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VÝROBA OSIV  

 

Osiva většiny odrůd pšenice ozimé pochází z vlastních množitelských porostů a 

jsou připravovány na ČSO Hrušov. 

Stejně jako v minulých letech i letos Vám nabízíme možnost zvolit si způsob 

chemického ošetření osiva. Pšenici standardně moříme přípravkem DIFEND, 

jehož účinná látka (difenoconazole) účinkuje proti významným druhům hub např. 

Tilletia spp., Ustilago spp., Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolus sativum a 

spolehlivě hubí sněť zakrslou (Tilletia controversa). Kromě toho Vám nabízíme 

možnost za příplatek namořit osivo přípravkem DIFEND EXTRA, VIBRANCE 

GOLD. 

 

Osiva obilovin je možno si objednat balené v papírových pytlích (45 kg) nebo ve 

velkoobjemových vacích (500 kg).  

 

Kontakty 

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

 

           Tel. 326 395 297        www.rdbezno.cz 

 

 ČSO Hrušov           

      Tel. Fax  326 312 528, 602 223 716  - Ing. Vladimír Grünert                                                                                                                                                    
 736 630 749  -  Ing. Jaroslav Herzán 

        E–mail: osiva@rdbezno.cz 

       

    

     

 

mailto:osiva@rdbezno.cz
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Ř E P K A  O Z I M Á  

CORIDA 
Nová odrůda české řepky vyšlechtěné firmou Selgen. Odrůda již byla vyzkoušena v provozních 

podmínkách v roce 2020. 

 Užitná hodnota je dána kombinací vysokého výnosu semene v teplé i chladné oblasti pěstování 

a vysokého výnosu oleje v teplé i chladné oblasti pěstování v rámci sortimentu liniových odrůd. 

 Středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. 

 Rostliny nízké až středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání před sklizní. 

 Odrůda středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, středně odolná 

proti napadení bílou hnilobou brukvovitých, středně odolná proti napadení alternariovou 

skvrnitostí brukvovitých a středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob 

brukvovitých. 

 V rámci sortimentu liniových odrůd výnos semene vysoký v teplé i chladné oblasti pěstování, 

výnos oleje vysoký v teplé i chladné oblasti pěstování. 

 Hmotnost tisíce semen středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký, zastoupení 

jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v semeni středně vysoký až 

vysoký. 
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Kuga 58 ha Keltor 50 ha Corida 43 ha Temptation 23
ha

Allison 62 ha DK Exlibris 12 ha

PRŮMĚR PODNIKU  

Výnosy řepky RD Bezno 2020 (t/ha) 
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HYBRIDNÍ ODRŮDY  

 

ALLISON polopozdní hybrid středního vzrůstu, odolný proti poléhání. Velmi 

dobrá odolnost komplexu houbových chorob. Velmi vysoký výnos 

semene i oleje.  

ARCHIMEDES středně raný hybrid. Vyniká odolností proti rasám Plasmodiophora 

brassicae. Má dobrou odolnost proti poléhání. Je odolný proti pukání 

šešulí. 

ATORA polopozdní hybridní odrůda vyššího vzrůstu, s velmi dobrou odolností 

proti poléhání, výborně přezimuje. Má velmi dobrou odolnost proti 

fomovému černání stonku, hlízence i plísni šedé.  

BATIS polopozdní hybrid. Rostliny středně vysoké, odolné proti poléhání 

před sklizní. Odrůda středně odolná proti napadení fomovým černáním 

stonku brukvovitých, bílou hnilobou brukvovitých, alternariovou 

skvrnitostí brukvovitých a verticiliovým vadnutím brukvovitých. Výnos 

vysoký v teplé i chladné oblasti pěstování. 

DUPLO robustní hybrid se středně raným dozráváním. Rychlý vývoj 

kořenového systému může pomoci zvládnout případné nepříznivé 

podmínky během vzcházení a přezimování.  

DK EXBURY středně raná hybridní odrůda, rostliny vysoké, velmi dobře odolné 

proti poléhání. Gen RLM 7 zvyšuje odolnost před napadením 

Phoma spp. Velmi vysoký obsah oleje v semeni. Výnos semene 

vysoký. 

DK EXOTTER středně raný hybrid. Rostliny středně vysoké. Gen RLM 7 zvyšuje 

odolnost před napadením Phoma spp. Velmi dobře odolává stresu 

ze sucha – výborně hospodaří s vodou. Obsah oleje v semeni 

vysoký. 

DOMINATOR středně raný hybrid. Velmi dobrá odolnost proti poléhání. 

Geneticky podmíněná rezistence TuYV (virus žloutenky vodnice) a 

rezistence vůči fomové hnilobě lodyh.  

KELTOR velmi raný hybrid krátkého vzrůstu. Vysokou odolnost k poléhání. 

Velmi dobrý zdravotní stav. Vysoký výnos semene v teplé i chladné 

oblasti pěstování, výnos oleje vysoký.  

LG ARCHITECT středně raný hybrid s vysokou odolností k mrazu a k pukání šešulí. 

Velmi dobrý zdravotní stav. Rezistentní viru žloutenky vodnice. 

Velmi vysoký výnos semene.  

TEMPTATION středně raný hybrid středního vzrůstu. Rezistentní vůči viru 

žloutenky vodnice. Vhodný do všech oblastí pěstování. Velmi 

dobře přezimuje. Vysoký výnos semene i oleje. 

VERITAS CL polopozdní hybrid využívající technologii Clearfield (tolerance vůči 

ú.l. imazamox). Rostliny středního až vyššího vzrůstu s dobrou 

odolností k poléhání. Vhodný i do přísuškových lokalit. 

novinka 

novinka 

novinka 

novinka 
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HRÁCH SETÝ  OZIMÝ  

   AVIRON   

Právně chráněná odrůda 

 

Aviron je středně raná ozimá odrůda typu semi-leafless.  

Počáteční růst rychlý. Rostliny středně vysoké, barva květu bílá, barva semene zelená, 

semeno válcovitého tvaru. Hmotnost tisíce semen nízká, barevná vyrovnanost semen 

vysoká. Středně odolná proti poléhání před sklizní. Výnos semene vysoký. Obsah 

dusíkatých látek středně vysoký až nízký, výnos dusíkatých látek středně vysoký až 

vysoký, aktivita trypsin-inhibitoru středně vysoká. 

Středně odolná proti napadení mykosferelovou hnědou strupovitostí (antraknozou) 

hrachu, středně odolná proti napadení plísní hrachu, středně odolná proti napadení šedou 

plísňovitostí hrachu, středně odolná až odolná proti napadení komplexem kořenových 

chorob, odolná proti napadení strupovitostí hrachu 

 

   BALLTRAP   

Právně chráněná odrůda 

 

Balltrap je středně raná ozimá odrůda typu semi-leafless. 

Počáteční růst středně rychlý až rychlý. Rostliny nízké až středně vysoké, barva květu 

bílá, barva semene žlutá, semeno válcovitého tvaru. Hmotnost tisíce semen nízká, 

barevná vyrovnanost semen středně vysoká. Méně odolná proti poléhání před sklizní. 

Výnos semene vysoký. Obsah dusíkatých látek středně vysoký až nízký, výnos 

dusíkatých látek středně vysoký až vysoký, aktivita trypsin-inhibitoru středně vysoká. 

Středně odolná proti napadení mykosferelovou hnědou strupovitostí (antraknozou) 

hrachu, středně odolná proti napadení plísní hrachu, středně odolná proti napadení šedou 

plísňovitostí hrachu, středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob, 

středně odolná až odolná proti napadení strupovitostí hrachu.  
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J E Č M E N  O Z I M Ý  

 

DVOUŘADÉ ODRŮDY  

 

KWS GLACIER středně raná odrůda. Rostliny nízké, odrůda středně odolná proti 

poléhání, středně odolná proti lámání stébla, středně odolná proti 

vyzimování. Odrůda odolná proti napadení rhynchosporiovou 

skvrnitostí, středně odolná proti napadení fuzárii v klase. Dle testů 

mrazuvzdornosti odrůda středně odolná proti vymrznutí. Výnos zrna 

v rámci sortimentu dvouřadých odrůd v obou variantách pěstování 

vysoký.  

 NEPTUN polopozdní odrůda. Rostliny nízké, odrůda středně odolná proti 

poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Při základní intenzitě 

pěstování nevyžaduje ošetření proti poléhání ani proti chorobám. 

Hmotnost tisíce zrn vysoká. Středně odolná proti napadení padlím 

ječmene na listu, odolná proti napadení rzí ječnou, středně odolná proti 

napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná až odolná 

proti napadení spálou ječmene. Výnos zrna v rámci sortimentu 

dvouřadých odrůd v neošetřené variantě pěstování vysoký, v ošetřené 

variantě pěstování středně vysoký až vysoký. 

SANDRA Raná odrůda, rostliny nízké. Odrůda středně odolná proti poléhání, 

středně až méně odolná proti lámání stébla. Zrno velké, podíl 

předního zrna vysoký. Středně odolná až odolná proti napadení 

padlím travním na listu, středně odolná proti napadení rzí ječnou, 

středně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí, 

středně odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí, středně 

až málo odolná proti vymrznutí. Výnos zrna v rámci sortimentu 

dvouřadých odrůd v obou variantách pěstování velmi vysoký.  
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VÍCEŘADÉ  ODRŮDY  

 

LAURIN středně raná odrůda. Odrůda středně odolná až odolná proti poléhání, 

středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké, podíl předního 

zrna vysoký. Středně odolná proti napadení padlím ječmene na listu, 

středně odolná proti napadení rzí ječnou, středně odolná proti napadení 

komplexem listových skvrnitostí, středně odolná až odolná proti 

napadení spálou ječmene, středně odolná proti fuzarioze klasu 

ječmene. Dle testů mrazuvzdornosti odrůda středně odolná proti 

vymrznutí. Výnos zrna v rámci sortimentu víceřadých odrůd v 

neošetřené variantě pěstování vysoký, v ošetřené variantě pěstování 

středně vysoký až vysoký. 

LG TRIUMPH polopozdní až pozdní odrůda. Rostliny středně vysoké, odrůda 

odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno 

středně velké až malé, podíl předního zrna středně vysoký. Středně 

odolná proti napadení padlím ječmene na listu, rzí ječnou, 

komplexem listových skvrnitostí, spálou ječmene a fuzariózám 

ječmene. Odrůda středně až méně odolná proti vymrznutí. Výnos 

zrna v obou variantách pěstování velmi vysoký.  

LANCELOT polopozdní až pozdní odrůda odolná proti vyzimování. Zrno středně 

velké, podíl předního zrna vysoký. Středně odolná proti napadení 

padlím travním na listu, odolná proti napadení rzí ječnou, středně 

odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí, středně odolná 

proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí, středně odolná proti 

napadení fuzárii v klase. Dle testů mrazuvzdornosti odrůda odolná proti 

vymrznutí.  

RUMCAJS středně raná odrůda. Rostliny středně vysoké až vysoké, odrůda odolná 

proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Velmi dobrá odolná 

proti napadení padlím ječmene na listu, rzí ječnou, komplexem listových 

skvrnitostí a spálou ječmene. Výnos zrna v rámci sortimentu víceřadých 

odrůd v neošetřené variantě pěstování velmi vysoký, v ošetřené 

variantě pěstování vysoký až velmi vysoký. 
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P Š E N I C E  O Z I M Á  

ODRŮDY S ELITNÍ PEKAŘSKOU JAKOSTÍ E 

 AIRBUS                     

Právně chráněná odrůda 

Odrůda nabízená na základě Evropského katalogu. 

Raná osinatá pšenice. Intenzívní odrůda s potravinářskou jakostí E. Vysoký výnos zrna a 

velmi dobrý zdravotní stav. Vysoká odolnost rzi pšeničné a plevové. Velmi dobrá odolnost 

fuzariózám klasu. Při fungicidním ošetření je doporučeno zaměřit se na choroby pat 

stébel a padlí travní. 

 ANNIE                    

Právně chráněná odrůda 

Annie je pekařská středně raná osinatá odrůda. 

Rostliny středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Zrno velké. Odolná  

proti vymrzání. Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v zemědělských výrobních 

oblastech kukuřičné a v řepařské středně vysoký, v zemědělské výrobní oblasti 

obilnářské a bramborářské nízký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v 

zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a v řepařské nízký, v obilnářské a 

bramborářské velmi nízký. 

 

Pekařská jakost elitní (kategorie E). Objem pečiva velmi vysoký, obsah dusíkatých 

látek velmi vysoký, hodnota Zelenyho testu vysoká, vaznost mouky velmi vysoká, 

hodnota čísla poklesu velmi vysoká, objemová hmotnost vysoká až velmi vysoká. 

Nejlépe jakostně hodnocená odrůda současného sortimentu pšenic. 

 

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení 

padlím travním v klasu, středně až méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, 

středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti 

napadení rzí pšeničnou. Dle provokačních testů středně odolná až odolná proti napadení 

rzí travní, méně odolná proti napadení rzí plevovou, středně až méně odolná proti 

napadení fuzariózami klasů pšenice. 
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BUTTERFLY                

Právně chráněná odrůda 

 

Butterfly je pekařská polopozdní až pozdní odrůda. 

Rostliny vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno velké. Výnos zrna v obou variantách 

pěstování v řepařské oblasti je vysoký.  

 

Pekařská jakost elitní (kategorie E). Objemová výtěžnost pečiva vysoká, obsah 

dusíkatých látek vysoký, hodnota Zelenyho testu vysoká, vaznost mouky velmi vysoká, 

hodnota čísla poklesu vysoká až velmi vysoká, objemová hmotnost středně vysoká až 

vysoká. 

 

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení 

komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v 

klasu, středně odolná proti napadení rzí pšeničnou, středně až méně odolná proti 

napadení rzí plevovou. Dle provokačních testů odolná proti napadení rzí travní, méně 

odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, odolná proti vymrzání. 

  JULIE           

Právně chráněná odrůda 

Julie je pekařská raná až poloraná odrůda. 

 

Rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno velké. Výnos 

zrna v neošetřené variantě pěstování ve všech zemědělských výrobních 

oblastech vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v zemědělských 

výrobních oblastech kukuřičné a v řepařské vysoký, v zemědělské výrobní oblasti 

obilnářské a bramborářské středně vysoký. V raném sortimentu SOZ 2011-2013 se 

umístila na 1. místě. 

 

Pekařská jakost elitní (kategorie E). Objem pečiva velmi vysoký, obsah dusíkatých 

látek středně vysoký, hodnota Zelenyho testu vysoká, vaznost mouky vysoká, hodnota 

čísla poklesu středně vysoká, objemová hmotnost vysoká.  

 

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, odolná proti napadení padlím 

travním v klasu, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná 

proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí 

pšeničnou. Dle provokačních testů středně odolná proti napadení rzí travní, méně odolná 

proti napadení rzí plevovou, středně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, 

odolná proti vymrzání. 
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 RGT PONTICUS           
           

Právně chráněná odrůda 

Odrůda nabízená na základě evropského katalogu. 

Ponticus je středně raná až polopozdní odrůda.  

Rostliny jsou středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Dobře odnožují.  

Odrůda má stabilní vysokou potravinářskou kvalitu E. Předností je vysoké a stabilní číslo 

poklesu a vysoký obsah dusíkatých látek. Má vysokou mrazuvzdornost a velmi dobře se 

vyrovnává s přísušky.  

 

 

 

Odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí A 

BALITUS            

Právně chráněná odrůda 

Balitus je pekařská poloraná odrůda.  

Rostliny středně vysoké až nízké, odolné proti poléhání. Zrno středně velké. Výnos 

zrna v ošetřené variantě pěstování v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné středně 

vysoký až vysoký, v zemědělské výrobní oblasti řepařské vysoký a v zemědělské 

výrobní oblasti obilnářské a bramborářské středně vysoký. 

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objem pečiva vysoký až velmi vysoký, obsah 

dusíkatých látek středně vysoký až nízký, hodnota Zelenyho testu středně vysoká, 

vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost 

středně vysoká. 

Středně odolná až odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti 

napadení padlím travním v klasu, středně až méně odolná proti napadení listovými 

skvrnitostmi, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně 

odolná proti napadení rzí pšeničnou, středně odolná proti napadení rzí plevovou. Dle 

provokačních testů odolná proti napadení rzí travní, méně odolná proti napadení 

fuzariózami klasů pšenice, odolná proti vymrzání. 
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DAGMAR             

Právně chráněná odrůda 

Dagmar je pekařská poloraná odrůda. 

 

Rostliny středně vysoké, s velmi dobrou odolností proti poléhání. Zrno velké. Výnos 

zrna v neošetřené variantě pěstování v zemědělských výrobních oblastech 

kukuřičné a v obilnářské a bramborářské středně vysoký, v řepařské středně 

vysoký až vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování ve všech zemědělských 

výrobních oblastech středně vysoký. 

 

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objem pečiva vysoký, obsah dusíkatých látek 

středně vysoký, hodnota Zelenyho testu středně vysoká, vaznost mouky vysoká, hodnota 

čísla poklesu středně vysoká, objemová hmotnost velmi vysoká, odrůda odolná 

porůstání.  

 

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení 

padlím travním v klasu, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně 

odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, méně odolná proti napadení rzí 

pšeničnou. Odolná proti napadení rzí plevovou. 

 

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení rzí travní, menší náchylnost  

napadení fuzariózami klasů pšenice, odolná proti vymrzání. 

 

GAUDIO               NOVIN KA  

Právně chráněná odrůda 

Gaudio je pekařská poloraná odrůda. 

 

Rostliny středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Zrno středně velké. 

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské oblasti 

velmi vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký až vysoký. Výnos zrna v ošetřené 

variantě pěstování v kukuřičné a v bramborářské oblasti středně vysoký, v řepařské 

oblasti vysoký. 

 

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objemová výtěžnost pečiva vysoká, obsah 

dusíkatých látek středně vysoký, hodnota Zelenyho testu středně vysoká, vaznost mouky 

středně vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká. 

 

Středně odolná až odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti 

napadení padlím travním, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, 

středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná 

až odolná proti napadení rzí pšeničnou, středně odolná proti napadení rzí plevovou. 

Dle provokačních testů středně odolná až odolná proti napadení rzí travní, středně 

až méně odolná proti napadení fuzariozou klasu pšenice, středně odolná proti vymrzání. 
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ILLUSION                 

Právně chráněná odrůda 

Illusion je pekařská polopozdní odrůda. 

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké. Výnos zrna v 

neošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské oblasti středně vysoký, v 

bramborářské oblasti středně vysoký až vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě 

pěstování v kukuřičné oblasti vysoký, v řepařské a bramborářské oblasti 

středně vysoký.  

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objem pečiva vysoký, obsah dusíkatých látek 

středně vysoký až vysoký, hodnota Zelenyho testu středně vysoká, vaznost mouky 

vysoká, hodnota čísla poklesu středně vysoká, objemová hmotnost středně vysoká až 

vysoká. 

Středně odolná proti napadení padlím na listu, středně odolná až odolná proti 

napadení padlím travní v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových 

skvrnitostí, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně až 

méně odolná proti napadení rzí pšeničnou, středně odolná proti napadení rzí plevovou. 

Dle provokačních testů středně odolná až odolná proti napadení rzí travní, středně 

až méně odolná proti vymrzání.  

 

LG IMPOSANTO             

Právně chráněná odrůda 

LG Imposanto je pekařská pozdní až velmi pozdní odrůda.  

Rostliny středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Zrno středně velké. 
Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký, v 

řepařské a v bramborářské vysoký. 

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objemová výtěžnost pečiva vysoká, obsah 

dusíkatých látek středně vysoký, hodnota Zelenyho testu středně vysoká, vaznost mouky 

středně vysoká až vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost středně 

vysoká. 

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná až odolná proti 

napadení padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových 

skvrnitostí, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná 

proti napadení rzí pšeničnou, středně odolná proti napadení rzí plevovou. Dle 

provokačních testů středně odolná až odolná proti napadení rzí travní, méně odolná proti 

napadení fuzariózou klasu, středně odolná proti vymrzání. 
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MEGAN              NOV IN KA  

Právně chráněná odrůda 

Megan je pekařská velmi raná odrůda. 

Rostliny středně vysoké, méně odolné proti poléhání. Zrno středně velké. Výnos zrna v 

neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti vysoký, v řepařské oblasti středně 

vysoký a v bramborářské oblasti nízký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v 

kukuřičné oblasti středně vysoký až vysoký, v řepařské a v bramborářské oblasti nízký. 

Užitná hodnota je dána kombinací kvalitní pekařské jakosti, vysokého výnosu 

zrna v kukuřičné oblasti v neošetřené variantě pěstování a ranosti, a proto je 

odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté ozimé zřejmým přínosem. 

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objemová výtěžnost pečiva vysoká, obsah 

dusíkatých látek středně vysoký až vysoký, hodnota Zelenyho testu středně vysoká, 

vaznost mouky středně vysoká až vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová 

hmotnost středně vysoká.  

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení 

padlím travním v klasu, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových 

skvrnitostí, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná 

proti napadení rzí pšeničnou, odolná proti napadení rzí plevovou. Dle provokačních testů 

středně odolná proti napadení rzí travní, méně odolná proti napadení fuzariozami klasu, 

středně až méně odolná proti vymrzání.  

PIRUETA               

         Právně chráněná odrůda 

Pirueta je pekařská raná odrůda. 

Rostliny středně vysoké až nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké. 

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti velmi vysoký, v 

řepařské a v bramborářské oblasti vysoký až velmi vysoký. Výnos zrna v 

ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské oblasti vysoký, v 

bramborářské oblasti středně vysoký až vysoký.  

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objemová výtěžnost pečiva středně vysoká až 

vysoká, obsah dusíkatých látek středně vysoký, hodnota Zelenyho testu středně vysoká, 

vaznost mouky středně vysoká až vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová 

hmotnost vysoká. 

Středně odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení 

padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, 

středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti rzí 

pšeničné, odolná proti napadení rzí plevovou. Dle provokačních testů středně odolná až 

odolná proti napadení rzí travní, středně až méně odolná proti vymrzání. 
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RGT DEPOT              NO V IN KA  

Právně chráněná odrůda 

Odrůda nabízená na základě evropského katalogu. 

 

RGT Depot je polopozdní pšenice s dobrou odolností vůči poléhání. Jedná se o klasový 

silně kompenzační typ pšenice s vysokým počtem zrn v klase. Má střední až nižší 

odnožovací schopnost. Velmi dobře snáší pozdní setí i setí po obilovině. Výborně se 

vyrovnává s jarními a časně letními přísušky.  

 

Odrůda má nejen velmi dobrou mrazuvzdornost, ale disponuje také velmi dobrou 

odolností vůči padlí a oběma typům rzí. 

 

 

RGT REFORM            

Právně chráněná odrůda 

Odrůda nabízená na základě evropského katalogu. 

 

Polopozdní až pozdní potravinářská odrůda. 

 

Rostliny jsou středního až nižšího vzrůstu s vysokou odolností proti poléhání. Odrůda 

dosahuje vysokých výnosů při stabilní potravinářské A kvalitě. Vyniká především 

stabilním pádovým číslem. Velmi dobře odolává náporu chorob jak na listu, tak v klasu. 

Vhodná k setí po obilovině. Má velmi dobrou mrazuvzdornost. Velmi dobře snáší setí 

v pozdním termínu. 

 

VIRIATO           

Právně chráněná odrůda 

Odrůda nabízená na základě evropského katalogu 

 
Raná osinatá ozimá pšenice. 

 

Odrůda nižšího vzrůstu (81cm) s výbornou odolností vůči poléhání (8,9 b.), velmi dobrá 

odnoživost, zrno střední až větší. Vyniká stabilní a vysokou objemovou hmotností a 

číslem poklesu. Má velmi dobrou odolnost vůči napadení braničnatkami a běloklasostí. 

Velmi dobře si poradí se suššími podmínkami.  
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Odrůdy s chlebovou pekařskou jakostí B 

LG KERAMIK           N OV I NKA  

Právně chráněná odrůda 

LG Keramik je pekařská polopozdní odrůda. 

 

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké. 

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti vysoký, v řepařské 

oblasti velmi vysoký a v bramborářské oblasti středně vysoký až vysoký. Výnos zrna v 

ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký až vysoký, v řepařské 

oblasti velmi vysoký a v bramborářské oblasti vysoký. 

Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Objemová výtěžnost pečiva středně vysoká, 

obsah dusíkatých látek středně vysoký až nízký, hodnota Zelenyho testu středně vysoká, 

vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu středně vysoká až vysoká, 

objemová hmotnost středně vysoká. 

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení 

padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, 

středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná až 

odolná proti napadení rzí pšeničnou, odolná proti napadení rzí plevovou. 

Dle provokačních testů středně odolná až odolná proti napadení rzí travní, méně 

odolná až náchylná k napadení fuzariózou klasu, středně až méně odolná proti vymrzání. 

RIVERO            

Právně chráněná odrůda 

Rivero je pekařská polopozdní až pozdní odrůda. 

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké až malé. 

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v zemědělských výrobních 

oblastech kukuřičné a v obilnářské a bramborářské vysoký, v zemědělské 

výrobní oblasti řepařské velmi vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování 

ve všech zemědělských výrobních oblastech vysoký.  

Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Objemová výtěžnost pečiva středně vysoká, 

obsah dusíkatých látek nízký, hodnota Zelenyho testu středně vysoká, vaznost mouky 

vysoká, hodnota čísla poklesu velmi vysoká, objemová hmotnost středně vysoká.  

Středně odolná až odolná proti napadení padlím travním na listu, odolná proti napadení 

padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně 
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odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí 

pšeničnou, středně odolná proti napadení rzí plevovou. Dle provokačních testů středně 

odolná proti napadení rzí travní, méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, 

středně odolná proti vymrzání. 

 

 

Odrůdy s krmnou jakostí C 

 ARKEOS                     

Právně chráněná odrůda 

Odrůda nabízena v rámci evropského katalogu. 

Arkeos je raná odrůda pšenice vhodná pro výrobu oplatků. 

Rostliny velmi dobře odnožují, jsou nižšího vzrůstu se střední odolností proti poléhání. 

Odrůda je vhodná pro pěstování ve všech výrobních oblastech kromě velmi suchých .  

Je středně odolná proti padlí travnímu, rzi pšeničné a braničnatkám na listu. Velmi odolná 

vůči rzi plevové.  Méně odolná proti chorobám pat stébel a fuzariózám v klase. 

 

 KALBEX                     NO V IN KA  

 

Právně chráněná odrůda 

Kalbex je poloraná odrůda vhodná pro výrobu sušenek a oplatků. 

 

Rostliny středně vysoké až nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké 

až velké. Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování ve všech oblastech velmi 

vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti vysoký až 

velmi vysoký, v bramborářské a v řepařské oblasti velmi vysoký. 

 

Středně odolná až odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti 

napadení padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových 

skvrnitostí, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná 

proti napadení rzí pšeničnou. Dle provokačních testů středně odolná proti napadení rzí 

travní, méně odolná proti fuzariózám klasu pšenice, středně odolná proti vymrzání. 

 

Odrůda vhodná pro pečivárenské využití (kategorie CK). Obsah dusíkatých látek nízký, 
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hodnota Zelenyho testu nízká, vaznost mouky velmi nízká, hodnota čísla poklesu středně 

vysoká až vysoká, objemová hmotnost středně vysoká až nízká. 

 

 LG MOCCA                     

Právně chráněná odrůda 

LG Mocca je pozdní odrůda vhodná ke krmení a pro výrobu sušenek a oplatků. 

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké. Výnos zrna v 

neošetřené variantě pěstování ve všech oblastech velmi vysoký. Výnos zrna v ošetřené 

variantě pěstování v kukuřičné oblasti vysoký, v bramborářské a v řepařské 

oblasti velmi vysoký.  

Odrůda vhodná pro pečivárenské využití (kategorie CK). Obsah dusíkatých látek nízký až 

velmi nízký, hodnota Zelenyho testu velmi nízká, vaznost mouky velmi nízká, hodnota 

čísla poklesu nízká, objemová hmotnost středně vysoká. 

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, odolná proti napadení padlím 

travním v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně 

odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti 

napadení rzí pšeničnou, odolná proti napadení rzí plevovou. Dle provokačních testů méně 

odolná proti napadení rzí travní, středně odolná proti vymrzání.  

 

 VANESSA            

Právně chráněná odrůda 

Vanessa je středně raná odrůda.  

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké. Výnos zrna v 

neošetřené variantě pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a v 

obilnářské a bramborářské velmi vysoký, v řepařské vysoký. Výnos zrna v ošetřené 

variantě pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a v obilnářské a 

bramborářské velmi vysoký, v řepařské vysoký. 

Odrůda nevhodná pro pekařské využití (kategorie C). Obsah dusíkatých látek 

nízký, hodnota Zelenyho testu nízká, hodnota čísla poklesu středně vysoká, objemová 

hmotnost nízká. 

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení 

padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně 

odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí 

pšeničnou. Dle provokačních testů odolná proti napadení rzí travní, rzí plevovou, středně 

odolná k napadení fuzariózami klasů pšenice, velmi dobrá odolnost proti vymrzání. 
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P Ř E S Í V K O V Á  P Š E N I C E  

REGISTANA           

Právně chráněná odrůda 

 

Registana je pekařská středně raná odrůda. 

Rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno velké až velmi 

velké. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, odolná proti napadení 

padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně 

odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí 

pšeničnou, středně odolná až odolná proti napadení rzí plevovou. Dle provokačních testů 

odolná proti napadení rzí travní. Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování velmi 

vysoký, v ošetřené variantě pěstování vysoký. Pekařská jakost chlebová (kategorie 

B). Objem pečiva středně vysoký až nízký, obsah dusíkatých látek v sušině vysoký, 

hodnota Zelenyho testu vysoká, vaznost mouky středně vysoká až vysoká, hodnota čísla 

poklesu středně vysoká až vysoká, objemová hmotnost středně vysoká. 


