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Osivo a sadba

Gurmánské menu od SOUFFLET AGRO

Pšenice ozimá

Stálicí naší nabídky odrůd ozimé 
pšenice je Fakir s kvalitou E/A, vy-
niká zejména vysokým obsahem 
dusíkatých látek a  vysokou obje-
movou hmotností zrna. Jedná se 
o  pěstitelsky univerzální odrůdu 
s  meziročníkovou stabilitou vý-
nosu. Velmi dobře snáší přísušky, 
pozdnější termíny setí a vyniká ex-
celentní mrazuvzdorností a zdra-
votním stavem. Letos servírujeme 
hned šest nových lahůdek. Feno-

men (A) je naše první osinatka s ne-
přehlédnutelným klasem na krát-
kém stéble. Exceluje ve  stabilitě 
čísla poklesu, objemové hmotnosti 
a Zelenyho testu. Raný, zdravý a vý-
konný Spontan (A) si vyžádali far-
máři na základě výsledků z Němec-
ka. Proteus se během registrace 
zařadil mezi nejvýnosnější odrůdy 
v A sortimentu. Vyniká špičkovým 
zdravotním stavem listu i klasu, ne-
zalekne se ani deštivých žní. Fu-

turum byl zaregistrován v katego-
rii B. Jedná se o potomka Cubusu, 
řadí se k nejvýnosnějším odrůdám, 
výkupní parametry se pohybují 
v  rozmezí kategorií E/A. Jedná se 
o klasovou odrůdu s velmi dobrou 
odolností suchu, nepoléhavou a to-
lerantní k  různým termínům setí 
i po obilnině. Polopozdní chuťovka 
KWS Eternity se všemi potravinář-
skými parametry v kategorii E (NL 
- přes 14 %), se vyznačuje výkon-
ností, odolností poléhání, nadprů-
měrnou mrazuvzdorností a velmi 
dobrým zdravotním stavem (přede-
vším fuzariózy, rez plevová). Menu 
završuje supervýkonná nadějná od-
růda v  čistě krmném sortimentu 
KWS Silverstone (C), která by měla 
postupně nahrazovat odrůdu KWS 
Santiago.

Ječmen ozimý

Při výběru šestiřadých ječmenů 
z  dílny KWS Lochow není mož-
né udělat chybu. KWS Kosmos 
a  KWS Meridian jsou nejvýkon-
nější odrůdy na  trhu, důkazem 
jsou výsledky SDO. Vyznačují se 
výborným zdravotním stavem 
a špičkovou mrazuvzdorností.

Dvouřadé sladovnické odrůdy za-
stupují ověřené a  oblíbené KWS 

Ariane a SY Tepee.

Žito ozimé

Hybridní žita s  PollenPlus® tech-
nologií od  KWS Lochow zajišťu-
jí vysokou kvalitu v produkci zrna 
a  ve  výnosu na  poli těžko hleda-
jí konkurenci. KWS Binntto, KWS 

Daniello i legendární Gonello jsou 
určeny především pro pekařské vy-
užití, vynikají odolností poléhání, 
dobrým zdravotním stavem a vy-
sokou stabilitou čísla poklesu. Pro 
produkci bioplynu je připraven 
specialista KWS Propower, kte-
rý je aktuálně špičkou evropského 
sortimentu pro bioplynové stanice.

Ozimé tritikale

Tantris nahrazuje osvědčenou od-
růdu Securo. Výnos tvoří počtem 
produktivních stébel na m2. Rost-
liny jsou nízké s pevným stéblem. 
Vyniká výbornou odolností k polé-
hání, zimuvzdorností a zdravotním 
stavem listu i  klasu (velmi nízký 
obsah DON v zrnu). Výhodou pěs-
tování tritikale pro produkci píce 
je fakt, že spíše toleruje pozdnější 
termíny setí než žito.



Gurmánské menu od SOUFFLET AGRO
Ing. Martina Poláková; SOUFFLET AGRO

S  plným žaludkem jde všechno lépe, zvlášť pokud si smls-

neme na něčem dobrém. Vybavuji si situace, kdy se hladová 

posadím k několikastránkovému jídelnímu lístku, zoufale lis-

tuji tam a zpět a na otázku „co si dáte“, v narůstajícím stresu 

přečtu to, kam mi zrovna padnou oči, a už v ten moment vím, 

že jsem si mohla vybrat lépe. Proto se mnohem raději vracím 

najíst tam, kde mě čeká pestré a přehledné menu, milá ob-

sluha v doporučení odhadne moje chutě a po  jídle si můžu 

říct „vstoupil do mě klid“. Při volbě správné odrůdy se mů-

žete cítit podobně. Přijďte se přesvědčit na některý z našich 

polních dnů, že vám servírujeme skutečné lahůdky. Kromě 

komentované přehlídky odrůd napříč všemi plodinami se do-

zvíte technologická doporučení a spoustu dalších zajímavých 

a inovativních informací.

Více informací na www. .cz

 
SOUFFLET AGRO a.s.

Polní dny 2018 - Rostěnice 6. 6., Všestary u Hradce Králové 20. 6., Den otevře-
ných dveří Litovice 25. 6.


