
NEJPĚSTOVANĚJŠÍ JARNÍ TRITIKALE
 � Nejpěstovanější odrůda v ČR s podílem 
množitelských ploch 28,7 % v roce 2021

 � Vysoký výnos zrna i zelené hmoty
 � Odrůda vhodná pro krmivářské účely
 � Ideální pro silážování i výrobu bioplynu
 � Pevné, silné stéblo odolné poléhání

Somtri je jistota!
Somtri je dlouhodobě nejpěstovanější odrůdou jarního tri-
 kale v ČR. Se svým podílem 28,7 % množitelských ploch 

je Somtri jasná jednička na českém trhu. Je to především 
díky jeho vysokému výnosu zrna i zelené hmoty a univer-
zálnos  . Somtri je vhodné ke krmení hospodářských zvířat 
i k silážování a pro potřeby bioplynových stanic. Rostliny 
Somtri dosahují běžné výšky 110–130 cm a zároveň jsou 
odolné pro   poléhání (8 b.). Tato vlastnost je mimo jiné 
ceněna i při pěstování Somtri za účelem silážování. 
Mezi přednos   Somtri patří i velmi dobrý zdravotní stav, 
velmi vysoká HTZ a vysoká plas  cicta a stabilita výnosu 
napříč ročníky, jak je vidět na grafu. 
S výnosem 8,24 t/ha (111 % na průměr pokusu) v roce 
2020 bylo Somtri nejvýnosnějším jarním tri  kale na po-
kusné stanici VÚRV Humpolec v neošetřené variantě. 
V ošetřené variantě pak bylo s výnosem 8,41 t/ha. 2. nej-
výnosnější. Podobných výsledků dosáhlo také v roce 2021.  

č.1Somtri

JAK NA SOMTRI
Jarní tri  kale je všeobecně nenáročné na pěstování. 
Do osevních sledů se zařazuje jako doběrná plodina. Mů-
žeme jej využít i na horší pozemky, kde se nedaří pšenici 
nebo jarnímu ječmeni. Somtri je odrůda, která dosahuje 
i při minimálních vstupech výborných výsledků. Větši-
nou postačí jedno ošetření širokospektrálním fungicidem 
na konci sloupkování. Při intenzivním pěstování (vyšší dáv-
ka N, kejda) nebo vyšším tlaku padlí travní doporučujeme 
aplikovat fungicid v dřívější fázi pro   této chorobě. Somtri 
nevyžaduje ošetření regulátorem růstu pro   poléhání.

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 6
Listové skvrnitos  7
Rez žitná a pšeničná 7
Rez plevová 8
Fuzariózy klasů 7

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnost poléhání 8
HTZ (g) 44
Odnoživost střední
Počet produk  vních stébel (ks/m2) 480–530
Výška rostlin (cm) 110–130
Výsevek (MKS) 4,0–5,0 

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

Právně chráněná oDrůDa
Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Česká republika, s.r.o.

Vyšlech  l: Saatzucht Schweiger GbR, Německo
Registrace: Německo, Velká Británie

Výnos zrna (t/ha)
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Somtri v Humpolci = stabilita a výnosová 
jistota i bez ošetření

Zdroj: Výsledky z pokusné stanice VÚRV v Humpolci z let 2018–2021

Somtri - nejpěstovanější jarní tri  kale v ČR
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