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Pořádání odborných akcí pro zemědělskou
veřejnost má v Bezně dlouholetou tradici saha-
jící až ke Státnímu semenářskému statku firmy
OSEVA. Na ni úspěšně navázala společnost Rol-
nické družstvo Bezno, která kromě zemědělské
výroby je i významným producentem osiv pro
středočeské zemědělce.

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY
Po zahájení semináře a představení pořádající
firmy následovala přednáška Ing. Marie Váňové,
CSc., ze ZVU s. r. o. Kroměříž, která všechny pří-
tomné velmi zaujala. Podrobně se v ní zabývala
jednotlivými chorobami pšenic, možnostmi
ochrany a prognózou vývoje jejich dalšího šíření.
Následující přednášející Ing. Zdeněk Kruliš
z firmy BAYER se soustředil na novinky v ochra-
ně obilnin i dalších plodin.

OZIMÉ PŠENICE
Po krátkém dešti se účastníci vydali ze sálu
k pokusným parcelám. Jako první z ozimých
pšenic se představila novinka loňského roku
firmy Selgen, a. s., Elly. Tato potravinářská odrů-
da jakosti „A” potvrdila své výborné výsledky
z registračního řízení i v pokusech SDO v loňském
roce, kde byla zařazena v raném sortimentu. Špič-
kové výnosy vykazovala nejen v základním systé-

mu pěstování, ale s výsledkem 104 % obsadila
první místo ve stresovém zkoušení s pozdním
výsevem po kukuřici. Pro pěstitele je důležitá i nej-
vyšší objemová hmotnost z raného sortimentu,
812 g/l, které dosáhla v průměru let 2007 až
2010. Následující pšenicí v pořadí bylo další
„Áčko” od Selgenu, Sultan. Ten, zvláště po loň-
ském roce, si získal preference u zemědělců sta-
bilní kvalitou i při nepříznivém počasí. Jeho obje-
mová hmotnost klesala jen minimálně. Meziroční
nárůst prodeje certifikovaného osiva u něho činil
121 %. To v sobě odráží fakt, že Sultan vyniká
zdravotním stavem rostlin, je vhodný pro pěstová-
ní ve všech produkčních oblastech a dosahuje sta-
bilních výnosů i jakosti. Zároveň není citlivý na ter-
mín setí a lze jej využít i na pozdní výsevy. Kromě
toho může být zařazen i po obilnině. Nejprodáva-
nější pšenici Bohemia nebylo nutné zemědělcům
dlouze představovat, většina z nich ji již z dálky
poznala. I zde měla vyrovnaný porost, který je pří-
slibem dobrého výnosu. Novou odrůdu jakosti
„A” ze stupického šlechtění, Matyldu, zde v polo-
provozních pokusech letos představil Dr. Pavel
Horčička poprvé. Ve zkouškách ÚKZÚZ vykazova-
la velmi dobré výsledky, z nichž lze kromě výnosu
vyzdvihnout vysoký objem pečiva, hodnotu Zele-
nyho testu a velmi vysokou objemovou hmotnost
spolu s vazností mouky. 

FRANCOUZSKÉ ODRŮDY
Další novinku v sortimentu Selgenu představil
hlavní šlechtitel obilnin francouzské firmy Flori-
mond Desprez, Philippe Lonnet. Firmu F. Desp-
rez začal Selgen, a. s., zastupovat na českém
trhu v polovině loňského roku, čímž rozšířil své
porfolio o další nové plodiny. Fermi, pšenice
kvality „C”, je tak druhou pšenicí po Corsaire ze
šlechtění této francouzské firmy, registrovanou
v ČR. V registračních zkouškách zaujala přede-
vším extrémním výnosem, který v neošetřené
variantě činil v kukuřičné oblasti 118 %
a v ostatních neklesl pod 110 %. Za tento výsle-
dek vděčí především výbornému zdravotnímu
stavu, kde vykazuje vysokou odolnost ke rzi ple-
vové, pšeničné a padlí. Velmi dobré odnožování
eliminuje nižší mrazuvdornost a zaručuje vyrov-
nané porosty. Charakteristická je vysoká odol-
nost k poléhání, podpořená krátkým stéblem.
Tuto polopozdní pšenici je možné pěstovat
s nižšími nároky na použití morforegulátorů
i fungicidů. Jak zdůraznil P. Lonnet, pokusy
s touto odrůdou úspěšně probíhají i v Dánsku
a dalších severských zemích. V České republice
letos Fermi přezimovala na všech množitelských
plochách i v poloprovozních pokusech bez pro-
blémů, třebaže na některých lokalitách mrazy
přesahovaly –18 °C bez sněhové pokrývky. 

JARNÍ JEČMENY
Po prohlídce řady dalších odrůd se účastníci pře-
sunuli k jarním ječmenům. Zde se prezentace
odrůd Selgenu ujala šlechtitelka Ing. Lenka
Stemberková. Kromě velmi populárního Seba-
stianu a novinky Delphi byly k vidění i české
odrůdy Advent a Aksamit. 

OZIMÉ JEČMENY
Ječmeny ozimé nebyly v pokusech zastoupeny,
takže alespoň v katalogu se mohli zemědělci
seznámit s čerstvě registrovanou odrůdou Lester
z ŠS Lužany, která je již letos zařazena do nabídky.
Tato šestiřadá novinka je určena pro intenzivní
technologii pěstování, kde dosahuje velmi dobrých
výnosů ve všech produkčních oblastech. Důležitý
pro jejich dosažení je mimo jiné i dobrý zdravotní
stav a odolnost k vyzimování, které Lester má.
Polní den zakončila přehlídka jarních pšenic právě
včas, protože k Beznu se již blížila další bouřka.

Miroslav Vrabec
Selgen, a. s.

Již tradičně se konal v druhé polovině června odborný seminář spojený s polní přehlídkou obilnin v Rolnickém
družstvu Bezno na Mladoboleslavsku. V letošním roce jej navštívil i hlavní šlechtitel obilnin firmy Florimond
Desprez, který zde představil novou odrůdu pšenice ozimé pro český trh.
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\ Hlavní šlechtitel F. Desprez Philippe Lonnet (vlevo) a ředitel šlechtění Selgen a. s. Dr. Pavel
Horčička představují novou pšenici ozimou Fermi.
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