Osivo a sadba

Perspektivní odrůdy ozimých obilnin
Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO, a.s.

S blížícím se obdobím výběru těch správných odrůd k ozimému zásevu nastává z pohledu pěstitele ten správný okamžik
pro aktualizaci jeho pohledů na problematiku odrůdových
specifik a pro registrování nových příležitostí. Během posledních pár měsíců byla zemědělská veřejnost svědkem převážně online komunikace, což se dotklo i výběru odrůdového
spektra jarních odrůd. Nicméně s aktuálním obdobím pozvolného rozvolňování pandemických opatření se dostává daleko
větších šancí průzkumu odrůdového trhu i na základě polních
přehlídek zastupovaných odrůd.
Jedny z prvních příležitostí pro nabytí těchto informací je po rozvolnění pandemie návštěva polních
dnů. Právě pro tuto událost i my
v SOUFFLET AGRO směřujeme veškeré úsilí pro to, abychom vám dokázali zprostředkovat pohled na aktuální změny a novinky v portfoliu.
Nejbližší událostí pro tento počin
je přehlídka reprezentovaných odrůd na našem chystaném polním
dnu v Litovicích u Prahy v termínu 22. 6. 2021. Zajímavostí této komentované prohlídky je i přiblížení
chování jednotlivých odrůd v reakci
na konkrétní řízená agrotechnická
opatření, typu různorodého fungicidního, morforegulujícího, výživného a stimulačního ošetření.

Mezi největší lákadla z řad tohoto
nového sortimentu ozimých pšenic patří kromě stávajících opor
i čerstvě zařazení strážci budoucích úrod na našich polích. Řadí
se mezi ně v SDO 2017–20 nejvýkonnější Ačková pšenice KWS
Elementary, která je výjimečnou
kombinací kritérií vysoké výnosnosti a dosažené kvality, kterou
prokazuje při schopnosti dostatečně akumulovat N-látky do zrna
i za předpokladu nižší potřeby N
hnojení.

odrůdy, u nichž lze vhodným vedením porostů dosáhnout potravinářské kvality nebo se spokojí
s velmi vysokým výnosem v krmné
kvalitě. V této skupině se těmito
rysy pyšní novinky KWS Donovan
(B) a KWS Silverstone (B/C), které kombinují extrémní výnosnost
a velmi dobrý zdravotní stav.

diska naší nabídky se veškerá
pozornost směřuje k šestiřadé liniové „krmné mašině“ - KWS Higgins, která je při srovnání výkonnosti s hybridními odrůdami více
než obstojným konkurentem. Takže pokud cílíte na výkon s nízkými pořizovacími vstupy, je pro vás
KWS Higgins adekvátní volba.

V případě rychle uskutečněného
zájmu si můžou přijít na své i příznivci osinatého sortimentu, který
se do popředí dostává raketovým
způsobem. Exkluzivním a ze skladových zásob rychle mizícím zástupcem je druhá nejpěstovanější
osinatka v ČR - Fenomen (A). Ten
se navíc za poslední rok dostal
mezi TOP 10 pšenic s celkovým
množstvím vyrobeného, certifikovaného osiva. Svými předpoklady se tak stává vyhledávanou
pšenicí.

Ozimé žito a tritikale

Ozimé ječmeny
A touto volbou to rozhodně nekončí, neboť chceme s nabídkou
oslovit i pěstitele preferující „B“

Aby nezůstalo pouze u pšeničného impéria, musíme rovněž upozornit na ozimé ječmeny. Z hle-

Ačkoliv to může znít jako klišé,
i v sestavě žita a tritikale zavládá
optimistický pohled na možnosti při výběru ideálních zástupců
pro vaše účely. U žita se kromě
extrémní výnosnosti, která je potvrzena přímo i výsledky z SDO,
můžete spolehnout na odolnost
proti případnému výskyt námelu,
vzhledem k zabudované technologii u hybridů s kombinovanou
výkonností - KWS Tayo, KWS Berado, Gonello, KWS Propower.
Třešničkou nabídky je nová odrůda ozimého tritikale - Ramos.


Odrůdové spektrum pro rok
2021 s příslibem bohatých
možností
Z hlediska naší exkluzivní nabídky
se i pro letošní ročník můžete spolehnout na odrůdové stálice v ČR.
Počínaje osvědčenými, výkonnými
reprezentanty ještě z nedávných
sklizní, ale rovněž přinášíme i několik velmi slibných nástupců nové
generace výnosných a kvalitních
odrůd, které svým předpokladem
a současnými výsledky z provozních a poloprovozních ploch předvádí vysoké nasazení a vyrovnanou výkonnost.

Ozimé pšenice
Odpovědět na poptávku kombinace vysokého výnosu, mrazuvzdornosti, výborného zdravotního stavu a velmi vysoké kvality
zrna ve všech výkupních parametrech a stálosti těchto parametrů
v průběhu deštivého průběhu žní
je složitá disciplína. Nicméně, pokud k tomu máte ten správný odrůdový motor, lze na tyto cíle mířit
daleko efektivněji.
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