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Novinka KWS Bagoo

KWS Bagoo je žlutosemenný hrách s velmi vy-
sokým výnosovým potenciálem, díky výborné-
mu zdravotnímu stavu a odolnosti proti polé-
hání. Nespornou předností je drobné semeno 
a nízká HTZ (230 g), která šetří na spotřebě osi-
va, urychluje vzcházení a snižuje riziko poškoze-
ní semen při sklizni.

Sladovnické odrůdy ječmene

KWS Irina a  KWS Amadora patří v  rámci SDO 
k nejvýkonnějším odrůdám sladovnických ječ-
menů. Výnos tvoří počtem produktivních stébel 
i produktivitou klasu. Vyznačují se velmi dobrým 
zdravotním stavem. Díky genu Mlo jsou odolné 
vůči padlí travnímu. Nízký vzrůst zajišťuje stabili-
tu porostu a odolnost poléhání. Obě odrůdy jsou 
vhodné do intenzivních technologií a umí velmi 
dobře hospodařit s dusíkatou výživou.

Nabídku doplňují odrůdy Sunshine a  Pionier, 
které spojuje vysoká produktivita klasu, a proto 
jsou vhodné i do přísuškových oblastí. Vyžadu-
jí zvýšenou pozornost při ošetření proti padlí 
a velmi dobře reagují na ošetření osiva příprav-
kem Systiva. Moření Systivou je od  letošního 
roku ještě cenově výhodnější, a tak lze označit 
za rozumný základ fungicidní strategie pro sla-
dovnický ječmen.

Jarní pšenice

Legendární odrůda Vánek má hned dvě velmi 
povedené nástupkyně s elitní pekařskou jakostí, 
KWS Mairra a KWS Sharki. KWS Mairra je ojedi-
nělá kombinace špičkové potravinářské kvali-
ty E a velmi vysokého výnosu napříč všemi pěs-
titelskými oblastmi a bez ohledu na  intenzitu 
pěstování. Dokáže excelovat jak na extenzivně, 
tak i na intenzivně ošetřovaných plochách. Vel-
mi pozitivním znakem je odolnost proti polé-
hání, což je dáno i nízkým vzrůstem. Kromě vy-

sokého výnosu zrna má meziročníkově stabilní 
E jakost, vysoký obsah NL a špičkovou hodnotu 
čísla poklesu. KWS Sharki = špičkový výnos + 
elitní kvalita + zdravý list i klas. Má vysoký vý-
nos zrna, nejvyšší obsah NL, špičkovou hodnotu 
Zelenyho testu a objemovou hmotnost.

KWS Chamsin s pekařskou jakostí A dosahuje 
velmi vysokých výnosů v ošetřené i neošetřené 
variantě pěstování. Výnos je de facto v E kva-
litě. Zrno je velké s velmi vysokou objemovou 
hmotností (809 g/l) a velmi vysokým pádovým 
číslem (328 s), obsah NL vysoký, hodnota Zele-
nyho testu středně vysoká. Je použitelná i pro 
pozdní výsevy na podzim jako přesívkový typ, 
kde poskytne vysoký výnos při časnější sklizni 
oproti ozimým odrůdám.

Oves

Tim je výkonná odrůda žlutosemenného plu-
chatého ovsa. Špičkový výnos je dán vysokým 
počtem lat a podílem předního zrna. Rostliny 
jsou středně vysoké s dobrou odolností proti 
lámání stébla pod latou. Zrno se vyznačuje níz-
kou pluchatostí a  vysokou objemovou hmot-
ností. K dalším přednostem patří velmi vysoký 
výnos čistého zrna, nepoléhavost a  možnost 
pozdnějšího setí.

Kukuřice a podsevy do kukuřice

Kompletní nabídka prémiových osiv hybridů ku-
kuřice SOUFFLET SEEDS je shrnuta v katalogu osiv 
Jaro 2019, kde najdete i  informace o podsevové 
směsi KeepSOILCORN, kterou lze využít jako mezi-
plodinu pro krmné účely zakládanou již do her-
bicidně ošetřené kukuřice ve fázi 6. až 10. listu.

Veškeré informace lze čerpat u našich obchod-
ních zástupců nebo technicko-poradenské služ-
by SOUFFLET AGRO a.s.



Nabídce jařin od SOUFFLET AGRO dominují odrůdy z prestižní šlechtitelské dílny 

KWS, které lze jednoduše označit jako výkonné, spolehlivé a stabilní odrůdy a díky 

tomu se rychle řadí mezi oblíbené stálice českých farmářů. Kromě odrůd jarních obil-

nin, jako jsou sladovnický ječmen KWS Amadora a KWS Irina nebo pšenice s elitní pe-

kařskou kvalitou KWS Mairra a KWS Sharki, můžete na jaře 2019 vyzkoušet i novinku 

žlutého hrachu KWS Bagoo s drobným semenem.

www.soufflet-agro.cz
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