Obilniny

inzerce

Ozimy od „Zemědělce pro zemědělce“=
jistota kvality a výnosu
Žhavé novinky pro rok 2022 jsou rané
odrůdy, jak ozimá pšenice Hansel C/k,
tak ozimý ječmen Dementiel. U nich je
jasný původ osiva od šlechtitelského
materiálu až po kvalitní certifikovaná
osiva, která jsou základem úspěchu
v rostlinné výrobě, společně s kvalitní
prací agronoma a péčí o půdní úrodnost.
Prioritou je produkce vysoce kvalitních osiv pro vlastní potřebu a pro
partnerské podniky. Cílem společností PRO SEEDS s. r. o. a Mydlářka
a. s., navázanou na skupinu Rabbit
Trhový Štěpánov, a. s., je vyhledávání
těch nejvhodnějších odrůd ozimých
pšenic a ječmenů poskytujících vysoký výnos za přiměřené náklady.
Při produkci osiva je základním faktorem výběr vhodných pozemků. Klíčový
je zdravý osevní postup s nízkým zastoupením obilnin (do 50 %) a vysokým
podílem zlepšujících plodin, jako jsou
jeteloviny a luskoviny. Osiva obilnin se
v Trhovém Štěpánově čistí na pneumatickém stole. Je to unikát, který vytváří
osivo, jež je maximálně vitální a špičkové kvality. Díky tomu lze snižovat výsevky a založit vyrovnaný, silný a zdravý
porost. Odrůda se potom také na poli
chová uniformně a není problém např.
s regulací v optimálním termínu.
V sortimentu odrůd ozimé pšenice se
společnost zaměřuje především na
odrůdy vhodné pro výkrm, ale zároveň přihlíží k vývoji a rychlému nalévání zrna, tím se tyto odrůdy vyhnou
problémům s nízkou HTS v případě
přísušků v době zrání.

Raná osinatá pšenice
Hansel C/k
HANSEL je osinatá, raná pšenice
s velmi vysokým výnosem, v ošetřené i v neošetřené variantě. To vypovídá o velmi dobrém zdravotním stavu, zejména bych vyzdvihl špičkovou
odolnost proti rzi pšeničné. Velkou
výhodou je kvalita C/k, tedy potvrzená krmná kvalita. Ale díky specifickému složení lepku je Hansel vhodnou
odrůdou pro výrobu pečivárenských
mouk, pro výrobu sušenek a oplatek.
Je to zároveň nízká a nepoléhavá od-
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Partner „B“ nezklame
a podrží
Polopozdní odrůda pšenice, která
nabízí výjimečnou kombinaci vysokého výnosu a nízkých nákladů na
ochranu proti chorobám a poléhání.
Je registrována v ČR 2016 s chlebovou jakostí. Má jedinečný gen rezistence proti stéblolamu (PCH1), díky
čemuž se chlubí zdravými kořeny
a lze bez problému zařadit po obilné
předplodině. Udržuje si zdravou listovou plochu, vyznačuje se odolností
proti padlí, rzem i listovým skvrnitostem, ochranu proti chorobám směřujeme na praporec a klas. Optimální
počet klasů je mezi 500–550 na m².
Tato plastická odrůda se zdravými
a silnými kořeny lze s úspěchem pěstovat v různých oblastech. Benešovsko, Mělnicko, Mostecko, Plzeňsko,

Foto 1 – Žhavá novinka pro sezónu 2022
= raná osinatá pšenice Hansel C/k

Celkově výborný zdravotní stav, zejména špičková odolnost k padlí a velmi dobrá odolnost k ramulárii. Rovněž
vykazuje odolnost vůči viru žluté mozaiky ječmene (BaYMV-1).
Dementiel je odrůda vhodná do
všech oblastí pěstování ozimého ječmene. Snáší i pozdnější setí, čímž je
možné omezit napadení přenašečů
virové zakrslosti.
Má i dobrou kvalitu pro sladovnické
účely, nicméně priorita pěstování je
pro výkrm.

Daisy – ozimák, který
nasype

růda, vyznačuje se dobrým odnožováním a nižší až střední HTS. Určitě
nezklame a díky ranosti bude velmi
vhodnou předplodinou pro ozimou
řepku nebo včasné setí meziplodin.
Foto 4 – Ozimý ječmen Daisy = stabilita

Kamerad „B“ s odolností
k fuzariózám
Foto 3 – Partner = jistota výnosu

Jihlavsko, severní a střední Morava,
aj. Tam všude, v různých podmínkách
se s úspěchem pěstuje odrůda ozimé
pšenice PARTNER.
V sortimentu ozimého ječmene se zaměřujeme na 6řadé odrůdy vhodné
pro výkrm, ale letos přichází s novinkou, ranou odrůdou DEMENTIEL, která je využitelná i pro sladovnické účely.

Foto 2 – Ozimá pšenice Kamerad =
důvěřujte odrůdě, nenechá vás ve štychu

Raný, šestiřadý, ozimý
ječmen Dementiel

KAMERAD je bratrem odrůdy Partner,
je pozdnější, nižší, má špičkový zdravotní stav a rychle nalévá zrno. Nepoléhavá, zdravá odrůda, odolnost proti
padlí je špičková, hodnocená v Německu na úrovni 9, má velice dobrou odolnost vůči rzi plevové a velice zdravý
klas, tedy výbornou odolnost proti
fuzariozám. Odrůda se díky tomu dá
pěstovat jak po obilnině, tak po kukuřici. Snáší i pozdní setí.

Dementiel je novinka mezi ozimými ječmeny s excelentním výnosem
v obou variantách (ošetřené i neošetřené), s vysokým podílem předního
zrna a vysokou HTS.
Předností odrůdy Dementiel je ranost,
s rychlým dozráváním. Patří mezi nejdříve sklízené odrůdy. Dobře odnožuje
a rostliny jsou nižší až středně vysoké
s velmi dobrou odolností k poléhání.
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Šestiřadá krmná odrůda ozimého ječmene, která se svým výnosem vyrovná
hybridům a to bez rizika a zvýšených nároků na ošetření proti poléhání či chorobám. Je středně odnoživá, vyniká dobrou odolností k vyzimování a má velmi
dobrý zdravotní stav. Snáší i pozdnější
termíny setí, čímž lze snížit riziko přenosu viróz. Navíc vykazuje odolnost vůči
viru žluté mozaiky ječmene (BaYMV-1).
Klasy jsou krátké a nedochází k zalamování háčku před sklizní, díky tomu
poskytuje vysoký výnos předního zrna,
zrnka jsou buclatá se středně vysokou
až vysokou HTZ. Má i vyšší obsah škrobu a vysokou konverzi živin při výkrmu.
DAISY je plastická odrůda, která nezklame ani výnosem, ani kvalitou zrna!
Přejeme hodně úspěchu!
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