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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení pěstitelé,
představujeme Vám aktuální katalog hybridních obilnin HYSEED. Sortiment hybridů posunujeme výrazně kupředu. Do katalogu zařazujeme dvě
zásadní novinky hybridní pšenice. V modernizovaném sortimentu hybridního žita máme velmi žádané hybridy na zrno i pro produkci senážní
hmoty. Po loňském startovním roce letos navýšíme výrobu a pro naše pěstitele rozšíříme dostupnost hybridního ječmene.

VÝRAZNÉ NOVINKY U HYBRIDNÍ PŠENICE
Šlechtění hybridní pšenice nyní zažívá úspěšné časy. Máme potřebné zkušenosti, bezvadně zvládnutý proces samotného šlechtění a výroby osiva
a díky krátké době, potřebné pro vyšlechtění nového hybridu, dokážeme vhodně reagovat na aktuální problémy pěstitelů. Výsledkem je řada
nových a velmi kvalitních hybridů, připravených pro uvedení na trh. Pro letošní rok zařazujeme do sortimentu novinky HYACINTH a HYMALAYA.
Jsou rozdílné raností a potravinářskou kvalitou. Co však oba hybridy spojuje, je vysoký výnosový potenciál, komplexnost a vysoká přidaná hodnota
pro pěstitele v podobě odolnosti chorobám a schopnosti efektivně zvládat stres.

MIMOŘÁDNĚ ŽÁDANÉ HYBRIDY SU PERFORMER A SU NASRI
Hybridní žita SAATEN-UNION mají dominantní podíl v ČR. Velmi si vážíme každoročně vysokého zájmu pěstitelů o naše hybridy. Sortiment proto
průběžně inovujeme, aby pěstitelé měli vždy k dispozici naše nejvýkonnější materiály. Novinka SU NASRI posunula genetiku silážních žit směrem
k vyššímu výnosu a ranosti. SU PERFORMER společně se zavedeným hybridem SU SANTINI patří mezi nejoblíbenější zrnová žita.

NOVÝ SEGMENT – HYBRIDNÍ JEČMEN SAATEN-UNION
Již v loňském roce si mělo několik prvních pěstitelů možnost vyzkoušet hybridní ječmen SU HYLONA. Hybrid měl vynikající výsledky v registračním řízení a jsme rádi, že po loňské sklizni jsme zaznamenali pozitivní ohlasy i od pěstitelů z praxe. Proto jsme pro letošní rok navýšili výrobu
a chceme tento unikátní ječmen nabídnout širšímu okruhu pěstitelů v ČR.

Ing. Adam Čáslava
produktový manažer HySeed
Saaten-Union CZ s.r.o.
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H (B)

HYACINTH

HYBRIDNÍ PŠENICE

Nízká

Vysoká
Odolnost chorobám

Nízká

Vysoká

Ranost
Raný

Pozdní
Potravinářská kvalita

• VYNIKAJÍCÍ VÝNOS (ČR, NĚMECKO)
• RANOST
• EXCELENTNÍ ODOLNST RZÍM

Nízká

Vysoká
Odolnost chorobám

Nízká

HYMALAYA

• VYSOKÝ VÝNOS A POTRAVINÁŘSKÁ KVALITA
• EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ DUSÍKU
• MIMOŘÁDNÁ ODOLNOST PADLÍ

H (A)

• VÝBORNÝ VÝNOS
• VYSOKÁ STABILITA KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ
• VELMI DOBRÉ ZDRAVÍ

H (A)

• VÝBORNÝ ZDRAVOTNÍ STAV A VYSOKÁ ODOLNOST POLÉHÁNÍ
• VÝNOSNÝ NA VŠECH TYPECH PŮD
• STABILNÍ VÝNOS

H (C)

HYBIZA

• NEJRANĚJŠÍ HYBRID
• VYNIKÁ V TEPLÝCH A SUCHÝCH OBLASTECH
• GEN PCH1 UMOŽŇUJE SETÍ PO OBILNINĚ

Vysoká

Ranost
Raný

Pozdní
Potravinářská kvalita

Nízká

Vysoká
Odolnost chorobám

Nízká

Vysoká

HYBRIDNÍ ŽITO

H (A)

HYBERY

Pozdní
Potravinářská kvalita

• NEJPĚSTOVANĚJŠÍ MIMOŘÁDNĚ VÝNOSNÝ A RANÝ HYBRID
• ZDRAVÁ LISTOVÁ PLOCHA
• NIŽŠÍ VÝŠKA POROSTU, VYSOKÁ ODOLNOST POLÉHÁNÍ

HYVENTO

Ranost
Raný

Ranost
Raný

Pozdní
Potravinářská kvalita

Nízká

Vysoká
Odolnost chorobám

Nízká

Vysoká

Ranost
Raný

Pozdní
Potravinářská kvalita

Nízká

Vysoká
Odolnost chorobám

Nízká

Vysoká

HYBRIDNÍ JEČMEN

HYKING

H (B/C)

Ranost
Raný

Pozdní
Potravinářská kvalita

Nízká

Vysoká
Odolnost chorobám

Nízká

Vysoká
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HYBRIDNÍ PŠENICE

HYKING – vlastnosti hybridu.
MIMOŘÁDNĚ VÝNOSNÁ PŠENICE
V registračním řízení na ÚKZÚZ (2015–17) byl HYKING s průměrem
10,9 t/ha během tříletého zkoušení (ošetřeno i neošetřeno) jednoznačně nejvýnosnější odrůdou s relativním výnosem 111,1 % na kontroly. HYKING byl nejvýnosnější i v celé řadě poloprovozních pokusů
na farmách. Nejdůležitější ale je, že díky výborným výsledkům
výrazně roste jeho obliba, a tím i osevní plochy v praxi!

RANĚJŠÍ O 4–5 DNÍ NEŽ STANDARDNÍ ODRŮDY
Požadavky na ranost se u pšenic posouvají směrem k ranějším odrůdám.
Pšenice s dlouhou vegetační dobou mohou trpět vysokými teplotami
a půdním suchem v závěru vegetace. To má negativní vliv na potravinářskou kvalitu a výnos. HYKING má v tomto ohledu ideální
ranost. Je raný až středně raný s intenzivním vývojem na podzim,
pozvolným vývojem po zimě a poté rychlým přechodem ze sloupkování
do metání. Dozrává dříve, a proto vysoké červnové teploty spojené se
suchem na něj nemají tak dramaticky negativní vliv. Je proto výnosný
v teplých i v chladnějších oblastech i v podmínkách s pravidelným
nedostatkem vláhy v závěru vegetace.

klasu dokáže dobře kompenzovat nižší hustotu porostu. U hustších
porostů maximálně naplňuje svůj výnosový potenciál vysokým počtem
zrn na klas a velikostí zrna. Proto je HYKING tak výnosný. Pro zajištění
efektivní výživy by se při hnojení měla zvýšená pozornost věnovat
včasné produkční dávce, aby i při nepřízni počasí dokázaly rostliny
aplikovaná hnojiva včas a efektivně využít.
Hustota porostu
HTZ
Počet zrn / klas

střední (cca 650 klasů/m2)
střední (cca 41– 44 g)
velmi vysoký

NÍZKÝ POROST A ODOLNOST POLÉHÁNÍ 8,2
HYKING v pokusech vynikal při pěstování bez použití regulátorů,
protože jeho nízký porost má dobrou odolnost poléhání. Skutečně,
i ve většině případů z praxe se potvrdilo, že HYKING lze pěstovat
s minimální regulací nebo s jejím úplným vynecháním, aniž by příliš
hrozilo zásadní polehnutí. Bez regulace se samozřejmě neobejdou
husté nebo intenzivně vedené porosty.

DOBRÁ ODOLNOST CHOROBÁM, ŠPIČKOVÁ ODOLNOST RZÍM
VELMI RANÝ

POZDNÍ

* přibližná doba do metání (dny)

HETEROZNÍ EFEKT EFEKTIVNĚ POMÁHÁ PŘI STRESU
Vlastnosti získané díky projevu heterozního efektu u HYKINGu posilují schopnost přečkat delší období sucha a zachovat solidní výnos na
mělkých a lehkých půdách. Heteroze se projevuje zlepšenou efektivitou hospodaření s vodou, mohutnějším kořenovým systémem a lepší
schopností zachovat produktivní odnože.

NA VÝNOSU MÁ HLAVNÍ PODÍL MOHUTNÝ KLAS HYKINGU
V současnosti rozhodují o výnosu nejčastěji srážky, kdy přijdou
a v jakém množství. Průběh počasí je nevyzpytatelný, a proto jsou nejstabilnější plastické odrůdy, které umí efektivně využít vodu a živiny
v kterékoliv fázi růstu. HYKING je plastický. Díky vysoce produktivnímu
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Další pozitivní vlastností HYKINGu je dobrá odolnost vůči chorobám,
zejména listovým. HYKING nemá zásadní slabinu, naopak silnou
stránkou je odolnost vůči rzím. Dobrý zdravotní stav je rovněž klíčem
k vysokému výnosu.

POPIS HYBRIDU
Raný hybrid pšenice ozimé, který dominuje především
vysokým výnosem zrna. Tvoří nižší porost s vynikající
odolností poléhání a velmi dobrým zdravím. HYKING je
plastický hybrid. Při testování na ÚKZÚZ dominoval ve
všech produkčních oblastech, na nejúrodnějších i nejméně úrodných lokalitách. Obrovský výnosový potenciál
hybridu HYKING využijete v podmínkách vysoké intenzity, v technologiích s nižšími vstupy navíc oceníte zdraví
a odolnost poléhání.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
HYKING je výnosný na bonitně lepších lokalitách, stejně
tak v horších podmínkách, kde je limitujícím faktorem
kvalita půdy nebo pravidelné přísušky.
U HYKINGu můžete využít široké okno pro setí. Nejlepšího podzimního vývoje docílíte v raných až středních termínech setí. Doporučený výsevek v optimálních podmínkách
je 110–130 zrn/m2, hloubka setí 2–3 cm. Při brzkém setí
je samozřejmostí ošetření proti přenašečům viróz.
HYKING má dobrý zdravotní stav, vyniká zejména odolností vůči listovým chorobám. Mimo standardní fungicidní aplikace doporučujeme po obilní předplodině
nebo při vysokém infekčním tlaku ošetřit proti chorobám pat stébel. Dle podmínek je vhodné zvážit ošetření
klasu. Odolnost vůči poléhání je nadstandardní (8,2 z 9
bodů). Regulace by měla být v souladu se stavem porostu a očekávanou výnosovou úrovní. HYKING je schopný
velmi dobře ustát i vysoké výnosy, při nižší intenzitě tedy
lze regulaci poléhání částečně omezit.
Vyšší důraz u dusíkatého hnojení je potřeba klást na
produkční dávku (nejlépe dělenou), případně na dostatečnou kvalitativní dávku s cílem navýšení HTZ a kvality
zrna. Hybridu HYKING vyhovuje řidší až střední hustota
porostu, cca 600–700 klasů na m2.

PEKAŘSKÁ KVALITA
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Optimální podmínky
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
Regenerace

HYBRIDNÍ PŠENICE

rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
nižší (85 cm)
rané / rané
velmi dobrá
dobrá až velmi dobrá
vysoká
mimořádně výnosná hybridní pšenice
střední až vyšší (ideální počet 600 – 700 klasů/m2)
velmi vysoký
střední až vyšší
Ve tříletém průměru má HYKING pádové číslo 351 s, dusíkaté látky 12,4 %,
sedimentační test 42 ml a objemovou hmotnost 776 g/l (ÚKZÚZ 2015–2017).
od 15. září do 10. října
110 – 130 zrn/m2
130 – 160 zrn/m2
nad 160 zrn/m2

Potravinářská kvalita
50 kg N/ha
30–50 kg N/ha
Produkční hnojení
40–60 kg N/ha
30–40 kg N/ha
Kvalitativní dávka N
EC 51–55 (počátek metání)
(zvýšení NL a HTZ)
V podmínkách sucha upřednostnit časnější termíny aplikace.
Podmínky sucha
Kvalitativní přihnojení EC 49.
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ vysoká – 8,2
EC 28 (konec odnožování)
CCC 750 g 0,8 – 1,2l/ha
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
EC 31 (počátek sloupkování)
CCC 750 g 0,3 l/ha + 0,3 l Ethephonu
(intenzivní pěstování)
nebo v EC 32
čistý trinexapac. ethyl 0,3 l/ha
ODOLNOST K CHOROBÁM
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí list
6,6 ++(+)
Padlí klas
7,6 +++
Braničnatky listu
++(+)
Rez pšeničná
7,4 +++
Rez žlutá (plevová) list
7,6 +++
Rez žlutá (plevová) klas
8,0 +++
Stéblolam
(+)
Běloklasost
7,8 +++
Fusaria klasu
6,9 +(+)
EC 29 – 32 V případě setí po obilnině podpořit odolnost k stéblolamu účinným
fungicidem
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
EC 30 – 59 Širokospektrální fungicid dle infekčního tlaku
EC 61 – 69 Zvážit ošetření přípravkem na bázi azolu
VHODNOST PO OBILNINĚ
ano (+)
VHODNOST PO KUKUŘICI
ne
ODOLNOST K CHLORTOLURONU ano
EC 21–25 (odnožování)
EC 29–30 (poč. sloukování)
EC 32–35(37) (sloupkování)

Základní kvalita
50 kg N/ha
40–60 kg N/ha
60–80 kg N/ha

HYBRIDNÍ ŽITO

Mimořádný výnos zrna
Ranost
Zdravá listová plocha
Vysoká odolnost poléhání

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

2 0 1 8

HYBRIDNÍ JEČMEN

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

ROVÁ
IST

O
N

HYKINGH (B/C) Král českých polí.

RE
G

HYBRIDNÍ PŠENICE

Zdroj: ÚKZÚZ 2017, údaje šlechtitele, Šlechtitel: SAATEN-UNION Recherche FR.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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HYKING – MIMOŘÁDNÝ HYBRID, MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY!
Krchleby
Slatina p. Hazmburkem

HYKING 2019: 7,5 t/ha

HYKING 2018: 8,8 t/ha

HYKING 2018: 6,9 t/ha

HYKING 2017: 9,6 t/ha

HYKING 2017: 11,1 t/ha

Vítěz pokusu 2017!

Vítěz pokusu 2017 i 2018!
Lysice
HYKING 2018: 10,1 t/ha

Vraný

Vítěz pokusu!

HYKING 2019: 6,8 t/ha
Vítěz pokusu!
Bořitov
Kluky

HYKING 2019: 9,2 t/ha

HYKING 2019: 9,9 t/ha

Vítěz pokusu!

Vítěz pokusu!
Bohaté Málkovice
Humpolec

Studenec

HYKING 2018: 8,2 t/ha

HYKING 2019: 12,5 t/ha

HYKING 2019: 9,4 t/ha

Vítěz pokusu!

HYKING 2018: 8,3 t/ha

DODRŽOVAT TECHNOLOGICKOU KÁZEŇ SE VYPLÁCÍ
AGRA Březnice a.s., okres Tábor
STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 2 100 ha
Nadmořská výška: 420 – 500 m n. m.
Průměrné srážky: 490 mm
Půdy: 2/3 těžké hlinité, 1/3 lehké písčité
Struktura RV: 33 % pšenice, 11 % řepka, 10 % ozimý ječmen,
10 % triticale, 10 % oves, 26 % pícniny na orné půdě
„Snažíme se osivo zasít co nejdříve do dobře připravené půdy, aby
rostliny mohly vytvořit co nejvíce odnoží už na podzim. Podzim 2018
měl však složitý průběh, byl velmi dlouho suchý a teplý. Následné jaro
sice začalo s dostatkem srážek, bohužel se postupně naopak projevilo sucho doprovázené kolísáním vysokých a nízkých teplot dokonce
spojených s přízemními mrazíky. Abychom měli hnojivo zavčas v půdě,
dříve než přijdou přísušky, přihnojujeme na jaře velmi brzy pomalu působícími hnojivy. I v průběhu sloupkování a metání se výrazně střídala období, kdy pšenice vypadaly dobře a kdy počasí naopak nepřálo
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a porosty strádaly. V závěru vegetace, v periodě nalévání zrna, ovlivnily
tropické teploty velikost zrna a tím i výnos. I přes složitý průběh vegetace silné porosty HYKINGu vše nad očekávání ustály.“ Říká agronom
Ing. Radek Havlíček.

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka, Zpracování půdy a příprava: podmítka,
radličkový kypřič do hloubky 20 cm, Termín setí: 18.9.2018, výsevek 2,0 VJ do hloubky 2–3 cm, Ochrana podzim: herbicid Cougar
Forte ve 2. listu, insekticid ve 3. listu, Hnojení jaro: 1.3. močovina
0,2 t/ha, 20.3. DAM 150 l/ha, 23.3. Kieserit 0,1 t/ha, Ochrana
jaro: Medax max mezi 1. – 2. kolénkem, Priaxor začátek metání +
insekticid, Sklizeň: 22. – 23. 7. 2019
Výnos HYKING: 8,8 t/ha (60 ha), z toho 8,6 t/ha (30 ha) a 9,0 t/ha
(30 ha). Podnikový průměr 6,85 t/ha (690 ha).

HYBRIDNÍ PŠENICE

HYBRIDNÍ PŠENICE

Z POČÁTEČNÍ HRŮZY V ÚŽASNÝ VÝNOS!
ZOD Podhradí Choustník, okres Tábor
Výměra: 2 050 ha
Nadmořská výška: 480 – 630 m n. m.
Průměrné srážky: 650 mm
Půdy: hlinitopísčité
Struktura RV: 50 % obiloviny, 12 % řepka, 7 % brambory,
5 % mák, 3 % hrách, 23 % pícniny na orné půdě
„Na podzim jsme HYKING seli pozdě, osivo z důvodů logistických komplikací došlo později, navíc předplodinou byla kukuřice
a ještě k tomu pozemky leží skoro 600 m n. m. Do zimy šel porost
slabší než v jiných letech. Na jaře jsme proto rostlinám pomáhali regulátorem růstu a rychlým přihnojením. Došlo k výraznému zlepšení.
V průběhu vegetace rostliny HYKINGu dobře zareagovaly na nižší
hustotu vytvořením velikých klasů. Produktivita klasů předčila naše

odhady výnosu. Při sklizni jsme
byli nečekaně, ale velmi mile
překvapeni z nadstandartního
výsledku 8,2 t/ha.“
Ing. Jaroslav Kazda, ředitel

AGROTECHNIKA:
Předplodina: kukuřice, Termín setí: 4.10.2018, 2,0 VJ, Hnojení
podzim: před setím 0,1 t/ha NPK, Ochrana podzim: Chocker 0,5
l/ha, Glen 5 g/ha, Nexide 0,08 l/ha, Hnojení jaro: 8.3. LAD 0,2 t/ha,
5.4. močovina 0,1 t/ha, 11.4. močovina 0,1 t/ha, Ochrana jaro: 8.4.
Cycocel 1,0 l/ha, 7.6. Mandarin 1,0 l/ha, Silvet Star 0,1 l/ha, Nexide
0,08 l/ha, 12.6. Tonga 2,0 l/ha, Sklizeň: 23. 8. 2019
Výnos HYKING: 8,2 t/ha (60 ha), podnikový průměr: 6,5 t/ha
(360 ha)

HYBRIDNÍ ŽITO

STRUKTURA FIRMY:

HYKING NA PÍSKÁCH SPLNIL OČEKÁVÁNÍ
ZOS Kačina a.s., okres Kutná Hora
STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 4 540 ha
Nadmořská výška: 260 m n. m.
Průměrné srážky: 600 mm
Půdy: lehké písčité a středně těžké
Struktura RV: pšenice ozimá a jarní, ječmen ozimý a jarní,
řepka oz., kukuřice, cukrovka, zelenina

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka ozimá
Zpracování půdy: těžké disky
Příprava: Joker, kompaktor Köckerling
Termín setí, výsevek: 26. 9., 1,2 MKS/ha, Horsch Pronto 9 m,
2–3 cm

Ing. Miroslav Pospíšil, ředitel
Ochrana podzim: 25.10. Trinity 2 l/ha + Cyperkill 0,05 l/ha
Hnojení: před setím 3 q/ha NPK (15-15-15)
Jaro: 6.3. LAV 2,5 q/ha, 10.4. DAM + Stabiluren 150 l/ha, 1.6. LAV
1 q/ha
Regulace: na zahuštění 1,5 l/ha CCC, fáze BBCH 32, 0,8 l/ha CCC
+ Moddus 0,2 l/ha
Ochrana jaro: 4.4. oprava Huricane + Capalo 1,4 l/ha + smáčedlo
Šaman 0,4 l/ha, 10.6. Tango 1,0 l/ha + Rafan Max 0,05 l/ha

HYBRIDNÍ JEČMEN

„Lehkých písčitých pozemků trpících suchem v každém roce máme
prakticky jednu třetinu. Najít odrůdu, která tyto půdy zvládá, je problém. Proto jsme také chtěli zkusit hybrid. HYKING byl ve sklizni mezi
ranějšími. Líbí se nám jeho nižší porost nenáročný na krácení. V prvním
roce pěstování splnil očekávání, a proto s ním pokračujeme dál. Výnos
7,18 t/ha z 50 ha v katastru Starého Kolína byl dokonce o 6 metráků
nad podnikovým průměrem.“

Výnos HYKING: 7,18 t/ha (50 ha)

7

HYBRIDNÍ PŠENICE

HYACINTH – raný a výnosný hybrid.
Hybrid HYACINTH je absolutní novinka roku 2020. Letos
bude registrován v Německu, příští rok bude dokončovat
zatím velmi úspěšné registrační řízení v České republice na
ÚKZÚZ. Výsledky, kterých těchto hybrid dosáhl, jsou velmi
slibné.

HYACINTH – ŠPIČKOVÉ VÝSLEDKY HYBRIDU
V NĚMECKÉ REGISTRACI
HYACINTH

Zdroj: BSA 2017–2019.
Výnos hybridu HYACINTH ve zkouškách BSA 2017–19.
Průměr variant 1 a 2 (ošetřené a neošetřené).
Kontroly: Elixer, Nordkap, RGT Reform.
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Přínos HYACINTH

+ 1,2
t/ha

Průměr kontrol

+ 0,6
t/ha
Výnos (t/ha)

HYACINTH je na výnosové špici u nás i v Německu. Vyniká výnosem v extenzivní i intenzivní technologii. Má výbornou odolnost rzím
a fusariím a zároveň solidní odolnost poléhání. Navíc je cca o pět
dní ranější v metání i ve zralosti než standardní polopozdní odrůdy.
I díky tomu dokáže držet stabilní výnosy a potravinářskou kvalitu
i v posledních velmi problematických teplých a suchých ročnících.
Z kvalitativních parametrů lze vyzdvihnout vysoké pádové číslo, objemovou hmotnost a hodnotu sedimentačního testu. Obsah dusíkatých
látek v zrně je střední hodnoty, odpovídá vysoké výnosové úrovni
hybridu a je vhodné jej podpořit včasným kvalitativním hnojením.
HYACINTH bude dalším stěžejním hybridem v raném až středně
raném sortimentu, který kromě výnosu nabídne i potravinářskou
kvalitu a univerzální ranost.

+ 0,6
t/ha
9

8

2017

2018

2019

Maskot našeho nového hybridu
ara hyacintový (Anodorhynchus
hyacinthinus) je ve své říši také
neobyčejným fenoménem. S délkou
přes metr je největším létajícím
papouškem světa. Obývá lesy
Jižní Ameriky, váží i přes 1,5 kg
a dožívá se až 60 let. Bohužel
je klasiﬁkován jako zranitelný
druh s odhadovanou populací
pod 5 000 jedinců.
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HYBRIDNÍ PŠENICE

POPIS HYBRIDU
HYACINTH je raný až středně raný hybrid s velmi vysokými výnosy zrna (BSA 2017–2019; ÚKZÚZ 2018–
2019), výborným zdravotním stavem a nadstandardní
odolností vůči rzím a fusariím. Spolu s dobrou odolností
vůči poléhání má všechny potřebné atributy, které pěstitelům zaručí vysoký výnos s nižšími náklady na ošetřování porostu. Potravinářská kvalita je na úrovni "B"
s vysokým pádovým číslem a objemovou hmotností, ale
nižším obsahem NL.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
Hybrid HYACINTH v sobě spojuje ranost, nenáročnost
a vysoký výnos. Lze jej pěstovat po jakékoliv předplodině. Při včasných výsevech je výnosný i na písčitých
půdách a dobře si poradí s delšími přísušky. Díky vysokému výnosovému potenciálu je výhodné jej pěstovat i na
dobrých půdách po zlepšující předplodině. Doporučený
termín setí je od poloviny září s výsevkem 120 zrn/m2.
V chladnějších oblastech, při pozdnějším setí (do poloviny října) nebo při nevhodných podmínkách doporučujeme alespoň 150 zrn/m2. Po vzejití je samozřejmostí
ošetření proti přenašečům viróz. Na podzim lze podpořit
odnožování aplikací morfolegulátoru a přihnojit N (dle
zásoby v půdě). V jarním období hybridům prospívá časné
přihnojení a následně u řidších porostů aplikace CCC.
HYACINTH má vysokou odolnost proti listovým i klasovým chorobám, zejména proti rzím, braničnatkám
a DTR. Pokud je silný tlak, doporučujeme posílit časnou
jarní ochranu přípravky kontrolujícími padlí. I přes vyšší
porost má hybrid solidní odolnost poléhání, morforegulaci je tedy nutné směřovat primárně na husté nebo
problematické porosty a spíše v nižší dávce.

PEKAŘSKÁ KVALITA
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Optimální podmínky
Pozdní setí
HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování
Tvorba stébla
(dávky je možné sloučit)
Pozdní dávky
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí
Braničnatky listu
DTR
Rez pšeničná
Rez plevová (žlutá)
Stéblolam
Fusaria klasu
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
VHODNOST PO OBILNINĚ
VHODNOST PO KUKUŘICI
ODOLNOST
K CHLORTOLURONU

středně rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
vyšší
středně rané / rané až středně rané
dobrá
dobrá
vysoká
velmi vysoký (BSA 111 % / 107 %; ÚKZÚZ 106 % / 104 %)**
střední až vyšší (ideální počet 650–700 klasů/m2)
střední
střední
Kvalita na úrovni potr. pšenic B (BSA 2017–18, ÚKZÚZ 2018). Vysoká hodnota
pádového čísla (E), vysoká OH (A) a hodnota sed. testu (A), střední obsah NL (B),
nízký objem pečiva.
od 15. září do 15. října
HYBRIDNÍ ŽITO

Vysoký výnos
Ranost
Excelentní odolnost rzím

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

120 – 150 zrn/m2
nad 150 zrn/m2
EC 21–25 (odnožování - jaro)
EC 31–35 (1. pol. sloupkování)
EC 35–39 (2. pol. sloupkování)
EC 45–49 (plný praporec až praskání pochvy)
střední

40 kg N/ha
40–60 kg N/ha
30–50 kg N/ha
50 kg N/ha

ANO (střední)
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
+
++
++
+++
+++
+
++
EC 29–32 první aplikaci dle předplodiny a infekčního tlaku
EC 30–59 širokospektrální fungicid zaměřený na rez pšeničnou
EC 61–69 dle infekčního tlaku
ano (+++)
ano

HYBRIDNÍ JEČMEN

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

HYBRIDNÍ PŠENICE

HYACINTHH (B)
Výnosný středně raný hybrid.

Ne, nepoužívat herbicidy s úč. látkou chlortoluron!

Šlechtitel: ASUR PLANT BREEDING a.s.
**Zdroj: BSA 2017–2019 neošetřeno / ošetřeno; ÚKZÚZ 2018-2019 neošetřeno / ošetřeno.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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HYBRIDNÍ PŠENICE

HYMALAYA
ÁČKO ZA VÝNOS
Hybrid HYMALAYA se povedl. Je to velmi výnosná pšenice, dokáže
využívat kvalitní stanoviště a vysokou intenzitu vstupů. Je nejvýnosnější
mezi A pšenicemi registrovanými v Německu (BSA, 2019). Při pěstování v extenzivní variantě, bez fungicidů a regulátorů růstu, její výnos
německý odrůdový úřad hodnotí nejvyšším možným výsledkem 9 z 9.
Při testování v intenzivní technologii je hodnocena známkou 8, což je
nejlepší hodnocení, kterého dosahují „áčkové“ potravinářské odrůdy.

HYMALAYA – VÝNOS 2015–17

ÁČKO ZA ODOLNOST CHOROBÁM

ÁČKO ZA KVALITU
HYMALAYA je kvalitou na úrovni A odrůd. Má vysoké pádové číslo.
Obsah NL v zrně je vzhledem k její špičkové výnosové úrovni nadstandardní. Ostatní parametry odpovídají potravinářské kvalitě. Nicméně
i přesto je potřeba se u hybridu HYMALAYA zaměřit na precizní dusíkaté hnojení, obzvláště důležité je to na úrodných půdách s vysokým
potenciálem výnosu.

110,6 %
neošetřená varianta

107

Relativní výnos zrna (%)

Odolnost vůči chorobám stojí významnou měrou za vynikajícími výnosy
hybridu HYMALAYA. Podle hodnocení BSA 2019 je odolnost padlí na
špičkové úrovni, hodnocena známkou 2 z 9 (nižší = lepší). Zásadním
problémem nejsou pro HYMALAYU ani rzi plevová a pšeničná (známka
3 z 9 ). HYMALAYU proto lze doporučit i do podmínek s redukovaným
ošetřením proti chorobám.

ošetřená varianta

107,0 %

103

99

97

95

HYMALAYA RGT Reform
(A)

Elixer

Julius

Zdroj: BSA 2015–17. Relativní výnos neošetřeno / ošetřeno.
Srovnání na kontrolní odrůdy – RGT Reform, Elixer, Julius.

10

HYBRIDNÍ PŠENICE

POPIS HYBRIDU
Po registraci v Německu (2018) se HYMALAYA stala
nejvýkonnější potravinářskou A pšenicí s hodnocením
výnosu 9/9 při intenzivní i extenzivní technologii (BSA,
2018). Navíc vyniká výbornou odolností chorobám a potavinářskou kvalitou "A".

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
HYMALAYA je komplexní hybridní odrůda s vynikajícími agronomickými vlastnostmi. Zvládá i horší půdy
a předplodiny. Termín setí doporučujeme od 10. září do
poloviny října s výsevkem 110–150 zrn/m2. Po vzejití je
potřeba ohlídat přenašeče viróz. Už na podzim je dle
podmínek možné podpořit odnožování morfolegulátorem a porost přihnojit dusíkem (dle zásoby v půdě).
Rychlé regeneraci po zimě pomůže časné přihnojení.
Řídké porosty lze v době odnožování stimulovat aplikací
CCC. Cílem je střední až vyšší husota porostu, okolo
700 klasů/m2. Aplikace fungicidů musí odpovídat aktuálním podmínkám a infekčnímu tlaku. HYMALAYA má
obecně velmi dobrou odolnost proti padlí i k ostatním
listovým a klasovým chorobám. U hybridu HYMALAYA
je nutné volit intenzivnější regulaci proti poléhání,
zejména na úrodných půdách a u hustých porostů.
Hnojení musí odpovídat očekávanému výnosu a kvalitě. V regionech s častými přísušky je výhodné časné
hnojení pozvolně působícími hnojivy, aby byla zajištěna
dostatečná zásoba živin v půdě v době jejich zvýšené
potřeby rostlinami. Kvalitativní dávku je nutné časovat
tak, aby ve fázi BBCH 51–55 měly rostliny k dispozici
dostatek dusíku a navýšily HTZ a obsah NL v zrně.

Počáteční vývoj

středně rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost

Výška rostlin

vyšší

Metání / zrání

polopozdní / pozdní

PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost

dobrá

Mrazuvzdornost

dobrá

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM

vysoká

VÝNOS ZRNA

velmi vysoký (BSA 111 % / 107 %)**

Hustota porostu

vyšší (ideální počet 700–750 klasů/m2)

Počet zrn v klase

vysoký

HTZ

střední

PEKAŘSKÁ KVALITA

Kvalita A (BSA 2015–17). Vysoká hodnota pádového čísla a sedimantačního testu.
Střední hodnota NL a OH.

TERMÍN SETÍ

od 10. září do 15. října

HYBRIDNÍ ŽITO

Špičkový výnos
Výborná kvalita
Vysoká odolnost padlí

VÝVOJ

VÝSEVEK
Rané setí

110–150 zrn/m2

Pozdní setí

nad 150 zrn/m2

HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování

EC 21–25 (odnožování - jaro)

40 kg N/ha

Tvorba stébla
(dávky je možné sloučit)

EC 31–35 (1. pol. sloupkování)
EC 35–39 (2. pol. sloupkování)

40–60 kg N/ha
30–50 kg N/ha

Pozdní dávky

EC 45–49 (plný praporec až praskání pochvy) 50 kg N/ha

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ nižší až střední
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
ANO (vyšší)
(intenzivní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM*

++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná

Padlí

+++

Braničnatky listu

++(+)

DTR

++

Rez pšeničná

+++

Rez plevová (žlutá)

+++

Stéblolam

+(+)

Fusaria klasu

++(+)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

EC 29–32 první aplikaci volitelně dle předplodiny a infekčního tlaku
EC 30–59 širokospektrální fungicid
EC 61–69 volitelně dle infekčního tlaku

VHODNOST PO OBILNINĚ

ano (++)

VHODNOST PO KUKUŘICI

ano

HYBRIDNÍ JEČMEN

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

HYBRIDNÍ PŠENICE

HYMALAYAH (A)
Trojáčkový AAA hybrid.

Šlechtitel: Nordsaat Saatzucht GmbH
**Zdroj: BSA 2015–2017 neošetřeno / ošetřeno
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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HYBRIDNÍ PŠENICE

HYBERY NA NEJHORŠÍ POLE
Agria Drásov s.r.o., okres Brno - venkov
STRUKTURA FIRMY:
Nadmořská výška: 263 – 422 m n. m.
Průměrné srážky 2019: 450 mm
Struktura RV: pšenice ozimá, řepka olejná, ostropestřec, řepa,
ječmen
„Hybridní pšenice se u nás sejí od jejich prvopočátku vstupu na trh.
Využíváme silného kořenového systému, obrovské odnožovací schopnosti hybridů a jejich uplatnění na bonitně horších plochách. Odnožování podporujeme kombinací CCC a mikroelementů. Díky HYBERY
si tak držíme vysoký průměr sklizených pšenic nehledě na kvalitu pozemku. Pole, které historicky nikdy nedalo nad 6 t, se s HYBERY
vyhouplo v loňském roce na 7,9 t/ha. Rok předtím 6,5 až
7 t/ha. Celkem v Drásově děláme 600 ha pšenic, z toho 18 % ploch
je oseto hybridní pšenicí. Využíváme prvky precizního zemědělství, agrotechniku ladíme na míru. Tak i výběr pšenic prochází tvrdou selekcí.
HYBERY si vybojovala svou pozici a máme ji opět v osevu. Můžeme
se spolehnout, že nezklame a podrží nás v následujícím roce.“

Pavel Srstka, Dis., agronom

AGROTECHNIKA:
Předplodiny: řepka nebo ostropestřec, Setí: 10. až 15. září v množství 57–60 kg/ha. Před setím zásobně 250 kg hnojivo P+K, Ochrana
podzim: 29.9. Trinity + Glean + Grounded + Lambo, 12.10. CCC 0,8 l
+ Carbon Mn 0,8 l, Ochrana a hnojení jaro: 19.2 LAV 250 kg, 26.3
LAD 250 kg, fáze BBCH 21 - CCC 0,7 l + Fluroxypyr + Měď, 11.4 SAM
150 l + Stabiluren, 1.5. Epoxyconazole + Azoxystrobin + Thalius +
Lambo, 17.5 Etephon 16.6. Hutton + Silwet + Rapid + Carbo Zn

VSTŘÍCNOST MODERNÍM TRENDŮM SE NÁM VYPLÁCÍ
Kokeš Václav (SHR), Stará Bělá, okr. Ostrava
STRUKTURA FIRMY:
Výměra orné půdy: 130 ha
Nadmořská výška: 230 m n. m.
Průměrné srážky: 600 mm
Půdy: středě těžké hnědozemě
Struktura RV: 45 % řepka, 30 % pšenice, 15 % sója,
10 % kukuřice
„K tomu, že se vyplatí být přístupný novinkám a moderním postupům
v rostlinné výrobě, mě přivedl můj syn, který je těmto myšlenkám otevřenější díky studiu na škole. Už před čtyřmi roky mě přesvědčil, abychom na 10 ha vyzkoušeli hybridní pšenici. S konečným výsledkem
o 2 t/ha nad výnosem liniových odrůd jsme byli spokojení
a od té doby plochy hybridních pšenic každoročně navyšujeme. Přesvědčili jsme se „na vlastní kůži“, že dokáží zúročit nejen kvalitní půdy
a maximální intenzitu pěstování, ale také až neuvěřitelně obstojí i na
bonitně špatných půdách nebo při minimálních vstupech. Letos máme
hybridní pšenice na 40 % ploch našich pšenic.
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Václav Kokeš ml.,
farmář
Už čtvrtým rokem je pro nás sázkou na jistotu hybrid HYBERY. Výborně
se v loňském roce vypořádal se stresem způsobeným extrémním suchem.
Zatímco liniovky dávaly 8,5 t/ha, HYBERY nasypalo 10,5 t/ha!
Oceňujeme u něj také výborný zdravotní stav a odolnost vůči poléhání
(to i přes vyšší vzrůst – slámu sklízíme pro potřebu v ŽV). HYBERY vždy
splnilo parametry potravinářské kvality.“

AGROTECHNIKA:
Předplodina: Řepka ozimá, Zpracování půdy: Kypření do 25 cm,
Termín setí, výsevek, hloubka setí: 20. září, 2,4 VJ/ha, 2 cm, Hnojení, chemická ochrana: Podzim – NPK 3 q, LAV 1 q, Cougar Forte
0,5 l, Nexide 0,08 l, Jaro – LAV 3 q, DAM 150 l, DASA 2 q, CCC 1,2 l,
CCC 0,3 l + Moddus 0,3 l, Boogie Xpro 1 l, Prosaro 250 EC 0,75 l

HYBRIDNÍ PŠENICE

POPIS HYBRIDU
Polopozdní hybrid pšenice ozimé s vynikajícím
zdravotním stavem. HYBERY je středního až vyššího
vzrůstu s vysokou až velmi vysokou odolností proti poléhání. HYBERY zajišťuje pěstiteli vysokou odolnost
ke všem významným chorobám stébla, listu i klasu
po celou dobu vegetace. Zimovzdornost je u hybridu
HYBERY dobrá až velmi dobrá. Odolnost k přísuškům je
vysoká až velmi vysoká.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
HYBERY je velmi plastický hybrid s vysokou tolerancí
k různým půdně-klimatickým podmínkám. Lze jej tak
pěstovat i na pozemcích téměř nevhodných pro pšenici ozimou a i tam HYBERY zajistí velmi slušné výnosy
kvalitního zrna. Za podmínek předpokládajících vysoké
až velmi vysoké výnosy je třeba neopomenout patřičně
vhodnou kvalitativní dávku přihnojení N, která by měla
odpovídat 30 % z celkového plánovaného normativu
dusíku. HYBERY, stejně jako ostatní hybridy, lze pěstovat
jak v režimu velmi vysoké intenzity na bonitně lepších
pozemcích s cílem dosažení co největšího výnosu, tak
i na velmi špatných půdách v režimu extenzivnějším
s cílem zvýšení ekonomické produktivity. V raných termínech setí, s ohledem na velmi nízké výsevky, je nutno
minimalizovat výskyt virových přenašečů a případně
v podzimních a zimních měsících chránit porost před
hraboši.

PEKAŘSKÁ KVALITA

TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Optimální podmínky
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
Regenerace

vysoce vitální s rychlým až velmi rychlým poč. růstem a vysokou odnož. schopností
střední až vyšší
středně rané / polopozdní
dobrá
dobrá
velmi vysoká
velmi vysoký
střední (ideální počet 700 klasů/m2)
velmi vysoký (40 zrn/klas)
střední (45 g)
V podmínkách ČR vykazuje hybrid HYBERY pekařské parametry
na úrovni kvality A. Zejména parametry pádové číslo, Zelenyho test
a objemová hmotnost jsou vysoké. S ohledem na velmi vysoké výnosy zrna
je třeba pro zajištění odpovídajícího obsahu bílkovin neopomenout patřičné
kvalitativní hnojení N.
dle výrobní oblasti od 15. září do 20. října

HYBRIDNÍ ŽITO

Vynikající zdravotní stav
Velmi vysoký výnos i na horších
půdách
Stres-tolerance
Dobrá pekařská kvalita

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

120 – 150 zrn/m2
150 – 180 zrn/m2
180 – 220 zrn/m2

Potravinářská kvalita
EC 21–25 (odnožování)
40–50 kg N/ha
EC 29–30 (poč. sloukování)
40–60 kg N/ha
Produkční hnojení
EC 32–35(37) (sloupkování)
30–50 kg N/ha
Kvalitativní dávka N
EC 49–55 (počátek metání)
40–50 kg N/ha
V podmínkách sucha upřednostnit časnější termíny aplikace.
Podmínky sucha
Produkční dávky lze spojit do jediné.
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ velmi vysoká
EC 28 (konec odnožování)
CCC 750 g 1,0 – 1,2 l/ha
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
CCC
750 g 0,3 l/ha + Ethephon 0,3 l/ha
(intenzivní pěstování)
EC 31 (začátek sloupkování)
nebo Mepiquat + Prohexadione
ODOLNOST K CHOROBÁM*
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí travní na listu a klase
8 (+++)
Rez pšeničná
8 (+++)
DTR
7 (+++)
Stéblolam
7 (+++), gen odolnosti Pch1
Fuzariozy klasu
7 (+++)
Braničnatky listu
7 (+++)
zvážit základní fungicidní ošetření v případě vysokého infekčního tlaku a vysoké
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
intenzity pěstování
VHODNOST PO OBILNINĚ
ano (++)
VHODNOST PO KUKUŘICI
ano

HYBRIDNÍ JEČMEN

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

HYBRIDNÍ PŠENICE

HYBERYH (A)
Hybrid prověřený praxí.

*Zdroj: údaje šlechtitele, Šlechtitel: SAATEN-UNION Recherche FR.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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HYBRIDNÍ PŠENICE

HYVENTOH (A) Jedinečná kombinace
výnosu a potravinářské kvality.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Výborný výnos
Stabilní kvalita A
Velmi dobré zdraví
Vysoká odolnost rzi plevové

POPIS HYBRIDU
Středně raný hybrid HYVENTO je vhodnou volbou pro
pěstitele potravinářské pšenice, kteří očekávají vysoký
výnos, výbornou potravinářskou kvalitu a bezproblémový zdravotní stav. Hybrid HYVENTO popírá negativní
vztah mezi výnosem a kvalitou. V odrůdových zkouškách
na BSA 2018 v Německu je HYVENTO mezi nejvýnosnějšími pšenicemi s kvalitou A nebo E. Má vynikající
hodnocení výnosu 8 z 9 bodů v ošetřené i neošetřené
variantě a zároveň dosahuje potravinářské kvality A.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
HYVENTO je spolehlivý hybrid. V intenzivních podmínkách
je jeho předností vysoký výnos v kombinaci s „áčkovou“
pekařskou kvalitou. Při nižší úrovni ošetření zaujme odolností vůči chorobám a efektivním využitím dusíku.
Hybridu HYVENTO vyhovují střední půdy. Díky výborné
odolnosti vůči chorobám, která je podpořena genem
Pch1 zvyšujícím odolnost HYVENTA proti stéblolamu, je
tento hybrid vhodný i po obilní předplodině. Nejlepších
výsledků dosáhnete po zlepšující předplodině.
Optimální termín setí je od 20. září do poloviny října
v závislosti na oblasti pěstování. Doporučujeme mírně
navýšit výsevek na cca 120–140 zrn/m2. Hloubku setí
doporučujeme 2–3 cm pro maximální podporu odnožování. Při raných termínech setí je samozřejmostí ošetření
proti přenašečům virových chorob.
HYVENTO má velmi dobrou kompenzační schopnost.
Vysoký výnos dokáže vytvořit díky vysoké produktivitě
klasu i při nižší hustotě porostu. HYVENTO je zdravý hybrid. Fungicidní ošetření provádějte standardně a s ohledem na infekční tlak, předplodinu a intenzitu pěstování.
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VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
PEKAŘSKÁ KVALITA
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí
Optimální podmínky
Pozdní setí
HNOJENÍ DUSÍKEM
Regenerace

středně rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
střední
středně rané / středně rané
dobrá
dobrá
vysoká
výborný výnos kvalitního zrna
nízká až střední (ideální počet 500 – 650 klasů/m2)
střední až vysoký
vyšší
Kvalita na úrovni A (BSA, 2015–2017). Vysoká hodnota pádového čísla s vysokou
stabilitou, střední obsah NL, střední hodnota objemové hmotnosti a Zelenyho testu.
od 20. září do 10. října
120 – 140 zrn/m2
140 – 160 zrn/m2
nad 160 zrn/m2

Potravinářská kvalita
EC 21–25 (odnožování)
30–40 kg N/ha
EC 29–30 (poč. sloukování)
40–60 kg N/ha
Produkční hnojení
EC 32–35(37) (sloupkování)
30–50 kg N/ha
Kvalitativní dávka N
EC 49–55 (počátek metání)
40–50 kg N/ha
V podmínkách sucha upřednostnit časnější termíny aplikace.
Podmínky sucha
Produkční dávky lze spojit do jediné.
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
střední
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
ANO (střední)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí
"++"
Braničnatky listu
"++"
DTR
"+(+)
Rez pšeničná
"++(+)"
Rez plevová (žlutá)
" +++"
Stéblolam
"++", gen odolnosti Pch1
Fusaria klasu
"++"
EC 29 – 32 první aplikaci dle předplodiny a infekčního tlaku
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
EC 30 – 59 širokospektrální fungicid
EC 61 – 69 dle infekčního tlaku
VHODNOST PO OBILNINĚ
ano (+++)
ODOLNOST K CHLORTOLURONU ano
VHODNOST PO KUKUŘICI
ano
Zdroj: BSA 2012–15, údaje šlechtitele, Šlechtitel: Nordsaat Saatzucht GmbH, Německo.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

GEN Pch1 – ZVÝŠENÁ ODOLNOST STÉBLOLAMU

HYBRIDNÍ PŠENICE

POPIS HYBRIDU
Velmi raný hybrid HYBIZA je vhodnou volbou pro pěstitele hledající výnosný a zároveň velmi raný hybrid
pšenice ozimé. I při své ranosti si HYBIZA zároveň zachovává vysokou výnosovou úroveň. Porost je díky rychlému vývoji možné zakládat i ve středních až pozdějších
termínech. HYBIZA dobře využívá jarní vláhu díky svému
rychlému jarnímu startu. HYBIZA výnosově vyniká v sušších a teplých lokalitách nebo při pěstování po obilnině.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
HYBIZA vyniká v suchých a teplých lokalitách a všude
tam, kde je využita její ranost. HYBIZA má rychlý vývoj.
Zvládá střední i pozdější termíny setí, naopak nedoporučujeme brzké setí. Optimální výsevek je cca 120 zrn/m2
do hloubky 2–3 cm. V podzimním období je nutné ošetřit
porost proti přenašečům viróz. Vhodná je také aplikace CCC pro podporu odnožování. Na jaře má porost
časný start, doporučujeme jej brzo přihnojit, regulovat
a směřovat na hustotu 600–700 klasů. HYBIZA má dobrý
zdravotní stav s výbornou odolností fusáriím. Gen Pch1
posiluje odolnost stéblolamu a zvyšuje výnosy při pěstování po obilnině. Doporučujeme nevynechat ošetření
fungicidem kontrolujícím rez pšeničnou. Hnojení musí
respektovat podmínky lokality. Podporu zakořeňování
a odnožování porostu nižší dávkou dusíku je vhodné
přesunout do podzimního období. Včasným jarním hnojením zajistíme dostupnost živin ve správný čas.

PEKAŘSKÁ KVALITA
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Optimální podmínky
Pozdní setí
HNOJENÍ DUSÍKEM
Regenerace

rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost
střední (cca 95 cm)
velmi rané (141 dní, -5 dní na HYFI) / velmi rané
dobrá
dobrá
vysoká
výborný výnos zrna
střední (ideální počet 600 – 700 klasů/m2)
střední až vysoký
střední
Nižší obsah NL a pádové číslo. Vysoký objem pečiva, střední hodnota objemové
hmotnosti. Index P/L 0,6.
od 25. září do 15. října
100 – 120 zrn/m2
120 – 140 zrn/m2

HYBRIDNÍ ŽITO

Ranost
Výnos v teplých a suchých oblastech
Zvládá pozdnější termíny setí
Gen Pch1 – pro pěstování po obilnině

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

EC 21–25 (odnožování)
50–60 kg N/ha
EC 29–30 (poč. sloupkování)
40–60 kg N/ha
Produkční hnojení
EC 32–35 (sloupkování)
60–80 kg N/ha
V podmínkách sucha upřednostnit časnější termíny aplikace.
Podmínky sucha
Lze spojit produkční dávku do jediné.
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ střední
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
ANO (nižší)
(intenzivní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM* ++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
Padlí list
+
Braničnatky listu
+
Rez pšeničná
+(+)
Rez žlutá (plevová)
(+)
DTR
+++
Stéblolam
++, gen odolnosti Pch1
Fuzaria klasu
++(+)
EC 29–32 první aplikaci dle předplodiny a infekčního tlaku
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
EC 30–59 širokospektrální fungicid zaměřený na rez pšeničnou
EC 61–69 dle infekčního tlaku
VHODNOST PO OBILNINĚ
ano (+++)
VHODNOST PO KUKUŘICI
ano
ODOLNOST
ano
K CHLORTOLURONU

HYBRIDNÍ JEČMEN

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

HYBRIDNÍ PŠENICE

HYBIZAH (C)
Nejranější hybridní pšenice.

*Šlechtitel: SAATEN-UNION Recherche FR.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

GEN Pch1 – ZVÝŠENÁ ODOLNOST STÉBLOLAMU
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HYBRIDNÍ PŠENICE

Doporučená technologie pěstování
hybridní pšenice.
ZALOŽENÍ POROSTU HYBRIDNÍ PŠENICE
Založení porostu hybridní pšenice není žádná věda. Platí obvyklé pravidlo, že čím lepší podmínky pro setí a vzcházení vytvoříme, tím získáme
hustší a vyrovnanější porost. Výsevek je oproti liniovým odrůdám přibližně třetinový, proto je potřeba se zaměřit na vytvoření vyššího počtu
odnoží na jednu rostlinu. Nejlepších výsledků dosáhneme, pokud hybridům umožníme maximálně využít jejich genetický potenciál rychlého
růstu kořenů a odnoží v podzimním a jarním období. Včasné setí (dle
výrobní oblasti druhá polovina září až počátek října) do hloubky 2–3 cm
zajistí silnější rostliny s mohutnějším kořenovým systémem a celkově lepší odolností suchu a jiným stresovým faktorům. I při pozdnějších termínech lze také úspěšně docílit dostatečné hustoty porostu.
V těchto případech lze podpořit zakořeňování a odnožování aplikací
0,5 – 0,7 l/ha CCC a/nebo 200 – 500 g/ha mikroprvku Mn od fáze
BBCH 14-16. Pokud při časném vzcházení panují vhodné podmínky
pro výskyt přenašečů viróz, je nezbytné porost včas a případně i opakovaně ošetřit insekticidem.
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250 – 500 g/ha. Cílem je porost o hustotě cca 550 – 850 klasů/m2.
Většina hybridů má výbornou odolnost poléhání, proto většinou
postačí střední až nižší dávka regulátoru růstu. Důslednou regulaci
vyžadují zejména porosty intenzivně hnojené nebo přehuštěné. Pokud
jsou rostliny v době aplikace regulátorů růstu již stresovány suchem
a vysokými teplotami, doporučujeme aplikovat nižší dávky regulátoru,
nebo regulaci odložit.

DOPORUČENÉ HNOJENÍ N HYBRIDNÍ PŠENICE

Hybridní pšenice vytvoří silné a husté porosty i s nízkým výsevkem.

Regenerační hnojení musí vycházet z aktuálního stavu porostu a půdní
zásoby živin. Zejména u slabších a méně odnožených porostů doporučujeme včasné jarní přihnojení. Cílem je rychlý rozvoj kořenů a obnova
nadzemní části rostlin. Produkční hnojení dusíkem musí vycházet z faktu,
že hybridní pšenice tvoří dlouhý klas a má schopnost zakládat mimořádně vysoký počet zrn v klase. Je potřeba zajistit dostatečnou dostupnost
živin ve fázi přechodu z odnožování do sloupkovaní BBCH 29 – 31.
Na podporu a udržení fertilních odnoží a zachování počtu zrn v klase je
pak směřovaná druhá produkční dávka hnojení ve fázi BBCH 32 – 35.
U potravinářských pšenic by produkční hnojení mělo představovat přes
50 % celkového dusíkatého hnojení v jedné nebo dvou dávkách. V přísuškových oblastech je výhodné hybridní pšenice hnojit časněji nebo
spojovat jednotlivé dávky. Při vyšší intenzitě pěstování, ve vláhově jistých
oblastech a na písčitých půdách, doporučujeme dávky naopak přesněji
časovat a rozdělovat. Při pěstování hybridů určených pro pekařské využití je nezbytné provést i kvalitativní hnojení v dávce 30 – 50 kg N/ha
ve fázi BBCH 49 – 55. U hustších porostů volíme raději časnější termín.
U porostů, kde potřebujeme navýšit HTZ a obsah NL, je nutné, aby
dostupnost dusíku byla dostatečná ve fázi (BBCH 51 – 55).

PODPORA ODNOŽOVÁNÍ A ODOLNOST POLÉHÁNÍ

OCHRANA POROSTU A ZDRAVOTNÍ STAV

Při nízkém počtu rostlin na čtvereční metr je pro ﬁnální hustotu porostu
potřeba, aby rostliny vytvořily vysoký počet produktivních odnoží. Je
vhodné k tomu rostliny stimulovat. Jedním z efektivních opatření je
setí do hloubky maximálně 3 cm. U hybridních pšenic je důležitá jarní
inventarizace, protože hybridní pšenice má oproti liniovým odrůdám
odlišnou dynamiku odnožování. Až dvě třetiny odnoží tvoří v jarním
období, a také proto přechází o něco později do fáze sloupkování.
V případě řídkých porostů tak máme čas ještě podpořit odnožování
aplikací CCC v dávce 0,5 – 1 l/ha, případně v kombinaci s Mn v dávce

Hybridní pšenice mají obecně velmi dobrý zdravotní stav a dají se pěstovat i při nižší intenzitě ošetřovaní fungicidy. Velmi dobře snáší setí po
obilnině. U hybridů HYBERY, HYVENTO, HYFI a HYBIZA je vysoká přirozená odolnost vůči stéblolamu díky přítomnosti genu Pch1. Kvalitní
moření hybridních pšenic odolnost vůči chorobám ještě posiluje. Při
plánovaní aplikace fungicidních přípravků ochraňujících listovou plochu přistupujte k jednotlivým odrůdám speciﬁcky. Většina odrůd má
totiž velmi dobrý zdravotní stav a lze tak některé aplikace vynechat,
či využít jednodušších přípravků.

HYBRIDNÍ PŠENICE

HYBRIDNÍ PŠENICE

Návod pro stanovení výsevku.
VÝSEVNÍ MNOŽSTVÍ SNADNO STANOVÍTE PODLE VÝSEVKU A HTZ (PMG).
Výsevek MKS/ha

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

Potřeba VJ/ha

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

HTZ – PMG (g)*
42

42

46

50

55

59

63

67

71

76

80

84

88

92

44

44

48

53

57

62

66

70

75

79

84

88

92

97

46

46

51

55

60

64

69

74

78

83

87

92

97

101

48

48

53

58

62

67

72

77

82

86

91

96

101

106

50

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

52

52

57

62

68

73

78

83

88

94

99

104

109

114

54

54

59

65

70

76

81

86

92

97

103

108

113

119

56

56

62

67

73

78

84

90

95

101

106

112

118

123

58

58

64

70

75

81

87

93

99

104

110

116

122

128

60

60

66

72

78

84

90

96

102

108

114

120

126

132

62

62

68

74

81

87

93

99

105

112

118

124

130

136

HYBRIDNÍ ŽITO

Výsevek kg/ha

* Informaci o HTZ (PMG) hledejte na pytli nebo vaku.

ŠEST ZÁKLADNÍCH ZÁSAD SETÍ
HYBRIDNÍ PŠENICE
• Kvalitní přípravou půdy zajistíte vhodné podmínky
pro rovnoměrné klíčení a vzcházení rostlin
• Dodržujte doporučený termín setí a výsevek
(nejčastěji 1,1 – 1,5 MKS/ha = 2,2 – 3 VJ/ha)

HYBRIDNÍ JEČMEN

• Podpořte odnožování nastavením hloubky setí
maximálně na 2 – 3 cm
• Při raných termínech setí chraňte porost insekticidně
proti přenašečům virových chorob
• U pozdě setých porostů a nízkých výsevků zvažte
podporu odnožování přihnojením a aplikací CCC
už na podzim

Výhodou práce s osivem hybridní pšenice je úspora času.
Se stejným množstvím osiva zasejete trojnásobnou plochu.
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SU PERFORMERH
Nejvýkonnější hybridní žito u nás.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Špičkový výnos
Vynikající potravinářské parametry
Výtečné zdraví
Mimořádná plastičnost

POPIS HYBRIDU
SU PERFORMER je polopozdní středně vzrůstný hybrid
s odolností proti poléhání na úrovni ostatních hybridů.
Hybrid je velmi dobře vybaven odolností proti všem
významným chorobám žita. Jeho jedinečnost lze spatřovat ve špičkových výnosech zrna a to jak v ošetřené, tak
i v neošetřené variantě pěstování. SU PERFORMER patří
k nové generaci hybridů s odlišnou architekturou klasu,
umožňující dokonalejší opylení a minimální výskyt námele.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
SU PERFORMER je mimořádně plastický hybrid bez
vyhraněných nároků na půdně-klimatické podmínky.
Výborně reaguje na intenzivní pěstování. Špičkových výsledků ale dosahuje také v extenzivních technologiích.
Hybrid SU PERFORMER Vám jako jeden z mála výrazně
zvyšuje jistotu špičkové sklizně v potravinářské kvalitě.

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase / HTZ
POTRAVINÁŘSKÁ KVALITA
Objemová hmotnost
Obsah NL
Pádové číslo
Podíl předního zrna
Amylografické maximum
Teplota zmazovatění
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí
Optimální podmínky
Pozdní setí
HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz. pěstování)
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla (>60 kg děleně)
Pozdní dávka (dle oček. výnosu)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Padlí listu
Skvrnitosti listu
Rez žitná
Rez travní
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
VHODNOST PO OBILNINĚ

rychlý podzimní vývoj, vysoká odnožovací schopnost
střední (137 cm)
polopozdní / polopozdní
velmi dobré
dobrá
špičkový (neošetřeno 116,1 % / ošetřeno 117,8 %)
vysoká (ideální počet 600 – 650 klasů/m2)
střední / střední (35 g)
středně vysoká (755 g/l)
středně vysoký (9,5 %)
vysoké (286 s)
vysoký (94,8 %)
velmi vysoké
velmi vysoká
od 1/2 září do 2/2 října
130 – 160 zrn/m2
190 – 200 zrn/m2
210 – 230 zrn/m2
Podzimní přihnojení 10 – 15 kg N významně podporuje výborné odnožování
EC 21 – 28 (odnožování)
80 kg N/ha (60 %)
EC 31 – 32 (počátek sloupkování) 30 – 40 kg N/ha (25 %)
EC 39 – 45 (praporcový list)
20 – 30 kg N/ha (15 %)
4,3
EC 28 – 29 (konec odnožování)
CCC 750 g 2,0 l/ha
mepiquat chlorid + prohexadion
EC 31 – 32 (počátek sloupkování)
0,6 l/ha
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
7,6 (+++)
6,0 (0)
6,2 (+)
6,1 (+)
EC 37 – 49 širokospektrální fungicid
ano (++)

*Zdroj: ÚKZÚZ, Šlechtitel: SAATEN-UNION / Hybro Saatzucht GmbH.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

Z HYBRIDNÍHO ŽITA JEŠTĚ VÍCE ZRNA
Hybridní žito se dnes pěstuje na více než 2/3 plochy
z celkové výměry žita. Důvody jsou hned dva. Mimořádný výnos ve srovnání s populačním žitem a mnohem větší stres-odolnost hybridů. Hybridy společnosti
SAATEN-UNION tvoří téměř 50 % výměry v České republice. Netřeba jich mnoho. Stačí na to 3. Prvním je
v praxi velmi dobře zavedený hybrid SU SANTINI, který
je většinou upřednostňován na lokalitách s extenzivní
technologií. Druhým je v Německu nyní nejpěstovanější hybrid SU PERFORMER. A třetím je novinka, senážní
hybrid SU NASRI.
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POPIS ODRŮDY
Nová generace hybridních žit „TURBOHYBRIDŮ“ vychází
z geniální myšlenky odlišné anatomie a stavby klasu,
kde je cílem více otevřený hranatý klas. Tento zajišťuje
dokonalé opylení a ještě menší náchylnost k výskytu námele. SU SANTINI je středního vzrůstu, střední odnožovací schopnosti a střední odolnosti proti poléhání. Vyniká velmi dobrým zdravotním stavem. Hybrid SU SANTINI
je určen pro pekařské účely.

OMEZENÍ HYBRIDU
• Nesnáší těžké zamokřené půdy

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
Je určen zejména pro střední až vysoko-intenzivní technologie pěstování. Je specialistou do lehkých, písčitých
a kamenitých půd a lokalit silně trpících suchem.

velmi rychlý, střední odnožovací schopnost
střední (132 cm)
středně rané / středně rané
dobrá / výborná (ÚKZÚZ 2011/12 – 8,3)
výborná
velmi vysoký
středně vysoká (600 klasů/m2)
střední až vyšší / vyšší (39 g)
PČ 265 s; NL 9,0 %; PPZ 93,4 %; OH 754 g/l
dle výrobní oblasti od 10. září do 15. října
170 – 220 zrn/m2
220 – 250 zrn/m2
250 – 300 zrn/m2
Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
EC 21 – 28 (odnožování)
EC 30 – 31 (počátek sloupkování)
EC 39 – 45 (praporcový list)
střední 4,7
EC 28 – 29 (konec odnožování)

HYBRIDNÍ ŽITO

Excelentní výnos
Dobré pekařské parametry
Nejlepší výsledky v suchu

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost / Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
VÝNOS ZRNA
Hustota porostu
Počet zrn v klase / HTZ
KVALITA
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Optimální podmínky
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM (intenz.
pěstování)
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla (>60 kg děleně)
Pozdní dávka (dle oček. výnosu)
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST.
REGULÁTORŮ
(intenzivní pěstování)
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Plíseň sněžná
Padlí travní
Rez žitná / travní
Fuzaria v klase
FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ
VHODNOST PO OBILNINĚ

90 – 100 kg N/ha (60 %)
20 – 40 kg N/ha (20 %)
20 – 40 kg N/ha (20 %)
CCC 750 g 2,0 l/ha

EC 31 – 32 (počátek sloupkování) mepiquat chlorid + prohexadion 0,6 l/ha
6,6 (++)
8,1 (+++)
5,8 (+) / 7,6 (+++)
5,8 (+)
při normálním napadení EC 37 – 39 kombinovaný přípravek
ano (++)

*Zdroj: ÚKZÚZ 2014, Šlechtitel: SAATEN-UNION/Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG
Registrováno: v Německu BSA 2012.
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

HYBRIDNÍ JEČMEN

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

HYBRIDNÍ PŠENICE

SU SANTINIH Mimořádné výnosy
v suchých podmínkách.
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SU NASRIH Nejlepší hybrid na senáž.
PŘEDNOSTI ODRŮDY:
Mimořádný výnos senáže
Vysoká stres-odolnost
Ranost

POPIS HYBRIDU
Raný, vzrůstný hybrid senážního žita, který zajišťuje velmi vysoký výnos suché i zelené hmoty pro výrobu kvalitní senáže. SU NASRI disponuje velmi dobrou tolerancí
k suchým a bonitně špatným pozemkům. Stejně tak
umí výtečně využít vláhy na vlhkých pozemcích. Výborný
zdravotní stav a dobrá odolnost k poléhání umožňuje
pěstování bez jakéhokoliv fungicidu či regulace. Mimořádně kvalitní senáž z SU NASRI najde uplatnění jako
krmivo pro skot i pro bioplynové stanice.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
SU NASRI je určen každé farmě, která potřebuje vyprodukovat maximum kvalitní senážní hmoty za co nejnižší
náklady i v nevhodných půdně-klimatických podmínkách.
SU NASRI díky své ranosti umožňuje sklízet dvě produkce
v roce. Po sklizni SU NASRI ve fázi metání nebo až v době
voskově-mléčné zralosti má pěstitel obvykle možnost na
stejném pozemku ještě zasít velmi ranou kukuřici nebo
raný čirok GARDAVAN. SU NASRI je velmi tolerantní
k velmi pozdním termínům setí.

VÝVOJ
Počáteční vývoj
Výška rostlin
Metání / zrání
PŘEZIMOVÁNÍ
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM
ODOLNOST K ZAMOKŘENÍ
VÝNOS GPS
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
TERMÍN SETÍ
VÝSEVEK
Rané setí, vyšší pol. vzcházivost
Pozdní setí, nižší pol. vzcházivost
HNOJENÍ DUSÍKEM
Odnožování (včetně Nmin)
Tvorba stébla
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ
POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
ODOLNOST K CHOROBÁM*
Plíseň sněžná
Padlí travní
Rez žitná

velmi rychlý start, vyšší odnožovací schopnost
vyšší (150 cm)
rané až středně rané/ středně rané
velmi dobrá
velmi dobrá
vysoká
dobrá až velmi dobrá
velmi vysoký
střední až vysoká (ideální počet nad 650 – 700 klasů/m2)
vyšší
střední (39 g)
od 10. září do konce října
180 – 220 zrn/m2
250 – 280 zrn/m2
Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC ve fází EC 14 10 – 15 kg N/ha
EC 21 – 28 (odnožování jaro)
do 50 – 60 kg N/ha
EC 32 (počátek sloupkování)
40 – 60 kg N/ha
dobrá (++)
NE
++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná
7,0 (+++)
6,0 (++)
5,0 (0)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

NE

VHODNOST PO OBILNINĚ

ano (+++)

Zdroj: BSA Německo, Šlechtitel: SAATEN-UNION/Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky,
stav porostu a povětrnostní podmínky. Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.

OD SU PHÖNIX K SU NASRI, ANEB LEGENDA MÁ SVÉHO NÁSTUPCE
Senážní hybrid SU PHÖNIX se v ČR těší mimořádné oblibě. Předností tohoto hybridu je jeho mimořádná ranost. Mnoho pěstitelů tak SU
PHÖNIX využívá jako první sklizenou plodinu již v květnu a po něm
ještě stihne zasít raný čirok nebo kukuřici. SU PHÖNIX se pro zásev
2018 dočkal svého nástupce, který ho svým výkonem překonává.

SU NASRI DISPONUJE VŠEMI AGROTECHNICKÝMI
PARAMETRY JAKO SU PHÖNIX
1) Ranost – SU NASRI lze pěstovat jako senážní hybrid pro květnové
termíny sklizně s možností zasetí raného čiroku či kukuřice jako následné plodiny v témže roce. SU NASRI lze pěstovat jako jedinou plo-
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dinu ke sklizni ve voskově mléčné zralosti, ovšem v raných termínech.
2) Stres-tolerance – SU NASRI velmi dobře toleruje špatné půdně-klimatické podmínky. Lze jej pěstovat nejen v intenzivní technologii,
ale velmi dobře se vypořádá s nízko-bonitními pozemky, s písčitými
a kamenitými půdami. Dokáže obstát v režimu nízkých vstupů.
3) Pro skot i bioplyn – SU NASRI nachází uplatnění jako krmivo pro
živou i „betonovou“ krávu.
4) Kde nestačí kukuřice, obstojí SU NASRI – vlivem různých negativních faktorů mnohdy pěstitelé nedosahují kýženého výnosu a kvality
silážní kukuřice. V těchto podmínkách však téměř vždy obstojí mnohem
lépe senážní hybrid SU NASRI.

HYBRIDNÍ ŽITO

HYBRIDNÍ PŠENICE

NAŠIM NÁROKŮM A POTŘEBÁM NA GPS-KU NEJLÉPE VYHOVUJE SU NASRI
Starojicko a.s., okr. NJ
STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 3 030 ha, orná půda 2 200 ha
Nadmořská výška: 280 – 320 m n. m.
Půdy: střední-těžké
Struktura RV: řepka 400 ha, pš. oz. 600 ha, ječ. oz. 150 ha,
ječ. j. 100 ha, kukuřice 200 ha, žito + trit. 130 ha, zbytek
– vojtěška, inkarnát, trávy na semeno

Jako největší klady SU NASRI hodnotím ranost (uvolnění pole po
sklizni pro vývoz kejdy a hnoje + dostatek času pro přípravu na setí
řepky oz.), skvělou odolnost poléhání a stres-toleranci, kdy jsme
i při extrémním suchu a na bonitně horších pozemcích v letech 2018
a 2019 sklízeli v průměru 36 t/ha. Porost sklízíme v mléčně-voskové
zralosti při sušině 34–36 %. Plocha SU NASRI byla v obou letech 80 ha.
Zdravotní stav tohoto žita byl v obou letech pěstování výborný, nebylo
třeba fungicidní ochrany.

S hybridní odrůdou SU NASRI jsme opakovaně velmi spokojeni.
Pro sklizeň 2020 jsme sice plochu žita na GPS snížili o 50 ha, ale SU
NASRI jsme pro jeho spolehlivost – jako stěžejní odrůdu – ponechali
na původních 80 ha.“ Sdělil pan ředitel Milan Krumpoch.

AGROTECHNIKA:
Zpracování půdy: diskování, radl. podm. do 15 cm, Termín setí:
26. září, Výsevek: 2 vj., Hnojení podzim: žádné, Ochrana podzim: Lentipur 500 FW, Hnojení jaro: 120 kg.N (LAV), Ochrana jaro:
Retacel na vyrovnání odnoží, Trinexapac-ethyl na reg. růstu, Sklizeň:
22. 6., napřímo, řezačka Claas jaguar

HYBRIDNÍ ŽITO

„Pro pěstování senážního žita máme dva pádné důvody:
1. Kvůli protierozním opatřením snižujeme výměru kukuřice ve prospěch GPS.
2. Vysoké nároky ŽV a BP vyžadují výnosnou a ranou sklizeň kvalitní
senážní hmoty.

SU PERFORMER DO PÍSKU A SUCHA
STRUKTURA FIRMY:
Nadmořská výška: 200 m n. m.
Průměrné srážky 2019: 435 mm
Půdy: lehké až písčité
Struktura RV: pšenice ozimá, kukuřice, řepka, ječmen ozimý
„Pšenici jsme vyměnili za žito SU PERFORMER. Sejeme jej na čistě
písčité pozemky. SU PERFORMER roste na plochách, kde jsme to
s pšenicí dávno vzdali. Tyto půdy nejen že jsou náchylnější k přísuškům,
ale zároveň pH dosahuje až 4,5! Tedy jalová půda, na které pšenice
přežila jen ve vlhkých letech. Výnos SU PERFORMERu na úrovni 6,5 t
a skoro 4 tis. Kč za tunu ve výkupu je dostatečným důvodem pro
navýšení plochy. Ekonomika pěstování je úplně jinde. Žito se dá na
čistějších pozemcích pěstovat bez herbicidu a s jedním fungicidem.
Vše má své ale... Na lepších pozemcích je potřeba si pohlídat délku

stébla a nekompromisně ho zakrátit. Jak si šáhne na vodu, umí narůst
ke dvěma metrům. V písku však stojí
jak hřebíky. SU PERFORMER se u nás
rozrostl na 70 ha a kryjeme si tak
zejména rizikové pozemky.
Mimo to se věnujeme i hybridní
pšenici, v květnu u nás opět proběhne polní den. Tímto vás všechny
zvu na návštěvu.“
Jaroslav Rosák, agronom

HYBRIDNÍ JEČMEN

Agrotrend s.r.o., Hrušky, okr. Břeclav

AGROTECHNIKA:
Příprava: Lemken Karat, 8.10., Setí: Väderstad Rapid 6m, výsevek 80
až 95 kg, Konec října: Nexide 0,08 l/ha, 1.3. močovina 150 kg/ha,
28.3. SAM 200 l/ha + Stabiluren, 9.4. dle potřeby Ataman, Krysta P
3 kg/ha, hořká sůl 3 kg/ha, CCC 1 l/ha, 12% močovina, 2.5. Soligor
0,7 l/ha, Nexide 0,08 l/ha, Krysta P 3 kg/ha, 3D, 5% močovina
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SU HYLONA – hybridní ječmen.
Hybrid SU HYLONA je výnosný ječmen s nadprůměrnou odolností vůči chorobám a mimořádnou plasticitou. Plný výnosový
potenciál hybridu se projeví v intenzivní technologii pěstování při vyšší úrovni hnojení. Dobrá odolnost chorobám dává
hybridu náskok při vysokém tlaku chorob nebo jednodušší ochraně. Heterozní efekt má vliv na plasticitu a schopnost
efektivně zvládat stres.

V PRVNÍ ŘADĚ VÝNOS

MIMOŘÁDNÁ ODOLNOST K CHOROBÁM LISTU A KLASU

Hybridní ječmen SU HYLONA není obyčejný ječmen, ani jen tak nějaký hybrid. Byl vyšlechtěn, aby byl první – nejlepší. Pro nás znamená
průlom, protože po značném úsilí a nemalých investicích, se nám podařilo vyšlechtit a přinést na trh naše hybridní ječmeny. SU HYLONA je
prvním registrovaným hybridem od SAATEN-UNION v ČR. V registraci
na ÚKZÚZ prokázala přínos pro české pěstitele. Její výnos byl totiž
hodnocen jako vysoký, v registračním řízení (2016–18) měla
dokonce nejlepší výnos ze všech zkoušených odrůd v obou
variantách, ošetřené i neošetřené.

Hybridy SAATEN-UNION spojuje vynikající odolnost chorobám. To samozřejmě platí i pro hybridní ječmen SU HYLONA. U všech zásadních
chorob má znamenité hodnocení z registračního řízení na ÚKZÚZ.

10,19 t/ha

SU HYLONA
průměr kontrol

Výnos zrna (t/ha)

10

8,99 t/ha

9

9,16 t/ha

8

2016

2017

Zdroj: ÚKZÚZ 2016–18, varianta intenzivní technologie pěstování.
Kontroly: Titus a KWS Meridian.
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2018

Padlí ve sloupk.

7,5

Padlí – celkové

6,8

Rez ječná

7,2

Hnědá skvrnitost

6,7

Rhynchosporium

8,0

Neparazitické skvrny

7,0

Fusarium – klas

8,2
Zdroj: ÚKZÚZ 2018.

HYBRIDNÍ JEČMEN

POPIS HYBRIDU
Hybrid SU HYLONA je vysoce výnosný, zároveň velmi
plastický a univerzální ječmen. Výborný zdravotní stav
umožňuje dosahovat vynikajících výsledků v extenzitě,
nicméně vysoký výnosový potenciál prokázal ve státních
zkouškách i v intenzivní technologii. Díky dobrému odnožování lze u hybridu efektivně pracovat s termínem
setí a výsevkem.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
Hybridní ječmen SU HYLONA má vyrovnaný výkon napříč oblastmi v ČR. Je vhodný do extenzivnější i intenzivní technologie pěstování. Ideální hustota porostu je
600–650 klasů na m2, které lze díky dobré odnožovací
schopnosti dosáhnout i při nižších výsevcích nebo naopak navýšením výsevku při pozdnějším termínu setí
(přelom září a října). Pokud je potřeba ještě podpořit odnožování, lze přihnojit podzimní dávkou dusíku a/nebo
aplikovat CCC. Slabší porosty je nutné na jaře podpořit
včasnou regenerační dávkou dusíku a aplikací regulátoru růstu. Nezbytné je podzimní ošetření proti přenašečům virových chorob. SU HYLONA má vysokou odolnost
vůči listovým a klasovým chorobám. Odolnost poléhání
je střední. U hustých porostů na vláhou a živinami dobře
zásobené půdě je nezbytné porost důsledně regulovat
vůči poléhání a držet se vyšší doporučené dávky přípravků. Kromě regenerační a produkční dávky doporučujeme aplikovat menší dávku dusíku dostupnou rostlinám
i v EC 39–45 s cílem navýšit HTZ.

Počáteční vývoj

středně rychlý počáteční vývoj, vysoká odnožovací schopnost

Výška rostlin

vysoká (cca 109 cm)

Metání / zrání

středně rané / středně rané

PŘEZIMOVÁNÍ

velmi dobré

Zimuvzdornost

dobrá

Mrazuvzdornost

dobrá

ODOLNOST K PŘÍSUŠKŮM

vysoká

VÝNOS ZRNA

vynikající v extenzivní i intenzivní variantě pěstování

Hustota porostu

ideálně nízká až střední (600–650 klasů/m2)

Počet zrn v klase / HTZ

střední až vyšší / nižší (42 g)

TERMÍN SETÍ

od 10. září do 10. října

VÝSEVEK
Rané setí

170 – 190 zrn/m2

Optimální podmínky

190 – 210 zrn/m2

Pozdní setí

210 – 240 zrn/m2

HYBRIDNÍ ŽITO

Vynikající výnos při intenzitě/extenzitě
Zdravý list i klas
Vhodný i pro pozdnější termíny setí

VÝVOJ

HNOJENÍ DUSÍKEM
Podzim

výborně reaguje na podzimní přihnojení (20 kg N)

EC 21–28 (odnožování)

20–30 kg N/ha

80 kg N/ha (60 %)

EC 30–31 (počátek sloupkování)

50–80 kg N/ha

30–40 kg N/ha (25 %)

EC 39–45 (navýšení HTZ)

30 kg N/ha

20–30 kg N/ha (15 %)

ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ

střední (6,2)

POTŘEBA RŮST. REGULÁTORŮ
(vysoká intenzita)

vyšší – při intenzitě např.: EC 30–32 – trinexapac ethyl 0,4–0,5 nebo CCC
0,55 l + ethefon 480 g/l 0,75 l nebo ekvivalentní ošetření; dle podmínek
dodatečně EC 37–39 – ethefon 480 g/l 0,4 l

ODOLNOST K CHOROBÁM*

++++ odolná, rezistentní | 0 průměrná | - - - - velmi náchylná

Padlí ječmene na listu EC 37

7,5 (+++)

Padlí ječmene na listu

6,8 (++)

Rhynchosporiová skvrnitost

8,0 (+++)

Rez ječná

7,2 (++)

Hnědá skvrnitost

6,7 (++)

Fusaria klasu

8,2 (+++)

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

Většinou je dostatečné základní ošetření proti listovým chorobám
v BBCH 37–49

VHODNOST PO OBILNINĚ

ano (++)

HYBRIDNÍ JEČMEN

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

HYBRIDNÍ PŠENICE

SU HYLONAH
Opravdu výnosný hybridní ječmen.

*Zdroj: ÚKZÚZ 2016–2018, údaje šlechtitele, Šlechtitel: ASUR PLANT BREEDING
Při volbě optimální agrotechniky nutno zohlednit místní podmínky, stav porostu a povětrnostní podmínky.
Veškeré údaje zpracovány dle nejlepších znalostí, bez záruk.
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Nejlepší hybridy z portfolia
Pšenice – hybridní

HYKING

H (B/C)

•
•
•
•

Král českých polí.

Mimořádný výnos zrna
Ranost
Zdravá listová plocha
Vysoká odolnost poléhání
Žito – hybridní

H

SU PERFORMER

• Špičkový výnos
• Vynikající zdraví
• Mimořádná plastičnost

Nejvýkonnější hybridní žito u nás.

Ječmen – hybridní

SU HYLONAH
Opravdu výnosný
hybridní ječmen.

• Vynikající výnos při intenzitě/extenzitě
• Zdravý list i klas
• Vhodný i pro pozdnější termíny setí

SAATEN-UNION CZ s.r.o.
Chaloupky 354, Šaratice 683 52
tel.: 541 22 11 75

Teplice

6

Most
Chomutov
Louny

Liberec
Semily

Děčín
Ústí
Česká
nad Labem
Lípa

Jablonec
n. Nisou

Litoměřice

4Trutnov

Náchod
Mladá
Jičín
Boleslav
Hradec
Kladno
Jeseník
Nymburk
Rychnov
Králové
Rakovník
Sokolov
Bruntál
n. Kněžnou
Cheb
Pardubice
Praha
Ústí n. Šumperk
Kolín
Opava Karviná
Orlicí
Beroun
Kutná
Chrudim
Ostrava
Plzeň
Hora
Tachov
Benešov
Nový
Havlíčkův
Frýdek
Příbram
Svitavy
Olomouc
Rokycany
Jičín
Brod
- Místek
Prostějov
Domažlice
Žďár n.
Přerov
Pelhřimov
Písek
Sázavou
Blansko
Klatovy
Vsetín
Tábor
Jihlava
Kroměříž
Vyškov
Brno
okr.
Zlín
Strakonice
Třebíč
Jindřichův
Brno venkov
České
Hradec
Uherské
Budějovice
Hradiště
Prachatice
Hodonín
Znojmo
Břeclav
Český Krumlov
Karlovy
Vary

Mělník

5

3

7

8

9

2

1

Odborná poradenská služba:
1 Ing. Vojtěch Škrabal
724 371 902
vojtech.skrabal@saaten-union.cz
2 Ing. Otto Holoubek
606 097 619
otto.holoubek@saaten-union.cz
3 Ing. Zdenka Piroltová
724 338 004
zdenka.piroltova@saaten-union.cz

4 Zdeněk Kadlec, DiS.
724 338 005
zdenek.kadlec@saaten-union.cz
5 Bc. Pavel Stárek
724 371 901
pavel.starek@saaten-union.cz
6 Vlastislav Nosek
724 338 006
vlastislav.nosek@saaten-union.cz

7 Ing. Luboš Pivoňka
724 520 873
lubos.pivonka@saaten-union.cz
8 Ing. Viktor Mačura, MBA
724 338 009
viktor.macura@saaten-union.cz
9 Ing. Adam Čáslava
727 970 552
adam.caslava@saaten-union.cz

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup
v jednotlivých případech nelze převzít, nebo podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé. Vydáním tohoto katalogu pozbývají všechny reklamní tiskoviny k uvedeným odrůdám svojí platnost. Stav informací k březnu 2020.

