   nejvyšší výnos tuku z hektaru

Lola
•   nejp stovan jší odr da v roce 2017

re igi tstra níííchhh kkzkouškškškáác
novinka

PŠENICE JARNÍ 

Epos
•   elitní peka ská kvalita
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Šlech  me Váš úspěch

www.lgseeds.cz

Šlechtitelská stanice PLANT SELECT
Hrubčice 111, 798 21 Bedihošť
tel.: +420 582 368 446
fax: +420 582 368 282
e-mail: plantselect@limagrain-cereals.cz

Kontakty

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Polygrafická 262/3 
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: +420 212 244 339
fax: +420 272 701 262
e-mail: info@limagrain-cereals.cz
e-mail pro objednávky: 
objednavky@limagrain-cereals.cz

Marketing, obchod, výroba SR
Ing. Peter Brežný
Námestie SNP 50, 960 01 Zvolen
tel., fax: +421 455 331 358
mobil: +421 905 454 961
e-mail: peter.brezny@limagrain.com

Vedoucí výroby ČR/SR
Ing. Milan Zalužanský 
Polygrafická 262/3 
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: +420 212 244 339
fax: +420 272 701 262
mobil: +420 724 095 378
e-mail: milan.zaluzansky@limagrain.com

Obchodní a výrobní manažer Čechy
Ing. Jana Černá
Polygrafická 262/3
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: +420 212 244 339
fax: +420 272 701 262
mobil: +420 607 773 517
e-mail: jana.cerna@limagrain.com

Obchodní a výrobní manažer Morava
Petr Procházka
Hrubčice 111, 798 21 Bedihošť
tel.: +420 582 368 446
fax: +420 582 368 282
mobil: +420 602 340 473
e-mail: petr.prochazka@limagrain.com
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Ing. Peter Brežný

Odborné poradenství

Ing. Jana Černá mobil: +420 607 773 517 e-mail: jana.cerna@limagrain.com
Ing. Marcela Horníková mobil: +420 724 894 464 e-mail: marcela.hornikova@limagrain.com
Vojtěch Schwägerl mobil: +420 702 088 761 e-mail: vojtech.schwagerl@limagrain.com
Ivana Javůrková, DiS. mobil: +420 725 815 706 e-mail: ivana.javurkova@limagrain.com
Petr Procházka mobil: +420 602 340 473 e-mail: petr.prochazka@limagrain.com
Ing. Stanislav Doležal mobil: +420 725 894 464 e-mail: stanislav.dolezal@limagrain.com
Zdeněk Kult mobil: +420 702 146 849 e-mail: zdenek.kult@limagrain.com 
Ing. Peter Brežný mobil: +421 905 454 961 e-mail: peter.brezny@limagrain.com
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