
Název článku

Jarní ječmen

KWS Amadora patří k  nejvýnosnějším odrů-
dám jarního ječmene v současnosti v sortimen-
tu SDO. Je to středně raná odrůda vhodná pro 
pěstování ve všech výrobních oblastech. Podíl 
předního zrna je vysoký. Rostliny jsou středně 
vysoké (72 cm), se střední až vysokou odnoživos-
tí a střední odolností proti poléhání (5,2) a lámaní 
stébla. Vyznačuje se raným metáním a středně 
raným zráním. Výnos je tvořen současně vyso-
kým počtem plodných stébel (856/m2) i vysokou 
produktivitou klasu. Odolnost proti padlí je kry-
ta genem Mlo, k listovým skvrnitostem vykazuje 
střední odolnost. Vhodná do intenzivních tech-
nologií. Odrůda vykazuje nižší obsah NL v zrnu 
(10,2 %), čemuž je nutné uzpůsobit hnojení du-
síkem. Má výběrovou sladovnickou jakost - 7,2.

Pionier je raná odrůda sladovnického ječme-
ne. Zrno je velké, podíl předního zrna vyso-
ký. Výnos předního zrna v  ošetřené variantě 
je vysoký. Poskytuje velmi vysoký výnos zrna 
ve  všech výrobních oblastech včetně přísuš-
kových lokalit. Výnos tvoří hustotou klasů při 
střední produktivitě klasu a vysokým podílem 
předního zrna (PPS - 794/m2). Rostliny středně 
vysoké (75 cm), HTS střední až vysoká (53  g), 
odnoživost střední. K přednostem patří vysoký 
výnosový potenciál i v přísuškových oblastech, 
vysoká HTS, velmi vysoký výnos předního zrna 
v K, Ř a OVO. Patří do skupiny odrůd náchylných 
na padlí (5,4), k ostatním listovým skvrnitostem 
vykazuje střední odolnost. Výborně reaguje 
na ošetření osiva přípravkem Systiva. Má výbě-
rovou sladovnickou jakost - 7,5 bodů.

Sunshine je středně raná odrůda sladovnického 
ječmene. Rostliny jsou středně vysoké s pevným 
stéblem, středně odnoživé s výbornou produk-
tivitou klasu. Má vysoký až velmi vysoký výnos 
zrna ve všech výrobních oblastech včetně pří-
suškových regionů. Je hodnocena jako odrůda 
s výběrovou sladovnickou kvalitou - 7,8 bodu, 
vhodná pro výrobu exportních sladů.

KWS Irina je polopozdní odrůda sladovnického 
ječmene. V současnosti patří k nejvýnosnějším 
odrůdám v sortimentu. Vyniká nízkým vzrůstem, 
výbornou odnožovací schopností a odolností po-
léhání v kombinaci s nižším obsahem NL v zrnu. 
Je vhodná do intenzivních technologií. Dosahuje 
velmi vysokých výnosů v celé Evropě. Doporuču-
jeme vhodně nastavit hnojení dusíkem.

Jarní pšenice 

KWS MairraE je ojedinělá kombinace špičkové 
potravinářské kvality E a velmi vysokého výnosu 
napříč všemi pěstitelskými oblastmi a bez ohle-
du na intenzitu pěstování. Dokáže excelovat jak 
v  extenzitě, tak i  na  intenzivně ošetřovaných 
plochách. Velmi pozitivním znakem je odolnost 
proti poléhání, což je dáno i nízkým vzrůstem. 
Je raná až středně raná. Vedle vysokého výnosu 
zrna má meziročníkově stabilní E jakost, vysoký 
obsah NL a špičkovou hodnotu čísla poklesu.

KWS SharkiE = špičkový výnos + elitní kvalita 
+ zdravý list i klas. Je to poloraná odrůda jarní 
pšenice. Má vysoký výnos zrna, stabilní E pekař-
skou jakost, nejvyšší obsah NL, špičkovou hod-
notu Zelenyho testu a  objemovou hmotnost. 
Velkou předností odrůdy je výborný zdravotní 
stav listu i klasu.

Vysoce výnosnou kvalitní poloranou odrůdou 
je KWS ChamsinA, kříženec vynikající odrůdy 
Vánek. Dosahuje velmi vysokých výnosů v ošet-
řené i neošetřené variantě pěstování. Výnos je 
de facto v E kvalitě. Rostliny jsou středně vysoké, 
středně až méně odnožující. Zrno je velké s velmi 
vysokou objemovou hmotností (809 g/l) a velmi 
vysokým pádovým číslem (328 s), obsah NL vy-
soký, hodnota Zelenyho testu středně vysoká. Je 
použitelná i pro pozdní výsevy na podzim jako 
přesívkový typ, kde poskytne vysoký výnos při 
časnější sklizni oproti ozimým odrůdám.

Tim - nová odrůda žlutosemenného pluchaté-
ho ovsa. Je poloraný až raný. Rostliny středně 
vysoké 102–106 cm. Zrno s nízkou pluchatostí 
a vysokou objemovou hmotností. K přednos-
tem patří velmi vysoký výnos - nejvyšší výnos 
čistého zrna v sortimentu, nepoléhavost a mož-
nost pozdnějšího setí.

Závěr

Více se dozvíte na www.souffl  et-agro.cz, kde na-
jdete i nabídku hybridů kukuřice značek Maïsa-
dour a Souffl  et Seeds. Kompletní nabídka osiv je 
shrnuta v katalogu osiv Jaro 2018. Zahrnuje i voj-
těšku Galaxie Max, silážní aditiva Silo-King, širo-
kou nabídku meziplodin, podsevy KeepSOILCORN 
a nové technologie zakládání porostů kukuřice. 
Veškeré informace lze čerpat u našich obchod-
ních zástupců nebo technicko-poradenské služby 
SOUFFLET AGRO a.s.



Odrůdy jařin co nezklamou!
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Pro výkup sladoven v sezoně 2018 zůstává odrůda sladovnického ječmene Pionier, 

který má pozitivní ohlasy ze zpracování i KWS Amadora, která dosáhla výborných vý-

sledků v praxi i v SDO. Dále zůstává v nabídce osvědčený Sunshine i KWS Irina. Elitní 

jarní pšenice KWS Mairra (E) potvrdila vynikající výsledky, stala se žádanou náhradou 

fenomenálního Vánku (E) spolu s další novinkou KWS Sharki (E). V odrůdách žlutose-

menného pluchatého ovsa je novinkou odrůda Tim.

www.soufflet-agro.cz
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