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Osivo a sadba

Pšenice ozimá

Na  parcelách v  Rostěnicích bylo 
k  vidění 10  odrůd pšenice ozi-
mé, které jsou zastupovány spo-
lečností Soufflet Agro a.s. Sorti-
ment byl tvořen třemi novinkami. 
Představená KWS Elementary je 
v rámci SDO (2017–20) považována 
za  nejvýkonnější „Ačkový“ mate-
riál. Jedná se o  odrůdu kompen-
začního typu, tolerantní vůči su-
chu i mrazům a snáší pozdní setí 
i obilní předplodinu. Významnou 
předností je vysoký výnos zrna 
v kombinaci s vysokým obsahem 
dusíkatých látek (>14 %).Nováček 
KWS  Keitum je čistě výnosného 
krmného typu (C). Rovněž přináší 
předpoklad úspěšného zařazení 
ve sladařském využití. Jeho vyso-
ký výnosový potenciál je založen 
na produktivitě klasu - nejvyšší vý-
nos v sortimentu zkoušených od-
růd v Německu (LSV). Také je gene-
ticky vybaven výbornou odolností 
k  padlí, rzi plevové a  klasovým 
fuzáriím. Novou odrůdou kompen-
začního typu, která vykazuje vý-
bornou krmnou hodnotu - vysoký 
obsah škrobu, je KWS Silverstone 
(B). Produkuje nízké, středně odno-
žující rostliny, jejichž předností je 
odolnost vůči rzi plevové (8). Dosa-
huje vyrovnaného výnosu při nižší 
i vysoké intenzitě pěstování.

Dále byly k vidění odrůdy KWS Eter-
nity (E), Fenomen (A), Fakir (E/A), 
KWS Donovan (B), Proteus (A), Futu-
rum (B) a KWS Santiago (C).

Pšenice jarní

Kapitol (E) je nová středně raná 
odrůda, která kromě vysokého 
obsahu N-látek vyniká svým zdra-
votním stavem - vhodná do ekolo-
gického zemědělství. Vysokého vý-
nosu zejména v ošetřené variantně 

pěstování dosahuje KWS  Cham-

sin. Tato poloraná odrůda na roz-
mezí E/A kvality vyniká vysokou 
objemovou hmotností i  hodno-
tou čísla poklesu. Lze uplatnit jako 
přesívkový typ pšenice. Stejné 
uplatnění má i KWS Sharki (E). Její 
přednost spočívá ve  výborném 
zdravotním stavu zejména listové 
plochy. Výnos je tvořen vysokým 
počtem odnoží i produktivitou kla-
su (HTZ 43 g).

Ječmen ozimý dvouřadý

Blok ozimých dvouřadých ječme-
nů zahájila sladovnická odrůda 
KWS Ariane. K hlavním přednos-
tem patří její odnožovací schop-
nost a  vhodnost pěstování na-
příč různými výrobními oblastmi. 
SY Tepee patří mezi výkonné sla-
dovnické odrůdy. Vyznačuje se 
plasticitou a odolností vůči polé-
hání i lámavosti stébla. 

Ječmen ozimý šestiřadý

Ze sortimentu šestiřadých ozi-
mých ječmenů byla představena 
krmná odrůda KWS Higgins, kte-
rá je mrazuvzdorná a  rezistentní 
vůči BYMV-typ  1. Výnosově srov-
natelnou odrůdou s  hybridy je 
KWS Kosmos. Jedná se o klasový 
typ s  vysokým podílem přední-
ho zrna (92 %), který se vyznačuje 
odolností vůči poléhání (7,1).

Ječmen jarní sladovnický

Mezi nové odrůdy jarního sladov-
nického ječmene patří Juventa. 
Jedná se o středně raný materiál, 
který je kombinací solidního zdra-
votního stavu (gen Mlo) a plastici-
ty, její přednost spočívá v nízkém 
obsahu beta-glukanů. Portfolio 
sladovnických ječmenů doplňuje 
Sunshine, RGT Planet, KWS Irina 

a KWS Amadora.

Žito ozimé

K  novinkám žita ozimého patří 
KWS  Berado. Je určena k  pekař-
skému využití, vyniká vysokou hod-
notou a stabilitou čísla poklesu. Do-
sahuje vysoké produktivity klasu 
a v SDO 2017–20 patřila k nejvýnos-
nějším odrůdám v ošetřené (113 %) 
i neošetřené (113,7 %) variantě. Také 
je odolná proti padlí a  rzi travní. 
Mezi nové kombinované hybridy 
patří KWS Tayo - pekařské využití 
i na GPS. Dosahuje stabilních výno-
sů i na lehkých a kyselých půdách. 
Vyniká vyrovnaným zdravotním 
stavem a je odolná vůči suchu. Stá-
lými zástupci v nabídce jsou také 
KWS Propower a Gonello.

Tritikale ozimé

Tritikale ozimé bylo zastoupeno 
novinkou v  podobě odrůdy Ra-

mos. Jedná se o  nástupce odrů-
dy Tantris, která dosahuje vyššího 
vzrůstu (vyšší výnos slámy), stále 
si však zachovává nepoléhavost 
a dobrý zdravotní stav.

Tritikale jarní

Nejpěstovanější odrůdou tritikale 
jarního v  ČR je Somtri, která vy-

niká vyrovnaným zdravotním sta-
vem. Je vhodná pro krmivářské 
účely, ideální pro silážování i výro-
bu bioplynu.

Oves 

V  případě ovsa setého byla nej-
prve okomentována středně raná 
pluchatá odrůda Max. Té se daří 
i v okrajových oblastech pěstová-
ní. Snáší i pozdnější setí bez nega-
tivního výnosu, jehož výše je udá-
vána vysokým počtem zrn v  latě 
(HTZ 36 g) a lat/m2. Armani vytváří 
středně vysoké rostliny s  dobrou 
odolností vůči poléhání a  lámání 
stébla pod latou. Vzhledem k rych-
lému počátečnímu vzrůstu a dyna-
mice půdní pokryvnosti se osvěd-
čil i v ekologickém zemědělství.

Hrách 

Žlutosemmenou odrůdou hrachu 
setého je KWS  Bagoo. Její hlav-
ní výhoda spočívá v  nízké HTS 
(230 g), - nižší náklady na založe-
ní porostu. Vyznačuje se rychlým 
počátečním vývojem a zapojením 
porostu. Obsahuje středně vysoký 
až vysoký obsah N-látek (22,6 %).



Široká nabídka odrůd představena 
v Rostěnicích
Ing. Vít Langmaier; Agromanuál

Stejně jako v předchozích letech společnost Souffl  et Agro a.s. 

uspořádala 10. 6. 2021 Polní den ve spolupráci s Rostěnice a.s.

Za slunného dne byla pěstitelům představena široká nabíd-

ka odrůd obilnin a luskovin, včetně meziplodinových směsí. 

V průběhu se dostal ke slovu i speciální host Ing. Karel Říha, 

který okomentoval zdravotní stav rostlin. Součástí programu 

byla prezentace mechanizace Sky, včetně praktické ukázky 

v podobě talířového podmítače Methys.

Ing. Jiří Šilha, Ph.D. (uprostřed) spolu s Ing. Filipem Daňkem (vpravo) 
ze společnosti Souffl  et Agro a.s. provázejí přehlídkou odrůd pšenice ozimé 
za spolukomentování Ing. Karla Říhy


