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Ječmen jarní sladovnický

KWS Amadora patří k  nejvýnosnějším odrů-
dám jarního ječmene v  současnosti v  sorti-
mentu SDO. Středně raná odrůda, vhodná pro 
pěstování ve všech výrobních oblastech. Podíl 
předního zrna je vysoký. Rostliny jsou středně 
vysoké (69  cm), se střední až vysokou odno-
živostí a střední odolností proti poléhání (5,3) 
a lámaní stébla. Výnos je tvořen současně vyso-
kým počtem plodných stébel (805 ks/m2) i vy-
sokou produktivitou klasu. Odolnost proti padlí 
je kryta genem mlo, k listovým skvrnitostem vy-
kazuje velmi dobrou odolnost. Je vhodná do in-
tenzivních technologií, ale s rostoucí intenzitou 
je náročnější na vhodné použití morforeguláto-
rů pro zpevnění stébla. Odrůda vykazuje nižší 
obsah N-látek v zrnu (10,2 %), čemuž je nutné 
uzpůsobit hnojení dusíkem. Je hodnocena jako 
odrůda s výběrovou sladovnickou kvalitou (USJ 
6,7 bodu), vhodná pro výrobu exportních sladů.

Sunshine je středně raná odrůda sladovnické-
ho ječmene. Rostliny středně vysoké (73  cm) 
s  pevným stéblem, středně odnoživé (PPS 
749  ks/m2) s  výbornou produktivitou klasu. 
Patří do  skupiny odrůd náchylných na  padlí 
(6), k ostatním listovým skvrnitostem vykazuje 
střední odolnost. USJ 7,8 bodu.

KWS Irina je polopozdní odrůda sladovnického 
ječmene. V současnosti patří k nejvýnosnějším 
odrůdám v  sortimentu. Vyniká nízkým vzrůs-
tem, výbornou odnožovací schopností a  vý-
bornou odolností proti poléhání v kombinaci 
s  nižším obsahem N-látek v  zrně. Je vhodná 
do intenzivních pěstebních technologií. Vzhle-
dem k vysokému výnosovému potenciálu a niž-
šímu obsahu NL v zrnu doporučujeme vhodně 
nastavit hnojení dusíkem. Je hodnocena jako 
odrůda s výběrovou sladovnickou kvalitou (USJ 
7,4 bodu), vhodná pro výrobu exportních sladů.

Jarní pšenice

KWS SharkiE = špičkový výnos + elitní kvalita 
+ zdravý list i klas. Poloraná odrůda. Dosahuje 
vysoký výnos zrna, stabilní E jakost, nejvyšší 
obsah NL a hodnoty Zelenyho testu v sortimen-
tu, velmi vysoké hodnoty v  ostatních výkup-
ních parametrech. Předností odrůdy je výborný 
zdravotní stav listu i klasu. Je použitelná i pro 
pozdní výsevy na podzim jako přesívkový typ, 

kde poskytne vysoký výnos při časnější sklizni 
oproti ozimým odrůdám.

KWS MAIRRAE představuje ojedinělou kom-
binaci špičkové potravinářské kvality E a velmi 
vysokého výnosu napříč všemi pěstitelskými 
oblastmi a bez ohledu na  intenzitu pěstování. 
Dokáže excelovat jak v extenzitě, tak i na inten-
zivně ošetřovaných plochách. Kromě vysokého 
výnosu zrna má meziročníkově stabilní E jakost, 
vysoký obsah NL, objemovou hmotnost a hod-
notu čísla poklesu.

KWS ChamsinA je poloraná odrůda, kříženec le-
gendární odrůdy Vánek. Výnos téměř v E kvalitě 
s velmi vysokou objemovou hmotností 809 g/l 
a velmi vysokým pádovým číslem (328 s), obsah 
NL vysoký, hodnota Zelenyho testu středně vy-
soká. Vhodná i jako přesívka.

Oves pluchatý žlutosemenný Tim je osvěd-
čená raná–poloraná odrůda. Rostliny středně 
vysoké (96 cm), vysoký PPS (537 ks/m2). Vyso-
ká odolnost padlí (8). Velmi vhodný do  LKS. 
Zrno s nízkou pluchatostí a vysokou objemo-
vou hmotností. K  přednostem patří velmi vy-
soký výnos s meziročníkovou stabilitou výno-
su včetně přísušků. Vysoký výnos čistého zrna 
v sortimentu. Díky ranému metání dobře snáší 
i pozdnější setí.

Hrách KWS Bagoo je středně raná odrůda žlu-
tosemenného úponkatého hrachu. Vyniká nižší 
HTS (230 g) což pro agronomickou praxi přináší 
mnoho výhod - úsporu osiva, nižší poškození 
během výmlatu, lepší uplatnění při směsném 
setí s další plodinou (LKS, meziplodinové směsi) 
a nižší poškození semen během setí. Má vysoký 
výnosový potenciál, pevný stonek, vysoký ob-
sah bílkovin v semeni.

Závěr

Více o nabídce se dozvíte na stránkách www.
souffl  et-agro.cz, kde najdete i nabídku hybridů 
kukuřice SOUFFLET SEEDS. Komplexní nabídka 
osiv je shrnuta v katalogu osiv Jaro 2020. Zahr-
nuje i vojtěšku Galaxie Max, širokou nabídku 
meziplodin, podpůrných plodin pro systém 
SOILTEQ, podsevů KeepSOILCORN pro nové 
technologie zakládání porostů kukuřice a další. 
Veškeré informace lze čerpat u našich obchod-
ních zástupců nebo technicko-poradenské služ-
by SOUFFLET AGRO a.s.
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Pro sezonu 2020 sladovny rozšířily odrů-

dovou skladbu sladovnického ječmene. 

Osvědčené odrůdy KWS Amadora, KWS 

Irina a  Sunshine rozšířily RGT Planet, 

Spitfi re a Fandaga. Další širokou nabídku 

osiv pšenice jarní, ovsa, hrachu a dalších 

plodin lze objednat u  obchodních zá-

stupců společnosti SOUFFLET AGRO a.s.

www.soufflet-agro.cz
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