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Pšenice ozimá

Vlajkovou lodí naší nabídky odrůd ozimé pše-
nice je Fakir (A/E), spolehlivá pšenice jak pro 
intenzitu, tak i do tvrdých podmínek, potomek 
legendární odrůdy Cubus. Velmi dobře snáší 
přísušky a vyniká vyrovnaným výnosem, exce-
lentní mrazuvzdorností a zdravotním stavem. 
Velmi robustní listovou plochou vás doslova 
upoutá odrůda E kvality KWS Eternity, polo-
pozdní odrůda s výbornými referencemi z ně-
meckých státních odrůdových zkoušek. 

Nepřehlédnutelná je i  osinatka ze šlechtění 
KWS, odrůda Fenomen (A), která se ctí obstá-
la v  loňském suchém ročníku, technologicky 
nenáročná díky nepoléhavosti kratších rostlin, 
čímž odpadá nutnost použití morforegulátorů. 
Prokazatelně odolává p oškození spárkatou zvě-
ří od fáze metání. Odrůda Proteus (A) se vyzna-
čuje skvělým zdravotním stavem od pat stébel 
(gen rezistence Pch1 proti pravému stéblolamu) 
až po nízkou akumulaci DON v zrnu. Zcela nová 
je odrůda KWS Elementary (A), která ve zkouš-
kách SDO prokázala kombinaci výnosnosti, kva-
lity a výborného zdravotního stavu s nadprů-
měrnými výnosy v ŘVO a BVO. 

Kdo hledá vysoký výnos, výborný zdravotní 
stav, plasticitu, výnosnost a nepoléhavost, volí 
Futurum, který byl zaregistrován v kategorii B 
jen kvůli nízkému objemu pečiva a  je rovněž 
potomkem odrůdy Cubus. 

Novinkou je mimořádně výkonná odrůda KWS 

Silverstone (B–C), na základě výborných výno-
sových výsledků byla zařazena již v  roce 2018 
mezi doporučené odrůdy v SDO, která navazuje 
na odrůdu KWS Santiago (C) s výrazně vylep-
šeným zdravotním stavem, s potenciální uplat-
něním na krmné účely a sladovnickým využitím. 
K vidění bude i v naší zemi zaregistrovaná odrů-
da KWS Donovan (B), která patří k povedeným 
křížencům odrůdy Tobak (B). Přesívkové pšenice 
reprezentuje KWS Sharki (E), poloraná odrůda 
vyššího vzrůstu s vysokými výnosy v kukuřičné 
a řepařské oblasti.

Ječmen ozimý

Při výběru šestiřadých ječmenů z  dílny KWS 
Lochow není možné udělat chybu, typická je 
pro ně výrazná plasticita k  pěstebním pod-
mínkám a  vysoká odolnost vůči vyzimování. 
KWS Kosmos a KWS Meridian jsou nejvýkon-
nější odrůdy na  trhu, důkazem jsou výsledky 
SDO. Vyznačují se výborným zdravotním sta-
vem a  špičkovou mrazuvzdorností. Novinkou 
je KWS Higgins, potomek KWS Meridian, který 
má nejlepší předpoklady zaujmout všechny 
pěstitele ohromnou produktivitou klasu, navíc 
disponuje odolností proti viru žluté mozaiky 
ječmene (BYDV - typ 1). Dvouřadé sladovnické 
odrůdy neodmyslitelně zastupují ověřené a ob-
líbené odrůdy KWS Ariane a SY Tepee, které 
není třeba obšírně představovat.

Žito ozimé

Hybridní žita s PollenPlus® technologií od KWS 
Lochow zajišťují vysokou kvalitu v  produkci 
zrna a ve výnosu na poli těžko hledají konku-
renci. Ať již legendární Gonello anebo naděj-
né novinky KWS Berado a KWS Tayo jsou ur-
čeny především pro pekařské využití, vynikají 
odolností proti poléhání, dobrým zdravotním 
stavem a vysokou stabilitou čísla poklesu. Pro 
produkci bioplynu je připraven specialista KWS 

Propower, který je aktuálně špičkou evropské-
ho sortimentu pro bioplynové stanice. Trsnaté 
žito s vynikající raností a časnou sklizní je za-
stoupeno odrůdami Turbogreen a Wiandi.

Ozimé tritikale

Tantris nastoupil na místo osvědčené odrůdy 
Securo. Výnos tvoří počtem produktivních sté-
bel na m2. Rostliny jsou nízké s pevným stéb-
lem. Vyniká výbornou odolností proti poléhá-
ní, zimuvzdorností a  zdravotním stavem listu 
i klasu (velmi nízký obsah DON v zrnu) Výhodou 
pěstování tritikale pro produkci píce je fakt, že 
spíše než žito toleruje pozdější termíny setí.



Již více než 20 století čteme v Umění milovat: Fertilior seges est alienis semper in 

agris - Na cizích polích je úroda vždy o mnoho větší. Nyní je ale na nás, abychom 

zvolil odrůdu, která nám přinese v příštím roce co nejvyšší a nejkvalitnější sklizeň. 

Usnadnit nám to mohou komentované polní prohlídky místo obvyklých Polních 

dnů. Tradiční Rostěnice u Vyškova 9. června, Všestary u Hradce Králové 17. června 

a ČSO Litovice (Hostivice) 23. června. V případě zájmu bude možné se domluvit i na 

jiných termínech a pro zájemce budou přístupné i pokusy v Litovicích. Kromě kolek-

ce ozimých i jarních odrůd se dozvíte technologická doporučení a spoustu dalších 

zajímavých a inovativních informací.

S osivy od SOUFFLET AGRO 
je úroda vždy větší
Ing. Jan Bílovský, Ing. Jiří Šilha, Ph.D.; SOUFFLET AGRO
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