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ihned v úvodu bych vám rád popřál pev-
né nervy při pohledu na nejistoty v naší 
zemědělské politice. Tato problematika 
nenechává klidným nikoho z nás. 
Ekonomické dopady inflace a růst cen 
všech vstupů nepřidávají nikomu na 
pohodě. Výkupní ceny také rostou, 
avšak ne tolik, abychom mohli všichni 
v klidu spát.

V rámci SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA 
se snažíme ceny držet v rámci možností, 
jaké nám trh dovoluje. Na obou koncích 
musí být vždy spokojený zákazník 
i producent, aby naše společná práce 
dávala smysl. Snažíme se o dodávky 
osiv v co nejkratších možných termí-
nech, i když nerovnoměrně dobíhající 
žně dokáží s plány nepěkně mávat. To 
víte nejlépe vy sami, jak nestálost 
počasí umí změnit pracovní procesy. 

Milí přátelé,

Jistá dávka adrenalinu dělá naši i vaši 
práci nevšední a zajímavou. O to je pak 
větší radost, když vše dopadne 
k očekávání zákazníka, který se k nám 
rád vrací. A tato hodnota je nevyčíslitel-
ná penězi. Za toto vám děkuji.

S čistým svědomím si troufám říct, že 
v tomto katalogu najdete odrůdy, které 
jsme vybrali pro vaše pole s vidinou 
největší efektivity, ať už si vyberete 
intenzivní nebo extenzivní způsob 
hospodaření. Náš tým vám je vždy 
nápomocen při řešení jakékoliv proble-
matiky spojené s pěstováním naší 
odrůdy. Rodina obchodních zástupců se 
rozrostla o další odborníky z řad 
zemědělské praxe. Nebojte se je aktivně 
oslovovat na seminářích, polních dnech 
či telefonicky. Rádi se s vámi potkají.

Nejúspěšnější odrůdou napříč součas-
ným trhem osiva řepky je naše ARTE-
MIS, která zopakovala výborná umístě-
ní v SDO. Sortiment řepek jsme 
obohatili o liniovou odrůdu SHER-
WOOD, která si nezadá ve výnosu i se 
špičkovými hybridy. SAATBAU ČESKÁ 
REPUBLIKA drží prim v top odrůdách 
linií a nehodlá na tom nic měnit. 
V katalogu také najdete novou odrůdu 
pšenice ozimé TIBERIUS. O způsobech 
hospodaření i při nižší intenzitě, se 
můžete dočíst v článku našeho specialis-
ty na pšenice ozimé Ing. Zdeňka 
Šnejdara.

Děkuji vám všem za přečtení těchto 
řádků a zájem o naše odrůdy.

Ing. Jan Horejsek
Jednatel firmy SAATBAU 
ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.



Na základě praktických zkušeností jsme 
odhadli vliv jednotlivých agrotechnických 
opatření na výsledný výnos. Proto 
následující doporučení považujte za zamyš-
lení, která opatření agrotechnického 
postupu nejvíce ovlivňují výnos u odrůd 
SAATBAU.

1. Předplodiny 
Pro založení porostu řepky ozimé doporuču-
jeme vybrat pozemek, kde nebyla řepka 
pěstována minimálně pět až šest let. V praxi 
se velmi často akceptuje odstup tří let. Dle 
našeho názoru je tato doba nedostatečná. Ta 
může mít negativní vliv na výsledný výnos. 
V současném osevním postupu má většina 
pěstitelů problém včas sklidit předplodinu 
minimálně čtyři až pět týdnů před agrotech-
nickým termínem setí řepky. Z tohoto 
důvodu je nutné již rok předem naplánovat 
rotaci střídání plodin a zvolit správnou 
předplodinu. Jako nejvhodnější pro řepku 
doporučujeme ječmen ozimý, tritikále nebo 
žito ozimé sklízené v zelené zralosti na siláž 
GPS. Z tohoto pohledu lze za rizikové 
předplodiny považovat ječmen jarní nebo 
velmi ranou pšenici ozimou, které způsobí, 
že předplodina není sklizena před agrotech-
nickým termínem setí řepky. Za méně 
vhodné předplodiny lze považovat i jetel 
luční, jetelotravní směsku a trávy. U těchto 
variant doporučujeme po druhé seči aplikaci 
glyfosátu na strniště se záměrem ukončit 
růst a tím omezit odběr půdní vláhy. 
ZÁVĚR: správné střídání plodin a správně 
zvolená předplodina může ovlivnit výnos 
až o 20 %.
  
2. Zpracování půdy 
V minulosti se osvědčilo po sklizni předplo-
diny aplikovat hnůj s následnou orbou. 
V současné době však v době sklizně 
hlavních plodin většina farem trpí nedostat-
kem pracovníků a z tohoto důvodu většina 
pěstitelů od aplikace hnoje, který je nutno 
zaorat do jednoho dne po jeho aplikaci, 

odstoupila. Podniky, které vlastní kejdové 
hospodářství úspěšně používají před 
založením řepky aplikaci kejdy skotu nebo 
prasat se zapravením do hloubky setí 
kompaktorem. Po orbě nebo kypření je 
vhodné připravit seťové lůžko těsně před 
setím kypřením do hloubky cca 2–3 cm. 
V případě tvorby hrud doporučujeme válení 
půdy rýhovaným válcem před, avšak nikoliv 
po setí, z důvodu snížení možnosti tvorby 
krusty. Pokud se pro řepku neoře, doporuču-
jeme kypřičem co nejvíce zapravit rostlinné 
zbytky do profilu půdy a pracovní postup 
organizovat v součinnosti se secím strojem. 
Ideální je provádět kypření hodinu před 
setím, aby secí stroj zapravil semena do 
čerstvé půdy. Cílem přípravy půdy by mělo 
být zajištění dostatečné vlhkosti, čerstvosti 
a vzduchu v půdě pro ideální vzcházení. 
ZÁVĚR: cílem přípravy půdy je vytvořit 
drobtovitou půdu pro dobré vzcházení. 
Zpracování půdy před výsevem řepky je 
velmi důležité a může ovlivnit tvorbu 
výnosu až o 10 %. 

3. Setí
Z hlediska doby rozlišujeme pět variant 
termínu setí:
– velmi časný termín před 13. srpnem, 
– časný termín od 13. do 18. srpna, 
– termín agrotechnický od 19. do 25. srpna,
– pozdní setí od 26. do 31. srpna 
– a poslední termín námi označovaný jako 
pozdě setá řepka od 1. září (pozor po tomto 
termínu je založení již velmi rizikové). 
Doporučená množství výsevku u linií 
i hybridů lze podle termínu setí stanovit 
následovně:
– v termínu velmi časném a časném lze snížit 
výsevek na 0,8 – 0,9 VJ, 
– v agrotechnickém termínu lze doporučit 
výsevek 1,0 VJ a v případě
– pozdního setí a pozdě seté řepky doporuču-
jeme již hybridní řepky s výsevkem 1,1 - 1,2 VJ 
a z liniových odrůd vybírat pouze ty s 
rychlým počátečním vývojem. Perspektivní 
je využití metody přesného setí na širší řádky 
(až 45 cm), kdy lze snížit výsevek v ideálních 
podmínkách až na 0,6 – 0,7 VJ. Je ale nutné 
preferovat odrůdy, které bohatě větví od 
spodního patra. Ideální stav je pokud po 
výsevu řepka vzchází vyrovnaně. 
ZÁVĚR: termín a kvalita setí může výrazně 
ovlivnit výnos až o 15 % 

4. Regulace 
V případě, že je řepka vyrovnaná a dosáhne 
čtyř listů v období okolo 15. září, doporučuje-
me aplikovat razantní regulační přípravek (s 
úč. látkou Mepiquat chloride + Metconazole). 
Naopak pokud je vývoj rostlin pomalý, 
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Založení porostu řepky ozimé 
doporučujeme k aplikaci šetrný přípravek 
s fungicidním efektem (s úč. látku Tebucona-
zol). Aplikaci regulátoru na podzim doporu-
čujeme provést pouze jednu. 
ZÁVĚR: regulace porostu na podzim 
zlepší tvorbu kořenů a zvýší i zimovzdor-
nost. Správná regulace může ovlivnit 
výnos až o 5%.

5. Volba odrůdy z hlediska termínu setí
Při volbě vhodné odrůdy je nutno zvážit jak 
podmínky daného stanoviště, tak i její 
flexibilitu z hlediska optimálního termínu 
setí. Ze sortimentu odrůd společnosti 
SAATBAU lze doporučit:
SIDNEY L – ideální pro setí od velmi časného 
termínu do konce agrotechnického termínu, 
má pozvolný počáteční vývoj, nedoporučuje-
me pro termín pozdní a pozdě seté
TIMOTHY L – odrůda vhodná pro setí od 
časného do konce agrotechnického termínu  
SHERWOOD L–  novinka, vhodná pro setí 
v agrotechnickém termínu     
ARAZZO H – termín setí doporučujeme od 
časného do konce agrotechnického termínu, 
lze vysévat i v pozdějším termínu do konce 
měsíce srpna
ANGELICO H – doporučujeme setí 
v agrotechnickém termínu. Lze využít i pro 
pozdní setí, má velmi rychlý počáteční 
vývoj. V případě časného setí je nutná 
podzimní regulace. 
ARTEMIS H – doporučujeme setí 
v agrotechnickém termínu. Lze využít i pro 
pozdní setí, má velmi rychlý počáteční 
vývoj. Odrůda Artemis je vhodná pro přesné 
setí do širokých řádků (strip – till), velmi 
dobře větví od spodních částí stonku, navíc 
vytváří sekundární větvě. V případě 
časného setí je nutná podzimní regulace. 
ZÁVĚR: volba odrůdy, znalost jejích 
vlastností a správný termín setí může 
výnos ovlivnit až o 10 %. 

Bc. Miroslav VENCL a kolektiv pracovníků 
SAATBAU Česká republika s.r.o.

Obrázek 2: Artemis vytváří robustní rostliny 
a velmi dobře větví.

Obrázek 1:  V případě přípravy půdy a 
následného setí je vhodné provádět setí co 
nejdříve po kypření půdy.  



Kdo pěstuje Artemis, 

Průměr teplá oblast 2021  116 % 

Zkoušky SDO v letech 2019 až 2021Zdroj:
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Průměr chladná oblast 2021 116 %
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Výnos semene řepky olejky zkoušených pro SDO v roce 2021 v %  (100% = průměr liniových odrůd).

ARTEMIS VÍTĚZ SDO 2019 - 2021 DOSÁHL 119 %



ten má na poli řepku Miss.

ŘEPKA OZIMÁ – HYBRID REZISTENTNÍ TUYV

ARTEMIS 
Božský hybrid 

ARTEMIS patří do skupiny velmi výnosných hybridů řepky. 
V registračních zkouškách dosáhl nejvyšších výnosů v teplé 
i chladné oblasti. Artemis je středně raný hybrid s rychlým 
počátečním růstem a dobrou mrazuvzdorností. Stejně jako 
ANGELICO vyniká kombinací rezistence vůči TuYV, geneticky 
podmíněné nepukavosti šešulí a genem vůči Phomě Rlm 7. 
ARTEMIS má robustní vzrůst a nepoléhá. HTS patřila ve 
zkouškách ÚKZÚZ k nejvyšším. Vytváří vysoký počet semen 
s vysokou HTS. V sortimentu SDO za roky 2019 – 2021 dosáhl 
nejvyššího výnosu semen výsledky viz tabulka. Letos opět 
najdete ARTEMIS v poloprovozních pokusech ČZU, SPZO i na 
řadě dalších pokusných míst.

• středně raný hybrid registrovaný ÚKZÚZ pro rok 2021
• vyšší vzrůst, velmi vysoká HTS
• plastický hybrid vhodný do všech lokalit, na všech lokalitách 

ÚKZÚZ vynikající výnos
• hybrid s výbornou komplexní tolerancí k chorobám
• velmi rychlý růst na podzim
• rezistence vůči TuYV – virus žloutenky vodnice
• gen odolnosti vůči fomě Rlm 7
• robustní rostliny s bohatým větvením, vhodná pro setí do 

širokých řádků
• geneticky podmíněná nepukavost šešulí

A
rt

em
is

Výnos semen (t/ha) 

CZU Praha 2021 - 5 lokalit, 22 testovaných odrůdZdroj:

4,1

4,2

4,3

4,5

4,4

4,6

Pěstitelská doporučení:

• termín setí běžný až pozdnější

• výsevek 45 - 55 semen/m2, hloubka setí 2 cm

• podzimní regulace podle potřeby ve 3 - 4 listech

• vhodnější je intenzivní agrotechnika

4,518 4,51 4,30
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ům
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CARE



HYBRID REZISTENTNÍ TuYV

ANGELICO
Markýza mezi řepkami

ANGELICO je exkluzivní hybrid střední ranosti registrovaný 
ÚKZÚZ 2019. Patří k nejvýnosnějším odrůdám zvlášť v teplých 
oblastech. ANGELICO je výjimečné kombinací rezistence vůči 
TuYV, geneticky podmíněné nepukavosti šešulí a genem vůči 
Phomě Rlm 7. Vzhledem k rychlému podzimnímu růstu je další 
výhodou hybridu ANGELICO použití i na pozdní setí. Máte tedy 
větší prostor pro plánování setí při optimálních podmínkách. 
Na druhé straně při časném setí je skutečně nutná včasná 
regulace. Hybrid ANGELICO byl vyhodnocen v roce 2019 i 2020 
jako „nutričně nejkvalitnější řepka“.

• středně raný hybrid registrovaný ÚKZÚZ 2019
• vyšší vzrůst, vyšší HTS
• plastický hybrid vhodný do všech lokalit, zvlášť do teplých oblastí
• hybrid s výbornou komplexní tolerancí     

k chorobám
• velmi rychlý růst na podzim
• rezistence vůči TuYV – virus žloutenky 

vodnice
• gen odolnosti vůči fomě Rlm 7
• geneticky podmíněná nepukavost šešulí

Pěstitelská doporučení:

• termín setí běžný až pozdní

• výsevek 45 - 55 semen/m2, hloubka setí 2 cm

• podzimní regulace podle potřeby ve 3 - 4 listech

• bezproblémová reakce na Clomazone

1. 
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Výnos t/ha

POP Hlavnická řepka 2021 výnos (t/ha) 
Oseva Bzenec a.s. testováno 39 odrůd

Zdroj:
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Společnost
 FABIO PRODUKT spol. s r.o., 

výrobce rostlinných olejů, 
uděluje cenu 

Zdravého kořínku

"Nutričně nejkvalitnější řepka"

V rámci aktuálně platného
Seznamu doporučených odrůd

odrůda: ANGELICO

 Jana Jenčková 
FABIO PRODUKT spol. s r.o. 

20. listopadu 2020

doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. 
Svaz pěstitelů  

a zpracovatelů olejnin

Ing. Petr Zehnálek 
ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou

CARE



HYBRID

ARAZZO
Výnos bez kompromisů

ARAZZO je středně raná hybridní odrůda se středně vysokými 
rostlinami. Tím, že hybrid ARAZZO v průměru dosahuje střední 
výšky a dosahuje počtu cca 11 větví, dobře hospodaří s přijatou 
vláhou - neživí mohutný habitus rostliny, ale optimálně zásobuje 
přímo šešule, a tím dosahuje vyšší HTS. Další přidanou hodno-
tou porostu hybridu ARAZZO, který je vytvořen středními 
rostlinami, je velmi kompaktní nepoléhavý porost. Nedocenitel-
ným bonusem je dále velmi dobrá odolnost Phomě a Sclerotinii. 
Semena mají i při vyšší HTS i vysokou olejnatost a nabízí se zde 
potravinářské využití. Tím, že hybrid ARAZZO patří do středně 
raného sortimentu, lze bezpečně plánovat sklizeň i bez použití 
glyfosátů. Sklizňové patro je u hybridu ARAZZO velmi kom-
paktní, což oceníte při sklizni. Všechny šešule mají plnou zralost 
ve stejný okamžik a tedy nedochází ke ztrátám při sklizni. Setí 
hybridu ARAZZO nejlépe v agrotechnické lhůtě. Výsevek 50 - 55 
semen/m2. ARAZZO má velmi dobré provozní výnosy v ČR i na 
Slovensku, kde byl v letech 2019 a 2020 nejvýnosnějším hybridem v 
podnicích SPZO.

• rychlý růst na podzim
• sklizeň v první polovině sklizňového období
• výborná odolnost vůči poléhání
• vyrovnaně dozrává v celém profilu šešulí, bezproblémová sklizeň
• výborné výnosy ve všech oblastech 
• vhodná odrůda pro extenzivní způsob pěstování řepky 

Pěstitelská doporučení:

• termín setí mírně časný až běžný

• výsevek 50 - 55 semen/m2, hloubka setí 2 cm

• podzimní regulace podle potřeby ve 4 listech

• lze pěstovat i při nižší intenzitě hnojení

CARE



LINIE

SHERWOOD
Řepkový les Robina Hooda

Novinka pro zásev v roce 2022. Perspektivní velmi výnosná 
liniová odrůda na úrovni výnosů hybridů. Středně vysoká 
s dobrou odolností vůči poléhání. Výnos tvoří počtem šešulí 
a semen. HTS je střední. Vhodná do všech oblastí pěstování 
řepky. Doporučený termín setí je v agrotechnickém termínu.

• velmi vysoký výnos semen
• vhodná do všech lokalit
• střední vzrůst a HTS
• výnos na úrovni hybridních odrůd
• dobrý zdravotní stav
• lze pěstovat při nižší intenzitě

Pěstitelská doporučení:

•  termín setí v agrotechnické lhůtě 

• výsevek 65 - 70 semen/m2

• podzimní regulace podle potřeby ve 3 - 4 listech

NEW

CARE
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ÚKZÚZ Brno 2021Zdroj:
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LINIE

TIMOTHY
SUPR linie do všech lokalit

TIMOTHY je univerzální linií, která se hodí do všech lokalit 
pěstování řepky. Rovněž jde o linii, kterou lze pěstovat i exten-
zivně s minimem nákladů. Timothy má střední odolnost vůči 
všem sledovaným chorobám a výbornou odolnost vůči poléhání. 
Podzimní růst je pozvolný, odrůda je vhodná i pro velmi časné 
setí. TIMOTHY rozhodně stojí za vyzkoušení v teplých 
i chladných oblastech.

• registrace ÚKZÚZ pro rok 2021
• pozvolný růst na podzim
• sklizeň přibližně v polovině sklizňového období
• odrůda vhodná pro časné setí

Pěstitelská doporučení:

• termín setí velmi časný až běžný

• výsevek 65 - 70 semen/m2

• podzimní regulace podle potřeby ve 3 - 4 listech

• lze úspěšně pěstovat i při nižší intenzitě
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HIGH-OLEIC LINIE

SIDNEY 
Kdo zaseje SIDNEY, může být klidný 

SIDNEY je stabilní ověřená liniová odrůda, která se stala 
standardem na polích v celé České republice. Plastická odrůda 
pro všechny oblasti pěstování. Vynikající výsledky zejména 
ve srážkově bohatších lokalitách. I v letech 2018 - 2020 vynikající 
výnosy na provozních plochách. Rostliny jsou nižší. Vynikající 
zdravotní stav u všech hlavních chorob (hlízenka, foma, 
verticilium). Přezimování i v roce 2012 na výborné úrovni. 
Významným výnosotvorným faktorem je velmi vysoká HTS.

• nejvýnosnější linie 2016, 2018, 2019, 2020
• pozvolný růst na podzim
• výborný zdravotní stav
• odrůda vhodná i pro velmi časné setí
• dlouhodobě ověřená liniová odrůda

Pěstitelská doporučení:

• termín setí velmi časný až běžný

• výsevek 65 - 70 semen/m2

• podzimní regulace podle potřeby ve 3 - 4 listech

• !!! neuspěchejte sklizeň, dlouho zvyšuje HTS !!!
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odrůda

vlastnosti Angelico Artemis Arazzo Timothy Sidney Sherwood

vzrůst vyšší vyšší střední střední střední střední

ranost středně raná středně raná
raná až středně 

raná
středně raná

středně raná až 
pozdnější

středně raná

morforegulátor       
3-4 listy podzim

ano ano ano ano ano ano

termín setí běžný - pozdní běžný - pozdní časný - běžný časný - běžný i velmi časný běžný

možnost 
pozdnějšího setí

lze lze lze spíše ne spíše ne spíše ne

odolnost poléhání  vysoká  vysoká  vysoká  vysoká  vysoká střední

odolnost 
přísuškům

velmi vysoká velmi vysoká vysoká  vysoká střední střední

mrazuvzdornost vysoká vysoká vysoká vysoká  vysoká střední

teplé oblasti velmi vhodná velmi vhodná vhodná vhodná vhodná velmi vhodná

virus TuYV rezistence rezistence není rezistence není rezistence není rezistence není rezistence

růst na podzim velmi rychlý rychlý rychlý střední pomalejší rychlý

tolerance k 
chorobám

velmi dobrá velmi dobrá dobrá velmi dobrá velmi dobrá střední

HTS
střední až 

vysoká
vysoká

střední až 
vysoká

střední až 
vysoká

velmi vysoká střední

plasticita vysoká velmi vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká

hybridní linie

Kromě dostatečného přísunu makroprvků 
dusíku, fosforu, vápníků a hořčíku, 
dostatečného přísunu síry a stopového 
prvku bóru hraje v řepce důležitou roli 
stopový prvek molybden (Mo).
 
Význam a funkce molybdenu (Mo) 
v rostlinách

Jako základní rostlinná živina se molybden 
účastní důležitých metabolických procesů 
v rostlině. V rostlině řepky hraje molybden 
důležitou roli při využití dusíku a podílí se 
na tvorbě bílkovin a pylu.
Příznaky nedostatku se mohou nejprve 
objevit na nejmladších i nejstarších částech 
rostliny. Chlorotické zjasnění, podobné 
nedostatku N, se obvykle projeví pouze na 
starých orgánech. Pravděpodobnost, že 
bude pozorován odpovídající nedostatek se 
zvyšuje s podílem dusičnanů v dávce 
dusíku.

Stavy nedostatku molybdenu
• nízký obsah molybdenu v půdě
• nízké pH půdy
• vysoké hladiny oxidů železa v půdě 

(např. podzoly a půdy s bahenním 
železným kamenem)

Příznaky nedostatku molybdenu
• lžičkovité listy s tmavě zelenými 

listovými čepelemi
• světle zelené listy a hnědé okraje listů
• asymetrický růst listu
• rozdělení špičky listu

Řešení nedostatku molybdenu
Proti nedostatku může působit vápnění 
půdy nebo hnojení stopovými prvky 
obsahujícími molybden. Oddělené 
hnojení však způsobuje další náklady 
a mělo by být provedeno dříve, než 
řepka absorbuje velké množství dusična-
nového dusíku. Vliv moření moly-

Exkluzivní dávka stopových prvků pro Vás
bdenem byl testován v našich polních 
pokusech. Na všech místech bylo možné 
dosáhnout v průměru o 170 kg/ha větší 
výnos – a to bez dodatečných nákladů 
na aplikaci! Zejména v kritických fázích 
a při vysokém abiotickém stresu má 
řepka prospěch z mikroživin.

Z tohoto důvodu vám SAATBAU nabízí 
prémiovou lazuru OPTICARE pro 
špičkové odrůdy, která kromě fungicidní 
lazury obsahuje stopový prvek molybden.



Cílem každého pěstitele je dosažení 
dobrého výnosu za přiměřeného 
vynaložení finančních prostředků. Za 
tímto účelem je pro každou plodinu 
zpracován soubor pěstitelských opatře-
ní, který se pro jednotlivé odrůdy mírně 
odlišuje. Při pěstování obilovin se pro 
specifické nároky jednotlivých odrůd 
vžil odborný termín odrůdová agrotech-
nika. V běžné praxi se někdy stává, že 
plodina či odrůda následuje po méně 
vhodné nebo dokonce nevhodné před-
plodině, porost se zakládá do horších 
půdních podmínek, klimatické podmín-
ky jsou v době setí nepříznivé a podob-
ně. Pokud se pěstitel z objektivních 
důvodů musí od doporučené agrotechni-
ky odchýlit, je velmi důležité znát 
citlivost nebo toleranci jednotlivých 
odrůd a kompenzovat tak reakci na 
nastalý nepříznivý stav událostí.

Z celé řady výše zmiňovaných nepřízni-
vých okolností se zaměříme na termín 
setí. Správný termín setí pro danou 
plodinu a pěstitelskou oblast vychází 
z dlouhodobé charakteristiky klimatic-
kých poměrů a zaručuje pěstiteli dobré 
založení porostu s ohledem na komplika-
ce spojené s možnými nepříznivými 
okolnostmi, jakými jsou například 
podzimní přísušky, méně kvalitní 
předseťová příprava půdy, nedostatek 
techniky nebo lidí v souvislosti se sklizní 
jiné plodiny a mnoho dalších vlivů.

Jednotlivé plodiny mají svoje specifické 
požadavky na termín setí a různě reagují 
na zasetí mimo doporučovaný termín setí.

Pro žito ozimé je v nadmořské výšce nad 
550 m doporučovaný termín ukončení setí 
20.září, v nadmořské výšce pod 400 m až 
do 5.října, optimální termín setí nastává 
týden před výše uvedeným koncem 
agrotechnické lhůty setí. Porost založený 
ve správném termínu setí zajistí včasné 
vzcházení a podzimní odnožování, které 
je rozhodující pro naplnění výnosového 
potenciálu dané odrůdy, neboť žito tvoří 
výnos zejména klasem na hlavní odnoži a 
odnoži 1.řádu, ostatní odnože mají 
výrazně menší počet zrn v klasu a nižší 
HTZ. Zjara u žita dochází k intenzivnímu 
vývoji porostu a zejména k růstu kořenů a 
následnému rychlému přechodu do 
sloupkování, takže již není prostor na 
vytvoření dostatečně produktivních 
odnoží. U žita nedoporučujeme předčasné 
setí, neboť je nebezpečí, že porost přeroste 
a vytvoří velké množství neproduktivních 
odnoží.  V přehoustlém porostu se objeví 
choroby a sníží se výnosový potenciál, 
neboť žito výrazně asimiluje stéblem v 
oblasti podkladového internodia a v 
přehoustlých porostech jsou zhoršené 
světelné podmínky, což vede k nižší inten-
zitě asimilace a následně k nižší produkci 
asimilátů a výsledkem je nižší výnos. 
Problémem přehoustlých porostů je navíc 
nebezpečná choroba plíseň sněžná. Pokud 
chce pěstitel předčasné setí aplikovat, 

Výhody a úskalí různých termínů výsevu 
obilovin 

hodí se pro suché stanoviště s horší půdní 
úrodností, kde se uplatní velký kořenový 
systém. Pozdní setí u žita je rovněž 
nežádoucí, poněvadž porost je tvořen 
slabými rostlinami a mnohdy nedojde ani 
k odnožování. Setí opožděné o 10 dnů 
oproti doporučené agrotechnické lhůtě má 
za následek výraznou výnosovou depresi. 
Z hlediska ekonomiky je předčasné i 
pozdní setí finančně nevýhodné, poně-
vadž snížený výsevek u předčasných výse-
vů vede k zvýšené tvorbě méně výkon-
ných odnoží vyšších řádů a zpravidla 
přehoustlý porost je náchylnější na 
poléhání, takže výsledkem je nižší výnos. 
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Pozdní setí znamená zvýšení výsevku 
a také nákladů na osivo, struktura porostu 
není optimální, neboť nejvýkonnější klas 
na hlavním stéble a odnoži 1.řádu se 
vyvíjí opožděně a dochází opět k výnoso-
vé depresi.

Pšenice ozimá má z pohledu termínu setí 
výhodu před ostatními obilovinami, 
neboť dokáže odnožovat na podzim 
i z jara a je tudíž tolerantnější na nedodr-
žení doporučovaného termínu setí. 
Pšenice ozimá se pěstuje ve všech 
výrobních podmínkách a tudíž má 
specifické doporučené výsevní termíny 
pro jednotlivé oblasti pěstování. Obecně 
lze charakterizovat termín setí od 
poloviny září do poloviny října. Vzhledem 
k tomu, že pšenice reaguje příznivě na 
delší vegetační dobu zvýšením výnosu, 
nachází v mnoha případech uplatnění 
využití časného výsevu. Při využití tohoto 
způsobu založení porostu se zvyšuje 
jistota podzimního odnožování a vytvoře-
ní silných podzimních odnoží s dobrým 
kořenovým systémem, které mají pozitiv-
ní vliv na tvorbu výnosu. Dobře vyvinutý 
porost na podzim absorbuje do své 
biomasy větší množství dusíku, dokáže 
plně využít zimní vláhu a jeho předností 
je schopnost lépe odolávat případným 
jarním přísuškům. Nevýhodami časného 
setí je riziko přerůstání porostu, které 
může způsobit vyzimování, výskyt 
chorob, větší aktivita přenašečů viróz 
a zvýšené nebezpečí zaplevelení. Specific-
kým problémem časného setí je období 
sklizně, které je mírně urychlené a může 
spadnout do období přísušku. Z tohoto 
pohledu je vhodné používat odrůdy 
s dobrou odolností zejména na stres 
z terminálního sucha. Opačnou variantou 
je pozdní setí, což je v zemědělské praxi 
velmi častý způsob zakládání porostů. 

K tomuto účelu jsou vhodné odrůdy 
s dobrou mrazuvzdorností, rychlejším 
vývojem nadzemní biomasy a dobrou 
odolností fuzariózám. Finanční nevýho-
dou pozdního setí jsou vyšší náklady na 
osivo, neboť je nutné zvýšit výsevek. 

Ječmen ozimý je obilovina, která by měla 
být zaseta v doporučeném agrotechnic-
kém termínu setí, neboť k dosažení 
dobrého výnosu je zapotřebí, aby porost 
vytvořil dostatek silných podzimních 
odnoží. Optimálním termínem setí podle 
jednotlivých výrobních oblastí je 

v bramborářské výrobní oblasti období 
10. až 20. září, v obilnářské výrobní 
oblasti 15. až 25. září, v řepařské výrobní 
oblasti 20. až 30.září a v kukuřičné 
výrobní oblasti 25. září až 5. října. Obecně 
lze konstatovat, že termíny setí před 10. 
září a po 5. říjnu nelze doporučit. Časný 
termín setí je rizikový z pohledu nebezpe-
čí přerůstání porostu, což má za následek 
výskyt chorob, včetně nebezpečné plísně 
sněžné a palušky travní, hrozí velká 
aktivita přenašečů viróz a zvyšuje se 
riziko poškození mrazem. Naproti tomu 
výsev opožděný o 10 dnů oproti doporuče-
nému termínu setí má za následek 
značnou výnosovou depresi.

Triticale ozimé je nenáročná obilovina 
s všeobecně doporučovaným termínem 
setí od 20. září do 5. října. Časnější termín 
setí před 20.září se řídí všeobecně 
platnými zákonitostmi, mezi něž patří 
mírné snížení výsevku a případná 
insekticidní ochrana proti přenašečům 
viróz. Pozdní setí je rovněž možné 
uplatnit, v tomto případě je potřeba 
naopak výsek přiměřeně navýšit.

Informace, které jste načerpali ve výše 
uvedeném textu jsou určeny k tomu, 
abyste na svých pozemcích měli pokud 
možno co nejlépe založené porosty, které 
budou zárukou dobrých výnosů 
a přinesou Vám uspokojení z Vaší práce.
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PŠENICE OZIMÁ 

AURELIUS (E)
Císařská kvalita na trůně

• raná až poloraná osinatá potravinářská odrůda
• odrůda předurčená do přísuškových lokalit
• velmi vysoká odolnost vůči stresu ze sucha včetně pozd-

ních přísušků
• vysoký výnos zrna v suchých podmínkách

Pěstitelská doporučení:

• termín setí 20. 9. - 5. 10. (BVO 15. 9. - 30. 9.)

• výsevek 350 - 400 zrn/m2 (hloubka setí 2 cm)

• kvalitativní přihnojení N 40 - 80kg

• přihnojení S ve fázi DC 37 (sloupkování) – vliv na NL!

• odrůda určena pro vyšší intenzitu

AURELIUS je osinatá raná až poloraná, výkonná elitní potravi-
nářská odrůda pšenice ozimé s velmi vysokou odolností vůči 
stresu ze sucha. V suchých oblastech odrůda AURELIUS 
výrazně předčí všechny srovnávané odrůdy. V oblasti s pozdní-
mi přísušky doporučujeme setí na začátku agrotechnické lhůty 
a výsevek 400 zrn/m2. Odrůda velmi dobře hospodaří s dusíkem, 
k čemuž napomáhá přihnojeni sírou. Vysokou dávku 
N v kvalitativním přihnojeni dokáže AURELIUS využít na 
eliminaci stresu ze sucha.

Výnos v t/ha (varianty pěstování)

Odrůdové pokusy Lukavec 2021 Zdroj:
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PŠENICE OZIMÁ 

ACTIVUS (A)
Zvládne přísušek i pozdní setí

• raná až poloraná osinatá odrůda pšenice ozimé
• plastická odrůda vhodná do všech lokalit pěstování pšenice 

včetně suchých a přísuškových oblastí
• vysoká odolnost vůči stresu ze sucha včetně pozdních přísušků 

(terminální sucho) 
• odrůda dobře snáší pozdní setí

Pěstitelská doporučení:

• termín setí 20. 9. - 5. 10. (BVO 15. 9. - 30.9.)

• výsevek 350 - 400 (450) zrn/m2 (hloubka setí 2 cm)

• kvalitativní přihnojení N 40 - 70 kg

• přihnojení S ve fázi DC 37 (sloupkování) – vliv na NL!

• doporučeno použití morforegulátoru ve fázi DC 29 - 33

• odrůda určena pro vyšší intenzitu pěstování

ACTIVUS je osinatá raná až poloraná, výkonná a plastická odrůda 
pšenice ozimé s velmi vysokou odolností vůči stresu ze sucha. 
V oblasti s pozdními přísušky doporučujeme setí na začátku 
agrotechnické lhůty a výsevek 400 zrn/m². Odrůdu lze použít 
na pozdní setí. Odrůda velmi dobře reaguje na přihnojení 
S a vysokou dávku N kvalitativního přihnojení dokáže využít 
na eliminaci stresu ze sucha.

Výnos v HTZ g
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PŠENICE OZIMÁ 

ANGELUS (A)
Extra kvalita, výnos a sláma

• poloraná osinatá potravinářská odrůda
• plastická odrůda vhodná do všech výrobních podmínek
• vysoký výnos slámy
• velmi vysoká mrazuvzdornost

Pěstitelská doporučení:

• termín setí 20. 9. - 10. 10. (BVO 15. 9. - 30. 9.)

• výsevek 350 - 430 (500) zrn/m2 (hloubka setí 2 cm)

• přihnojení S ve fázi DC 37 (sloupkování) – vliv na NL!

• doporučeno použití morforegulátoru

ANGELUS je osinatá poloraná, výkonná a plastická odrůda 
pšenice ozimé s velmi dobrým zdravotním stavem. ANGELUS 
se vyznačuje dobrými agronomickými vlastnostmi, vysokou 
odolností vůči poléhání a komplexní odolností vůči listovým 
chorobám. Odrůda má dobrou odolnost vůči žluté rzivosti pšenice 
(rzi plevové), zejména na rasy Clement a Solstice. ANGELUS 
je odrůda vyššího vzrůstu a poskytuje vysoký výnos slámy.

počet klasů/m2
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PŠENICE OZIMÁ 

BALITUS (A)
Úspěšná cesta k cíli

• raná potravinářská odrůda s výbornými agronomickými 
vlastnostmi

• plastická odrůda vhodná do všech výrobních podmínek
• odrůda vhodná pro nižší i vyšší intenzitu pěstování
• velmi vysoká odolnost vůči poléhání (do 160 kg N nebo na 

pozemku s rovnoměrnou zásobou živin není nutné používání 
morforegulátoru)

Pěstitelská doporučení:

• termín setí 20. 9. - 5. 10. (BVO 15. 9. - 30. 9.)

• výsevek 400 - 430 (500) zrn/m2 (hloubka setí 2 cm)

• setí po obilovině a kukuřici (vždy s orbou, minimalizace se nedoporučuje)

• přihnojení S ve fázi DC 37 (sloupkování) – vliv na NL!

BALITUS je bezosinná raná, výkonná a plastická odrůda pšenice 
ozimé s velmi dobrým zdravotním stavem. BALITUS se vyznaču-
je dobrými agronomickými vlastnostmi, velmi vysokou odolností 
poléhání a komplexní vysokou odolností vůči listovým chorobám. 
V testech na mrazuvzdornost je BALITUS na pracovištích ÚKZÚZ 
a VÚRV hodnocen vždy jako mrazuvzdorná odrůda na úrovni 
odrůdy Bohemia. BALITUS má stabilní pekařskou kvalitu, a proto 
byl zařazen na seznamu odrůd Penam doporučuje. Podle půdních 
podmínek a finančního zázemí podniku se pěstitel může 
rozhodnout, zda bude BALITUS pěstovat na nižší nebo vyšší 
intenzitě pěstování, neboť tato odrůda je vhodná pro oba způsoby 
pěstování. Při postřiku proti plevelům doporučujeme vyvarovat 
se použítí herbicidů na bázi chlortoluronu. 

Výnos v t/ha

7,35

Odrůdové poloprovozní pokusy Lysice 2021 Zdroj:
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PŠENICE OZIMÁ 

ADVOKAT (A/B)
Obhájí vysoké výnosy

• polopozdní potravinářská bezosinná odrůda 
• odrůdu lze pěstovat po obilovině nebo kukuřici
• vysoká mrazuvzdornost
• odrůda dobře snáší pozdní setí

Pěstitelská doporučení:

• termín setí 20. 9. - 5. 10. (BVO 15. 9. - 30. 9.)

• výsevek 320 - 420 zrn/m2 (hloubka setí 2 cm)

• kvalitativní přihnojení N 50 - 60 kg nejpozději na počátku metání

• přihnojení S ve fázi DC 55 (metání) – vliv na výnos!

ADVOKAT je bezosinná polopozdní, velmi výkonná a plastická 
odrůda pšenice ozimé s výborným zdravotním stavem. 
ADVOKAT se vyznačuje dobrými agronomickými vlastnostmi, 
velmi vysokou odolností vůči poléhání a komplexní vysokou 
odolností vůči listovým chorobám. Odrůda příznivě reaguje 
na přihnojení sírou navýšením výnosu zrna. Výraznou předností 
odrůdy je její všestranné využití jak na pozdní setí, tak setí po 
obilovině nebo kukuřici. Podle poptávky na trhu lze ADVOKAT 
pěstovat jako potravinářskou pšenici s kvalitou A nebo B a tomuto 
záměru přizpůsobit úroveň zejména kvalitativního hnojení.

Počet fertilních klásků v klasu

7,35

Odrůdové pokusy Kroměříž 2021 Zdroj:

17

ko
nt

ro
la

20

BA
LI

TU
S

16

17

18

19

20



PŠENICE OZIMÁ 

TIBERIUS (B)
Na chleba i sušenky

• poloraná potravinářská bezosinná odrůda nižšího vzrůstu
• velmi vysoký výnosový potenciál
• velmi vysoká objemová hmotnost
• rezistentní odrůda na žlutou rzivost pšenice

Pěstitelská doporučení:

• termín setí 20. 9. - 5. 10. (BVO 15. 9. - 30. 9.)

• výsevek 300 - 400 zrn/m2 (hloubka setí 2 cm)

• kvalitativní přihnojení N 30 - 50 kg nejpozději na počátku metání

• přihnojení S ve fázi DC 55 (metání) – vliv na výnos!

TIBERIUS je nová potravinářská poloraná bezosinná odrůda 
pšenice ozimé s velmi vysokým výnosovým potenciálem. 
Předností odrůdy TIBERIUS je velmi vysoká objemová hmot-
nost. Odrůda TIBERIUS je nízkého vzrůstu a má vysokou 
odolnost vůči poléhání. TIBERIUS je zdravá odrůda rezistentní 
na rez plevovou. Odrůdu TIBERIUS doporučujeme pěstovat 
pro pečivárenské nebo krmné využití.

Výnos v t/ha
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PŠENICE OZIMÁ 

AMANDUS (B/C)
Stop černé zvěři

• velmi raná osinatá krmná odrůda 
• plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí včetně 

přísuškových
• vysoká odolnost stresu ze sucha
• vysoká objemová hmotnost (808 g/l)

Pěstitelská doporučení:

• termín setí 20. 9. - 10. 10. (BVO 15. 9. - 30. 9.)

• výsevek 320 - 400 (500) zrn/m2 (hloubka setí 2 cm)

• přihnojení S ve fázi DC 55 (metání) – vliv na výnos!

• doporučena fungicidní ochrana

AMANDUS je osinatá, velmi raná odrůda pšenice ozimé, vhodná 
do přísuškových oblastí. AMANDUS se vyznačuje vysokou 
odolností vůči poléhání. Při pěstování se vyplatí použití 
fungicidu proti listovým chorobám, což vede ke stabilizaci 
vysoké výnosové úrovně. AMANDUS reaguje na přihnojení 
sírou výrazným zvýšením výnosu.

N-látky %
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PŠENICE OZIMÁ 

TONNAGE (C)
Opravdová nálož tun

• polopozdní krmná bezosinná odrůda 
• plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí 
• odrůda s velmi vysokým výnosovým potenciálem
• odrůda s výbornými agronomickými vlastnostmi

Pěstitelská doporučení:

• termín setí 20. 9. - 10. 10. (BVO 15. 9. - 30. 9.)

• výsevek 300 - 400 zrn/m2 (hloubka setí 2 cm)

• kvalitativní přihnojení N nevyžaduje

• přihnojení S ve fázi DC 55 (metání) – vliv na výnos!

TONNAGE je krmná polopozdní bezosinná odrůda pšenice 
ozimé, která dělá čest svému jménu. Odrůda TONNAGE má kom-
plexní odolnost vůči všem chorobám pšenice. Odrůdu 
lze pěstovat na nižší i vyšší intenzitě pěstováni, ale doporučuje-
me pěstovat odrůdu TONNAGE především na vysoké intenzitě, 
kde plně využije svůj vysoký výnosový potenciál. Pro odrůdu 
je typický nižší obsah bílkovin, a proto se hodí k výrobě 
krmných směsí zejména pro drůbež.

Výnos v t/ha (varianty pěstování)
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Odrůdové pokusy Lukavec 2021 
TONNAGE vítěz extenzivní i intenzivní varianty pěstování

Zdroj:
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PŠENICE OZIMÁ 

DIADUR (T. DURUM)
Vysoký výnos kvalitní semoliny

• velmi vysoká sklovitost zrna 
• enormně vysoký výnos zrna
• vysoký výnos hrubých bílkovin
• vysoká odolnost vůči poléhání

Pěstitelská doporučení:

• termín setí 20. 9. - 5. 10.

• výsevek 370 - 400 zrn/m2 (hloubka setí 2 cm)

• kvalitativní přihnojení ve fázi DC 49 - 51 (poč. metání) N 40 - 60 kg

• doporučena včasná sklizeň s následným sušením zrna (vlhkost zrna 16 - 18%)

• nepěstovat v oblastech s výskytem holomrazů

DIADUR je pšenice ozimá tvrdá s vynikajícími parametry. 
K silným stránkám odrůdy patří vysoký výnosový potenciál 
a vysoký obsah hrubých bílkovin. Doporučujeme sklízet zrno při 
vlhkosti 16 - 18 % a následně dosušit na skladovací vlhkost 14 %. 
Upozorňujeme na nevhodnost pěstování v lokalitách, kde hrozí 
holomrazy. Nepoužívejte herbicidy, u kterých jsou účinnými 
látkami sulfonylmočoviny.

Výnos v t/ha
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ŠPALDA OZIMÁ 

EBNERS ROTKORN
Vhodná pro low input systém pěstování

• snáší zamokřené stanoviště
• nízké náklady na hnojení a ošetřování
• vysoká odolnost vůči suchu
• vysoká mrazuvzdornost

Pěstitelská doporučení:

• termín setí 20. 9. - 10. 10. (snáší pozdní setí)

• výsevek 180 - 200 klásků/m2 (hloubka setí 3 - 5 cm)

• předseťové hnojení se vynechává

• regenerační hnojení se aplikuje později

EBNERS ROTKORN je pozdní hexaploidní pluchatá odrůda 
ozimého charakteru s rozpadavým klasem. Zrno je červenohně-
dé barvy, sklovitější a má vysokou nutriční hodnotu danou 
vysokým obsahem minerálních látek a bílkovin (příznivé složení 
aminokyselin). Pšenice špalda EBNERS ROTKORN má vysokou 
odnožovací schopnost. Odrůda má nižší náročnost na klimatické 
a půdní podmínky než pšenice setá. Je určená pro PVO, BVO, 
horší OVO a chladnější a zamokřené pozemky ŘVO.
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pšenice tvrdá
E A A A A/B B/C B C semolina

vlastnosti Aurelius Balitus Angelus Activus Advokat Amandus Tiberius Tonnage Diadur

odnožovací schopnost střední menší menší - střední střední střední střední - vysoká střední vysoká nízká

ranost raná až poloraná raná poloraná raná až poloraná polopozdní velmi raná až raná  poloraná polopozdní raná 

osinatost osinatá ne osinatá osinatá ne osinatá ne ne osinatá

morforegulátor zřídka zřídka ano ano zřídka ano  při vyšší dávce N ano  při vyšší dávce N ano  při vyšší dávce N ano

odolnost poléhání  vysoká velmi vysoká střední střední velmi vysoká  vysoká  vysoká  vysoká střední

vhodnost pro rané setí lze s insekticidem ano lze s insekticidem lze s insekticidem nevhodné ano lze s insekticidem nevhodné nevhodné

možnost pozdního setí nevhodné snáší nevhodné ano ano ano snáší méně vhodné nevhodné

odolnost přísuškům  vysoká střední střední velmi vysoká střední  vysoká střední střední  vysoká

mrazuvzdornost střední  vysoká  vysoká střední  vysoká  vysoká střední  vysoká střední

lehké půdy ano ano lze ano lze ano ano ano lze 

těžké půdy ano ano ano ano ano ano ano ano ano

odolnost fusariu v klase střední velmi vysoká velmi vysoká  vysoká  vysoká střední střední střední nižší

vysoká intenzita ano ano ano ano ano ano ano ano ano

nižší intenzita méně vhodná ano lze nevhodné ano ano ano lze méně vhodná

setí po obilovině nevhodné ano méně vhodné méně vhodné ano nevhodné méně vhodné lze nevhodné

setí po kukuřici nevhodné ano nevhodné snáší ano snáší méně vhodné méně vhodné nevhodné

kvalita zrna kvalita zrna



pšenice tvrdá
E A A A A/B B/C B C semolina

vlastnosti Aurelius Balitus Angelus Activus Advokat Amandus Tiberius Tonnage Diadur

odnožovací schopnost střední menší menší - střední střední střední střední - vysoká střední vysoká nízká

ranost raná až poloraná raná poloraná raná až poloraná polopozdní velmi raná až raná  poloraná polopozdní raná 

osinatost osinatá ne osinatá osinatá ne osinatá ne ne osinatá

morforegulátor zřídka zřídka ano ano zřídka ano  při vyšší dávce N ano  při vyšší dávce N ano  při vyšší dávce N ano

odolnost poléhání  vysoká velmi vysoká střední střední velmi vysoká  vysoká  vysoká  vysoká střední

vhodnost pro rané setí lze s insekticidem ano lze s insekticidem lze s insekticidem nevhodné ano lze s insekticidem nevhodné nevhodné

možnost pozdního setí nevhodné snáší nevhodné ano ano ano snáší méně vhodné nevhodné

odolnost přísuškům  vysoká střední střední velmi vysoká střední  vysoká střední střední  vysoká

mrazuvzdornost střední  vysoká  vysoká střední  vysoká  vysoká střední  vysoká střední

lehké půdy ano ano lze ano lze ano ano ano lze 

těžké půdy ano ano ano ano ano ano ano ano ano

odolnost fusariu v klase střední velmi vysoká velmi vysoká  vysoká  vysoká střední střední střední nižší

vysoká intenzita ano ano ano ano ano ano ano ano ano

nižší intenzita méně vhodná ano lze nevhodné ano ano ano lze méně vhodná

setí po obilovině nevhodné ano méně vhodné méně vhodné ano nevhodné méně vhodné lze nevhodné

setí po kukuřici nevhodné ano nevhodné snáší ano snáší méně vhodné méně vhodné nevhodné

kvalita zrna kvalita zrna
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JEČMEN OZIMÝ

MONROE
Exkluzivní sladovnická jakost

• polopozdní dvouřadá sladovnická odrůda (USJ 5,8)
• odrůda s výbornými agronomickými vlastnostmi
• odrůda s velmi vysokým výnosovým potenciálem
• vhodná do intenzivních výrobních podmínek

Pěstitelská doporučení:

• termín setí 20. 9. - 30. 9. (BVO 15. 9. - 25. 9.)

• výsevek 310 - 340 zrn/m2 (hloubka setí 4,5 cm)

• porosty zakládat na pozemcích v chráněných lokalitách

• regenerační přihnojení Mg (doporučeno pro rychlejší regeneraci porostu)

MONROE je dvouřadý ozimý ječmen s dobrou sladovnickou 
jakostí a vysokou výtěžností předního zrna nad sítem 2,8 mm. 
Odrůda MONROE má dobu zrání a mrazuvzdornost srovnatelnou 
s běžně pěstovanými sladovnickými odrůdami, ale na rozdíl 
od těchto odrůd má vyšší sladovnickou jakost a vyšší výnos zrna.
Odrůda je zařazena jako preferovaná sladovnická odrůda 
pro pivovary ve skupině Heineken (kategorie 2-row-winter and 
UK malt) a má vysoký potenciál odbytu zrna na slad do zahraničí.



JEČMEN OZIMÝ

ADALINA
Rychlá, pevná, výnosná

• velmi raná víceřadá krmná odrůda rezistentní BaYMV Typ 1
• plastická odrůda vhodná do všech výrobních podmínek
• KLIMAFIT odrůda (vysoká odolnost přísuškům)
• odrůda s výbornými agronomickými vlastnostmi

Pěstitelská doporučení:

• termín setí 20. 9. - 30. 9. (BVO 15. 9. - 25. 9.)

• výsevek 280 - 320 zrn/m2 (hloubka setí 4,5 cm)

• odrůda vhodná pro časný termín setí

• regenerační přihnojení Mg (doporučeno pro rychlejší regeneraci porostu)

ADALINA je raná výnosná odrůda ječmene ozimého s vynikající 
krmnou hodnotou. Odrůda ADALINA je plastická, velmi 
výnosná, vyznačuje se dobrým zdravotním stavem a výnosovou 
stabilitou. ADALINA je vzhledem ke své ranosti vhodnou volbou 
jako předplodina pro řepku ozimou. Odrůda vyniká vysokou 
odolností vůči hlavním virovým chorobám, kterými jsou virová 
zakrslost ječmene (BYDV) a žlutá mozaika ječmene (BaYMV).



TRITIKÁLE OZIMÉ 

TRIMAXUS 
Maximum biomasy i zrna

• vysoký výnosový potenciál biomasy
• vysoký vzrůst (130 cm)
• raná odrůda
• vysoká odolnost vůči porůstání

Pěstitelská doporučení:

• termín setí: období od 20. 9 - 5. 10. 

• výsevek: 3,0 - 4,0 MKS/ha, 150 až 200 kg na hektar

• hnojení: podzim max. 30 kg, regenerační 45 - 50 kg, produkční 20 - 30 kg N

• použití morforegulátoru vhodné při pěstování na zrno

TRIMAXUS kombinuje velmi dobrý výnos zrna, vysoký výnos 
slámy a dobrý zdravotní stav s úměrnou kvalitou zrna. Vysokým 
vzrůstem (tedy i tvorbou biomasy) je vhodným materiálem 
do bioplynových stanic a na farmy s živočišnou výrobou, které 
používají slámu ke stlaní. TRIMAXUS vyniká vysokou HTZ 
a i vysokou objemovou hmotností. Díky zdravému zrnu 
s relativně vysokým obsahem N-látek je i výborným krmivem. 
Sklon k porůstání zrna má jeden z nejnižších v rámci všech 
odrůd. TRIMAXUS je skutečně dobrou volbou nejen pro BP.



TRITIKÁLE OZIMÉ 

TRIBONUS
Nepoléhavost a plasticita

• vysoký výnosový potenciál
• vysoká objemová hmotnost
• výborná odolnost poléhání
• výborné využití kejdy

Pěstitelská doporučení:

• termín setí: období od 20. 9 - 5. 10. 

• výsevek: 3,0 - 4,0 MKS/ha, 150 až 200 kg na hektar

• hnojení: podzim max. 30 kg, regenerační 40 - 50 kg, produkční 20 - 40 kg N

TRIBONUS je poloraná odrůda ozimého tritikále nižšího 
vzrůstu s vysokým výnosovým potenciálem a vysokou odolností 
vůči polehání. Odrůda se vyznačuje širokou odolností vůči 
chorobám a vyniká zvláště vysokou odolností vůči rzi žitné. 
Tribonus je plastická odrůda vhodná do všech výrobních 
podmínek. K vysokému výnosu tato odrůda ještě přidává 
3 bonusy – nepoléhá, má výborné využití kejdy a vykazuje 
vynikající odolnost vůči listovým chorobám.



ŽITO OZIMÉ

DUKATO
Dukáty za zrno i biomasu

• poloraná robustní odrůda (populace) středního vzrůstu
• výška rostliny 149 cm
• plastická odrůda vhodná do všech výrobních podmínek
• odrůda vhodná na zrno i biomasu pro BPS

Pěstitelská doporučení:

• termíny setí BVO - KVO 20. 9. - 5. 10. (konečný termín setí dle stanoviště)

• výsevek 300 - 350 zrn/m2 (hloubka setí 3 - 4 cm)

• doporučená hustota porostu 530 - 580 klasů/m2

• doporučeno použití morforegulátoru

DUKATO je robustní, poloraná, středně vzrůstná odrůda žita 
ozimého typu populace. Vyznačuje se vysokým výnosovým 
potenciálem, dobrou odolností padlí travnímu a dobrou odolnos-
tí poléhání. DUKATO je odrůda vhodná také pro použití 
na zelenou hmotu ke krmným účelům nebo pro BPS. Výraznou 
předností odrůdy je její tolerance k pozemkům se střední 
nebo horší bonitou půdy.



ŽITO OZIMÉ - HYBRIDNÍ

FORSETTI
Jistota výnosu v nejistotě

• poloraná hybridní zrnová odrůda středního vzrůstu
• plastická odrůda vhodná do všech výrobních podmínek
• velmi vysoký výnos zrna ve všech výrobních podmínkách
• vysoká odolnost vůči výskytu námele

Pěstitelská doporučení:

• termín setí 20. 9. - 10. 10. (konečný termín setí dle stanoviště)

• výsevek 200 - 220 zrn/m2 (hloubka setí 3 - 4 cm)

• doporučený termín sklizně ve žluté – plné zralosti (vlhkost zrna 15 - 16 %)

• doporučeno použití morforegulátoru

• orba minimálně 14 dní před setím

FORSETTI je středně vzrůstná poloraná hybridní zrnová odrůda 
žita ozimého. Vyznačuje se velmi vysokým výnosovým 
potenciálem, dobrou odolností vůči listovým chorobám a dobrou 
odolností vůči poléhání. FORSETTI je odrůda vhodná také
pro použití na zelenou hmotu ke krmným účelům nebo 
pro BPS. Odrůda je tolerantní k pozdnímu setí.
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Tabulka hnojení ozimých obilovin
 Hnojení N 1.dávka (regenerační)  Hnojení N 2.dávka (produkční)  Hnojení N 3.dávka (kvalitativní)  

Pšenice ozimá    

BALITUS (A) 50 - 60 40 - 60 40 - 60 

ANGELUS (A) 50 - 60 30 - 50 40 - 60 

TIBERIUS (B) 50 - 60 50 - 60 30 - 50 

ADVOKAT (A/B) 50 - 60 50 - 60 50 - 60 

AMANDUS (B) 50 - 60 40 - 60 30 - 50 

TONNAGE (C) 50 - 70 50 - 60 20 - 40 

ACTIVUS (A) 40 - 70 40 - 60 40 - 70 

AURELIUS (E) 50 - 90 40 - 60 40 - 70 

Pšenice ozimá tvrdá a pšenice špalda    

DIADUR 30 - 50 30 - 50 40 - 60 

EBNER´S  ROTKORN 40 - 60 30 - 60 0 

Ječmen ozimý        

MONROE (2.ř.) 50 - 60 40 - 60 20 - 30 

ADALINA (6.ř.) 40 - 60 30 - 50 30 - 50 

Triticale ozimé    

TRIMAXUS 40 - 50 30 - 50 (20 - 30) 

TRIBONUS 40 - 50 30 - 50 20 - 30 

Žito ozimé        

DUKATO (populace) 60 - 80 40 - 60 (20 - 40) 

FORSETTI (hybrid) 80 - 90 30 - 40 20 - 40 

Podzimní hnojení dusíkem ozimých pšenic upravit podle předplodiny, případně rozborů Nmin - maximálně  do 30 kg.

Nezapomínat i na další makroprvky, zvláště P.

Sladovnická 
kvalita

Ochrana proti 
černé zvěři

Specialista na 
sucho a přísušek

Vhodné pro 
výkrm drůbeže

Pekařská jakostSpojení dobré odolnosti vůči 
extrémním stresům

Hledáte vhodné odrůdy do měnících se 

klimatických podmínek? Vyzkoušejte 

odrůdy označené logem KLIMAFIT. 

Změny klimatu přinášejí vyšší požadavky 

na vývoj a šlechtění nových odrůd. 

Na základě nových metod šlechtění, 

testování a výsledků provozních zkoušek 

označuje firma SAATBAU vybrané odrůdy 

vhodné pro pěstování v klimaticky 

nepříznivých podmínkách logem KLIMA-

FIT. Odrůdy označené tímto logem lépe 

odolávají stresovým podmínkám. 

KLIMAFIT 
Co KLIMAFIT vlastně znamená?

• adaptabilita odrůd na měnící se klimatic-
ké podmínky 

• minimalizace rizika pěstování 
• nadprůměrný výnos i za nepříznivých 

podmínek
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SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Ve vašem regionu vám ochotně poradí naši obchodní zástupci nebo produktový manažer:

Jiří
KRÁL

obchodní zástupce pro 
severní Čechy

tel.: 606 602 671

Zdeněk 
ŠNEJDAR

obchodní zástupce pro 
západní Čechy

tel.: 602 452 503

zdenek.snejdar@saatbau.com

Jan 
ŠRÁMEK

obchodní zástupce pro 
jižní Čechy

tel.: 602 736 753

jan.sramek@saatbau.com

Katarína 
Tomečková

obchodní zástupce pro 
východní Čechy

tel.: 602 448 757

miroslav.vencl@saatbau.com

Miroslav
Vencl

produktový 
manažer

tel.: 602 543 200

miroslav.vencl@saatbau.com

Tomáš 
KONEČNÝ

obchodní zástupce pro 
severní Moravu

tel.: 727 810 988

tomas.konecny@saatbau.com

Pavel
HULÍK

obchodní zástupce pro 
jižní Čechy, jižní Moravu

tel.: 602 457 731

Veronika 
ŠÍPKOVÁ

obchodní zástupce pro 
BV, BK, ŽnS, HB, TR, SY

tel.: 602 457 731

veronika.sipkova@saatbau.com

Jan 
JAROŠ

obchodní zástupce pro
okresy PE, JI, KO, NB, KH 

tel.: 602 387 723

jan.jaros@saatbau.com

Jiří 
HÝŽA

obchodní zástupce pro 
jižní a střední Moravu

tel.: 702 181 049

jiri.hyza@saatbau.com

Miloš 
VLACH

obchodní zástupce pro 
západní Čechy

tel.: 777 777 777

milos.vlach@saatbau.com

Světlana
KOKY

obchodní zástupce pro  
východní,  severní Čechy

tel.: 607 522 532

svetlana.koky@saatbau.com

Břeclav

jiri.kral@saatbau.com katarina.tomeckova@saatbau.com

pavel.hulik@saatbau.com

SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Jiřího Wolkera 3071, 438 01 Žatec, tel.: +420 415 211 849, +420 415 211 853, +420 602 443 625,  fax: +420 415 211 812 
pavla.zelena@saatbau.com, ceska@saatbau.com, www.saatbau.com/cz

Ve vašem regionu vám ochotně poradí naši obchodní zástupci:

obchodní zástupce pro 
jižní Čechy

tel.: 602 736 753

Jan

ŠRÁMEK

jan.sramek@saatbau.com

obchodní zástupce pro 
jižní Čechy a Jižní Moravu

tel.: 602 624 327

obchodní zástupce pro 
BV, BK, ŽnS, HB, TR, SY

tel.: 602 457 731

Pavel

HULÍK

Veronika

ŠÍPKOVÁ

pavel.hulik@saatbau.com

veronika.sipkova@saatbau.com

obchodní zástupce pro 
západní Čechy

tel.: 730 802 929

Miloš

VLACH

milos.vlach@saatbau.com

obchodní zástupce pro 
východní a severní Čechy

tel.: 607 522 532

Světlana

KOKY

svetlana.koky@saatbau.com

obchodní zástupce pro 
západní Čechy

tel.: 602 452 503

Zdeněk

ŠNEJDAR

zdenek.snejdar@saatbau.com

obchodní zástupce pro 
severní Moravu

tel.: 727 810 988

Tomáš

KONEČNÝ

tomas.konecny@saatbau.com

obchodní zástupce pro 
jižní a střední Moravu

tel.: 702 181 049

Jiří

HÝŽA

jiri.hyza@saatbau.com

obchodní zástupce pro 
severní Čechy

tel.: 606 602 671

Jiří

KRÁL

jiri.kral@saatbau.com

obchodní zástupce pro 
východní Čechy

tel.: 602 448 757

Katarína

TOMEČKOVÁ

katarina.tomeckova@saatbau.com

produktový
manažer

tel.: 602 543 200

Miroslav

VENCL

miroslav.vencl@saatbau.com

obchodní zástupce pro 
okresy: PE, JI, KO, NB, KH

tel.: 602 387 723

Jan

JAROŠ

jan.jaros@saatbau.com



aktuálně
VYUŽIJTE VÝNOSOVÝ A KVALITATIVNÍ POTENCIÁL NAŠICH ODRŮD.

INFORMACE A 
PORADENSTVÍ

SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Jiřího Wolkera 3071, 438 01 Žatec 

tel.: +420 415 211 849, +420 415 211 853

fax: +420 415 211 812

pavla.zelena@saatbau.com

ceska@saatbau.com

www.saatbau.com/cz

       /SaatbauCZ/

Vážení kolegové a obchodní 
partneři,

s lítostí Vám oznamujeme, že dne 
21.11. 2021 nás navždy opustil ve 
věku 56 let dlouholetý kolega a 
kamarád Ing. Libor Kozlovský. 
Dovolte nám proto krátkou 
připomínku a vzpomínku na 
našeho zesnulého kolegu. Po 
ukončení VSŽ Praha Suchdol, 
pracoval převážně v zemědělství 
na úseku rostlinné výroby. Ve 
společnosti SAATBAU Česká 
republika pracoval od roku 2008 
ve funkci obchodního zástupce 
pro severní Čechy a jeho 
specializací bylo pěstování řepky 
ozimé, zejména výběr a hodnoce-
ní nových testovaných odrůd 
a optimalizace agrotechniky. 
Patřil také mezi propagátory 
používání řepkového oleje z 
odrůdy Sidney v teplé kuchyni. V 
jeho osobě odešel dobrý člověk, 
kolega a kamarád. 
Libore, v našich srdcích stále žiješ!  

VZPOMÍNÁME

V letošním roce opět máme k 
dispozici insekticidní ošetření 
osiva metodou OptiCare + Buteo® 
start, které zaručuje ochranu 
mladých rostlin až do fáze 2 až 3 
listů řepky olejky. Dřepčíci 
způsobili v hospodářském roce 
2020/2021 mnoho nepříjemností 
a na podzim poškodili spousty 
mladých rostlin při úživném žíru 
a nakonec nakladli vajíčka do ston-
ků řepky. Z nich se vyvinuly larvy, 
které poškodily řepku ve vegetač-
ním vrcholu, takže rostlina nebyla 
schopná pokračovat v dlouživém 
růstu a docházelo ke zlomení 
vegetačního vrcholku. Pokud však 
bude trvat letos na podzim silný 
tlak škůdců, měla by být řepka po 
projití fáze dvou listů pravidelně 
kontrolována, zda není napadena 
hmyzími škůdci.

Díky ošetření osiva metodou 
OptiCare všech odrůd SAATBAU 
se významně zvýší zdravotní stav 
po zasetí. Všechny odrůdy ozimé 
řepky SAATBAU budou na přání 
zákazníka za příplatek ošetřeny 
přípravkem OptiCare + Buteo® 
start pro setí na podzim 2022. 
Namoření osiva metodu OPTICA-
RE, které obsahuje fungicid 
Scenic Gold a stopové prvky 
molybden, bor a hořčík, prostě 
zaručuje rychlé a rovnoměrné 
vzcházení. Kombinace Buteo® 
start, + OptiCare je zárukou 
bezproblémového vývoje a růstu 
rostlin řepky v počátečních 
stádiích vývoje a růstu na podzim 
po provedeném setí.

BALITUS a TIBERIUS
Současná situace týkající se 
poměrně vysokých cen vstupů při 
pěstování pšenice ozimé si 
vyžaduje rozvážnost při výběru 
vhodné odrůdy.

Odrůda BALITUS (A) je velmi 
vhodná pro tzv. low input 
(nízkonákladový) způsob 
pěstování, neboť poskytuje 
dostatečnou výnosovou výkon-
nost při nižší intenzitě pěstování. 
Předností této odrůdy je výborná 
mrazuvzdornost, dobrá odolnost 
přísuškům, velmi dobrý zdravot-
ní stav, zejména odolnost fuzáriu 
(8), výborná odolnost poléhání 
(9), stabilní pekařská jakost A 
a vysoká objemová hmotnost 
(808 g/l). Pro správné založení 
a vedení porostu je potřeba 
respektovat některá specifika této 
odrůdy, jimiž jsou tvorba výnosu 
tvořená převážně hlavním 
stéblem a odnoží 1.řádu a včasná 
sklizeň ihned po dosažení plné 
zralosti. Doporučený výsevek je 
400 – 450 zrn/m2, podle průběhu 
počasí lze zvolit 1 tzv. zajišťovací 
fungicid nebo lze fungicid úplně 
vynechat a rovněž lze vynechat 
morforegulátor proti poléhání.

Odrůda TIBERIUS (B) má 
podobné vlastnosti jako Balitus, 
takže se hodí pro podobný 
způsob pěstování. Předností této 
odrůdy je velmi vysoká objemová 
hmotnost (822 g/l) a rezistence na 
rez plevovou (9). Doporučený 
výsevek je 300 – 400 zrn/m2, 
podle průběhu počasí lze zvolit 1 
tzv. zajišťovací fungicid + 
fungicidní ošetření do klasu proti 
fuzáriu, rovněž lze vynechat 
morforegulátor proti poléhání. 
Sklizeň doporučujeme ihned po 
dosažení plné zralosti.

VÍCE OCHRANY PRO 
MLADÉ ROSTLINY ŘEPKY 

ODRŮDY VHODNÉ  PRO 
NÍZKONÁKLADOVÉ 
PĚSTOVÁNÍ


