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    PŠENICE JARNÍ   

   ALICIA                          

Právně chráněná odrůda 
 

 středně raná odrůda s vysokou pekařskou jakostí. 
 dobrá odolnost k poléhání. 
 vysoká objemová hmotnost zrna. 
 dobrá odolnost k padlí travnímu na listu i v klasu. 
 odrůda je vhodná do všech oblastí pěstování. 

 

PŘEDNOSTI:  Velmi vysoký výnos. 
 Pekařská jakost E. 
 

   ASTRID                            

Právně chráněná odrůda 

 

 poloraná odrůda s vysokou pekařskou jakostí. 
 rostliny mají dobrou odolnost proti poléhání 
 dobře odnožuje. 
 vynikající odolnost proti rzi plevové, dobrá odolnost proti padlí travnímu  na 

listech i v klasu a braničnatkám. 
 odrůda je vhodná do všech oblastí pěstování. 

 

PŘEDNOSTI:  Vysoký výnos. 
 Pekařská jakost E. 
 

   REGISTANA                          

Právně chráněná odrůda 

 
 jarní pšenice pekařské jakosti B. 
 zrno velké až velmi velké. 
 velmi dobrý zdravotní stav. 
 vhodná také jako přesívka pro pozdní podzimní setí. 
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JEČMEN JARNÍ  

BOJOS                

Právně chráněná odrůda 

 polopozdní sladovnická odrůda. 
 vhodná pro výrobu Českého piva (nakupuje Plzeňský Prazdroj a další 

sladovny a pivovary). 
 středně vysoké až vysoké rostliny s dobrou odolností proti poléhání. 
 nižší odolnost proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí. 

 
 

PŘEDNOSTI:  Vysoký výnos předního zrna v kukuřičné oblasti. 

FRANCIN            

Právně chráněná odrůda 
 sladovnická polopozdní odrůda.  
 středně vysoké rostliny odolné proti poléhání a lámání stébla.  
 vysoký podíl předního zrna.  
 vhodná na výrobu Českého piva (nakupuje Plzeňský Prazdroj). 
 dobrá odolnost proti fuzariu v klase a padlí travnímu na listu. 

 
PŘEDNOSTI:  Vysoký výnos a vysoký podíl předního zrna. 

MALZ      

Právně chráněná odrůda 
 polopozdní sladovnická odrůda 
 zrno středně velké. 
 dobrá odolnost proti rzi ječné, hnědým skvrnitostem a rhynchosporiové 

skvrnitosti 
 

PŘEDNOSTI:  Odrůda vhodná pro České pivo, nakupují všechny sladovny a pivovary. 
 
RIZIKA:  Náchylnost k napadení padlí travním. 
 Menší odolnost proti poléhání. 



 3 

OVERTURE     

Právně chráněná odrůda 
 polopozdní sladovnická odrůda. 
 střední odolnost proti poléhání a lámání stébla. 
 výběrová sladovnická odrůda (USJ 7,7). 
 zrno středně velké až velké. 
 vysoká výtěžnost předního zrna.  
 vhodná do všech oblastí pěstování. 

 
PŘEDNOSTI:  Odolnost proti napadení rzí ječnou a padlí travní. 
 

SPITFIRE                        

Právně chráněná odrůda 
 

 raná až středně raná  odrůda s výběrovou sladovnickou jakostí (USJ 7,5). 
 Rostliny středně vysoké.  
 Zrno velké, podíl předního zrna vysoký.  
 Odrůda je středně odolná proti napadení padlím ječmene na listu.  
 

PŘEDNOSTI:   Vysoký výnos předního zrna v kukuřičné a řepařské oblasti. 
   Ranost.  
 

RIZIKO:       Menší odolnost proti poléhání. 

HOŘČICE BÍLÁ  

SEVERKA      

Právně chráněná odrůda 
 raná klasická odrůda s dobře vybarveným semenem.  
 vhodná pro produkci semene i na zelenou hmotu. 
 má velmi dobrý zdravotní stav a dobrou odolnost k polehání.  
 vhodná do všech výrobních oblastí.  
 dobře snáší sucho. 
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OVES SETÝ  

 

  RAVEN      

Právně chráněná odrůda 
 polopozdní odrůda. 
 krátké stéblo – dobrá odolnost k poléhání. 
 odrůda s černou barvou pluchy. 
 výnos na úrovni žlutozrnných odrůd. 

 
PŘEDNOSTI:  Vysoký obsah bílkovin. 
 
 

  KOROK     

Právně chráněná odrůda 
 

 středně raná odrůda. 
 větší zrno s vysokou hektolitrovou vahou.  
 velmi dobrá odolnost ke rzi ovesné.  
 vhodná pro potravinářské i krmné účely, nebo pro pěstování na zeleno. 

 
 
 

  OBELISK    

Právně chráněná odrůda 

 
 středně raná odrůda s dobrou odolností k polehání. 
 Velmi dobrá kvalita zrna.  
 vyšší obsah dusíkatých látek v zrnu. 
 vhodná pro potravinářské i krmné účely. 
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OVES NAHÝ  

  OTAKAR                      

Právně chráněná odrůda 

 středně rané odrůda  
 dobrá odolnost proti poléhání. 
 vysoký podíl předního zrna. 
 výnos zrna středně vysoký až vysoký ve všech oblastech pěstování. 

 

 

  OLIVER     

Právně chráněná odrůda 
 polopozdní odrůda. 
 vysoký výnos, vysoký podíl předního zrna. 
 nízký podíl pluchatých zrn.. 
 menší odolnost proti poléhání. 

 
 

HRÁCH SETÝ  

   AVATAR    

Právně chráněná odrůda 
 středně raná žlutosemenná odrůda,  
 semeno válcovitého tvaru. 
 patří k nejvyšším odrůdám v sortimentu = vhodná pro pěstování na píci 
 

Přednosti:  Vysoký výnos semene, velmi nízká aktivita trypsin-inhibitoru- odrůdám s   
nejnižším obsahem antinutričních látek. 

 
Pěstitelská rizika: Střední až menší odolnost proti poléhání před sklizní. 
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   ESO            

Právně chráněná odrůda 
 raná  odrůda typu semi–leafless  
 stabilní vysoké výnosy ve všech oblastech pěstování hrachu.  
 velmi dobrá odolnost ke komplexu kořenových a krčkových chorob. 
 střední až vyšší rostliny s dobrou odolností proti poléhání 
 vykazuje velmi dobrou odolnost k suchu i k jarním mrazíkům 

 

 

   SAXON           

Právně chráněná odrůda 
 poloraná žlutosemenná odrůda,  
 rychlý počáteční růst.  
 vysoká barevná vyrovnanost zrna 
 nízká HTS 
 odolná proti napadení plísní hrachu a odolná proti komplexu kořenových chorob 
 vysoký obsah i výnos N- látek 

 
Přednosti:  Vysoký výnos semene.  
   
 

   VELVET     

Právně chráněná odrůda 
 středně raná žlutozrnná bezlistá odrůda.  
 rostliny středně vysoké s dobrou odolností proti polehání.  
 střední odolná vůči většině chorob hrachu (komplex antragnóz, komplex 

kořenových chorob, plíseň šedá, padlí hrachu). 
 vyniká vysokým výnosem semene. 
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BOB OBECNÝ  

MERKUR     

Právně chráněná odrůda 

 
 polopozdní odrůda vyššího typu se zlepšenou odolností k poléhání. 
 vhodná k pěstování na zrno, tak k produkci píce. 
 snáší jarní přízemní mrazíky. 
 vysoké stabilní výnosy ve všech oblastech pěstování. 
 velmi dobrá odolnost kořenovým chorobám, strupovitosti a virózám. 

MERLIN   

Právně chráněná odrůda 
 raná odrůda nízkého vzrůstu. 
 beztamínový typ s bílým květem. 
 velmi dobrá odolnost proti poléhání a lámání lodyh. 
 vhodná k produkci zrna i jako krycí plodina. 

 
 

PELUŠKA JARNÍ  

 

ARVIKA       

Právně chráněná odrůda 
 pozdní velmi rozšířená odrůda.  
 pěstována v mnoha zemích EU.  
 má velmi dobrou odolnost k chorobám.  

 

ANDREA      

Právně chráněná odrůda 
 polopozdní výnosná odrůda  s velmi dobrým zdravotním stavem.  
 vhodná do všech výrobních oblastí.  
 nemá zvláštní požadavky na předplodinu.  
 nízká až střední HTS. 
 vysoký výnos N-látek v době pícní zralosti. 
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EFFECTA      

Právně chráněná odrůda 
 polopozdní odrůda listového typu. 
 vysoký výnos suché i zelené hmoty.  
 velmi dobrá odolnost k poléhání.  
 hmotnost semene nízká. 

 

SOJA 

 

ABACA     

Právně chráněná odrůda 
 velmi raná odrůda. 
 světlá barva pupku. 
 délka rostlin 94 cm. 
 odolná k bakteriózám, vysoká odolnost k plísním,  
 nadprůměrná odolnost k poléhání. 
 odolná chladu po vzejití. 
 vysoký výnos dusíkatých látek. 
 

MARQUISE      

Právně chráněná odrůda 
 raná odrůda, doba do zralosti 117 dnů. 
 barva pupku žlutá 
 délka rostlin 84 cm. 
 zvýšená odolnost hnědým skvrnitostem, odolná proti praskání lusků. 
 vysoká odolnost k plísním, dobrá odolnost sclerotiniím a virózám 
 větší semena – HTS 178 
 stření odolnost k poléhání 

AMIATA      

Právně chráněná odrůda 
 raná odrůda, nástupce odrůdy Antonia. 
 velmi rychlý jarní start. 
 vysoko nasazený první lusk. 
 robustní rostliny se střední výškou a fialovými květy. 
 nadprůměrná odolnost k poléhání. 
 odolná k praskání v době dozrávání. 
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OSTATNÍ PLODINY  

 

VOJTĚŠKA SETÁ  

 

OSLAVA 

 

TRÁVY A TRAVNÍ SMĚSI  

 
Široký sortiment technických směsí  dle předpokládaného použití  a stanoviště. Luční, 
pastevní, hřištní, parková a další. 
 

KRMNÁ ŘEPA 

 
JAMON     –  žlutá řepa pro strojovou i ruční sklizeň. Obsah sušiny 15,9 %. Kořen má 

40 % objemu nad zemí, tvar kuželovitě zakončený válec. 

 
MONROE  –  červená řepa vhodná převážně pro ruční sklizeň. Obsah sušiny  
 17 %. Kořen z 50 % nad zemí. Vhodná k dlouhodobému skladování. 

 

SADBA BRAMBOR 

 
Velmi rané odrůdy:  COLOMBA,  IMPALA, MAGDA, MONIKA, RIVIERA, SUNSHINE 
 
Rané odrůdy:   ADELA, DALI,  MADELEINE,  MARISKA, PRINCESS 
 
Polorané odrůdy:  AGRIA, ALONSO, DITTA, DOMINIKA, FABIOLA, GRANADA, 

LORELEY, RED ANNA,  
 
Průmyslové odrůdy: BERNARD, DAVID, DOMINATOR, HERMES, KURAS, NAFIDA, 

ORNELLA, REGENT,  
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Zajistíme i ostatní v nabídce JARO 2022  nevyjmenované druhy, odrůdy a hybridy 
dle jejich dostupnosti a po vzájemné dohodě. 

 

 

 
Rolnické družstvo Bezno,  J. F. Pachty 22, 294 29 Bezno 

 
      Fax 326 395 429,  Tel. 326 395 297 , 
    

PLO Hrušov     Tel. fax 326 312 528 , 602 223 716 - Ing. Grünert   
                736 630 749 - Ing. Herzán 
        
  E–mail: osiva@rdbezno.cz 
  www.rdbezno.cz 
          

                                                                                                              

 
Osivo je možno si objednat balené v papírových pytlích nebo ve velkoobjemových 
vacích. Velkoobjemové vaky jsou stejně jako pap. pytle jednorázové a po použití mají 
charakter nebezpečného odpadu. Jejich likvidaci je proto třeba zajistit u osob 
oprávněných k nakládání s tímto odpadem.  
 

Ceny osiv jarních plodin včetně možných slev budou stanoveny  
při individuálním jednání. 
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