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Osivo a sadba

Hitparáda odrůd - nalaďte se na správnou frekvenci

TOP ozimé pšenice 

Odpovědět na poptávku kombina-
ce vysokého výnosu, mrazuvzdor-
nosti, výborného zdravotního 
stavu a velmi vysoké kvality zrna 
ve všech výkupních parametrech 
a stálosti těchto parametrů v dešti-
vém průběhu žní je složitá disciplí-
na. Nicméně, pokud k tomu máte 
tu správnou odrůdu, lze na  tyto 
cíle mířit daleko efektivněji.

Elitní ve všech ohledech svého pů-
sobení je odrůda KWS Eternity (E), 
která patří mezi extra výkonné. 
Vzhledem ke  své výjimečné pro-
duktivitě klasu a  ohromné asimi-
lační ploše listů si ji lze oblíbit již 
na základě těchto projevů, nicmé-
ně pokud k tomu přidáme i stabilní 
úroveň dosažených kvalitativních 
parametrů a celkový výnos, dosta-
neme opravdu „parádní hitovku“.

Mezi největší lákadla z řad Áčkové-
ho sortimentu patří v SDO 2017–20 
nejvýkonnější pšenice KWS  Ele-

mentary (A), která je výjimečnou 
kombinací vysoké výnosnosti a do-
sažené kvality, kterou prokazuje při 
schopnosti dostatečně akumulovat 
N-látky do zrna i  za předpokladu 
nižší potřeby N hnojení (nitrátovou 
směrnicí ohrožené oblasti).

Dále chceme s  nabídkou oslovit 
i pěstitele preferující B/C odrůdy, 
u nichž lze vhodným vedením po-
rostů dosáhnout buď vysoké po-
travinářské kvality nebo se spokojí 
s velmi vysokým výnosem v krm-
né kvalitě. V této skupině se těmi-
to rysy pyšní novinky KWS Dono-

van (B) a KWS Silverstone (B/C), 

jež kombinují výnosový poten-
ciál a velmi dobrý zdravotní stav, 
na který se můžete spolehnout.

Exkluzivním a  ze skladových zá-
sob rychle mizícím zástupcem je 
druhá nejpěstovanější osinatka 
v  ČR - Fenomen  (A). Ta se navíc 
za poslední rok dostala mezi TOP 
10 pšenic s celkovým množstvím 
vyrobeného certifikovaného osi-
va. Svými přednostmi jako středně 
raná, výnosná, zdravá, mrazu a su-
chovzdorná odrůda se tak stává 
stále oblíbenější.

Neméně důležitými odrůdami 
v našem sortimentu zůstávají na-
dále i univerzální Fakir (A), spoleh-
livý Proteus (A), stálice Futurum 
(B), prověřené KWS Santiago (C) 
a případně přesívková KWS Shar-
ki (E).

Ozimé ječmeny + ozimá žita 

a tritikale

A  aby nezůstalo pouze u  pšenič-
ného impéria, vyplatí se neod-
vracet pozornost i  od  nadějných 
ozimých ječmenů. Veškerá pozor-
nost se směřuje k  šestiřadé lini-
ové, krmné a  výnosové „mašině“ 
-  KWS  Higgins, která je při srov-
nání výkonnosti s hybridními od-
růdami více než obstojným kon-
kurentem. Fanoušci legendárních 
odrůd KWS  Kosmos a  KWS  Me-
ridian si však stále můžou přijít 
na své i letošní sezonu.

V sestavě odrůd žita a tritikale za-
vládá rovněž optimistický pohled 
na možnosti výběru ideálních zá-
stupců - hybridů s kombinovanou 
výkonností: KWS  Tayo, KWS  Be-

rado, Gonello, KWS  Propower. 
Do krmného odvětví patří i nová 
odrůda ozimého tritikale Ramos, 
která představuje vylepšenou ver-
zi odrůdy Tantris.
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S  koncem letošních přehlídek odrůd obilnin, na  kterých si 

mohli pěstitelé udělat jasno o  optimální skladbě výsevní-

ho portfolia pro podzimní výsev, vyvstává čas pro to ukázat 

na ty správné, neboť to je ten krok, který má vést v očekávaný 

výkon a výsledek. A věříme, že v tomto ohledu si svojí volbou 

z našeho repertoáru zajistíte přesně to, co hledáte.


