
OBILOVINY 

PODZIM  2020



PŠENICE OZIMÁ

ANNIE

• udržovatel Selgen a.s. Praha
• poloraná osinatá odrůda středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání

a dobrou odnožovací schopností
• velmi dobrá mrazuvzdornost a odolnost plísni sněžné
• střední až dobré odolnosti k chorobám, nízká odolnost proti napadení padlím na

listu
• pekařská  jakost  E  s  velmi  vysokým obsahem N látek,  zrno velké,  velmi  vysoká

objemová hmotnost
• výsevek 2,8-3,8 MKS/ha dle podmínek  a termínu setí, který může byt i pozdější ,

lze i po obilovinách
• ošetření  morforegulátory  růstu  je  v  nižší  dávce  potřebné  při  vysoké  intenzitě

pěstování, fungicidní ochranu řešit obvykle 2 vstupy

ANGELUS

• poloraná osinatá odrůda
• potravinářská jakost A
• vykonná a plastická s velmi dobrým zdravotním stavem
• vyznačuje  se  dobrými  agronomickými  vlastnostmi,  vysokou odolností  poléhání  a

komplexní odolností listovým chorobám
• odrůda je vhodná do přísuškových oblastí
• vysoký výnos
• vysoká odolnost rzi plevové

ARKEOS
• raná  odrůda  nižšího  vzrůstu  se  střední  odolností  proti  poléhání  a  vysokou

odnožovací schopností
• nižší až střední mrazuvzdornost 
• střední až dobré odolnosti k chorobám, nižší odolnost proti napadení chorobami pat

stébel, rzí pšeničnou a fuzariózami klasů
• jakost C, vhodná pro pečivárenské a krmné využití, zrno je malé, středně vysoká

objemová hmotnost
• adaptabilita na klimatické a půdní podmínky, mimo suchých a velmi lehkých půd 
• výsevek  3,0-4,0  MKS/ha  dle  podmínek  a  termínu  setí,  který  by  měl  být  v

agrotechnické lhůtě po zlepšujicí předplodině
• ošetření morforegulátory růstu je v nižší až střední  dávce nutné, fungicidní ochrana

je dle tlaku chorob obvykle potřebná ve 2 vstupech



BALITUS

• raná odrůda, potravinářská jakost A
• rostliny nízké s vysokou odolností k poléhání
• vysoky výnosový potenciál ve všech výrobních oblastech
• výnos tvoří hustotou porostu a vysokým počtem zrn v klasu, HTZ vyšší 
• odolná proti porůstání zrna v klasu
• odolná proti vyzimování
• plastická, odolná proti suchu
• dobrý zdravotní stav
• doporučený výsevek 3,0-4,2 MKS/ha, v termínu od  20.9. - 5.10.

BUTTERFLY

• polopozdní  odrůda  klasového  typu  vyššího  vzrůstu  se  střední  odolností  proti
poléhání a střední odnožovací schopností

• dobrá mrazuvzdornost
• zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám, nižší odolnost proti

napadení rzí pšeničnou
• pekařská jakost E, zrno velké, vysoká objemová hmotnost
• výsevek 3,0 – 4,5 MKS/ha  dle podmínek a termínu setí, který může být i pozdější,

lze i po obilovinách a kukuřici
• ošetření morforegulátory růstu ve střední dávce je při vysoké intenzitě pěstování

doporučeno, fungicidní ochranu obvykle řešit ve 2 vstupech

DAGMAR

• raná až poloraná odrůda středně vysokého vzrůstu s velmi dobrou odolností proti
poléhání a velmi dobrou odnožovací schopností

• dobrá mrazuvzdornost a odolnost plísni sněžné
• středbá  až  dobré  odolnosti  k  chorobám,  vysoká  odolnost  proti  napadení  rzí

plevovou a fuzariózami klasů, nižší odolnost proti napadení rzí pšeničnou a padlím
na listu

• pekařská jakost A, zrno velké, vysoká objemová hmotnost
• plastická  odrůda  vhodná do všech,  i  sušších  oblastí  pěstování,  vysoká  odolnost

porůstání zrna
• výsevek 3,3-5,0 MKS/ha dle  podmínek a termínu setí,  použitelnost i  po obilních

předplodinách a pro pozdní setí
• ošetření  morforegulátory  růstu  pouze  v  případech  vysoké  intenzity  pěstování,

fungicidní ochrana je obvykle potřebná ve 2 vstupech



EXPO
• polopozdní odrůda vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání a střední

odnožovací schopností 
• velmi dobrá mrazuvzdornost
• zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám, vysoká odolnost

proti napadení fuzariózami klasů
• pekařská jakost E, zrno velké, vysoká objemová hmotnost
• vysoce plastická odrůda, tolerance k různým podmínkám i technologiím pšstování
• výsevek 3,0-4,0  MKS/ha  dle  podmínek  a  termínu setí,  který  může být  i  hodně

pozdní, lze po obilovinách a kukuřici
• ošetření morforegulátory růstu ve střední dávce je při vysoké intenzitě pěstování

potřebné,  fungicidní  ochrana  dle  infekčního  tlaku  a  intenzity  pěstování  v  1-2
vstupech

GENIUS

• udržovatel NORDSAAT Saatzucht Böhnshausen, Německo
• polopozdní odrůda středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti  poléhání a

střední odnožovací schopností
• střední až dobrá mrazuvzdornost, dobrá odolnost proti napadení plísní sněžnou
• pekařská jakost E špičkových kvalitativních parametrů, zrno středně velké, vysoká

objemová hmotnost
• zdravotní stav je dobrý, střední  až dobré odolnosti k chorobám, kromě braničnatky

na listu
• plastická  odrůda  s  vhodností  pro  různé  půdně-klimatické  podmínky,  intenzivní  i

extenzivní technologie pěstování, dobře se vyrovnává s přísušky i s těžkými půdami
• výsevek 3,5-4,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, který může být brzký i hodně

pozdní, včetně možnosti setí po obilovinách, kromě ječmene
• regulátor ve střední dávce je u silných porostů doporučen, fungicidní ošetření dle

infekčního tlaku řešit obvykle 2 vstupy

JULIE

• udržovatel  Selgen,a.s., Praha
• raná až  středně raná odrůda středně vysokého vzrůstu  až vysokého vzrůstu se

střední až dobrou odolností proti poléhání a střední odnožovací schopností
• velmi dobrá mrazuvzdornost 
• dobrý zdravotní stav, střední až dobré odolnosti k chorobám
• pekařská jakost E, zrno velké, vysoká objemová hmotnost
• výsevek 3,5-4,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, který může být i pozdější,

přednostně po zlepšujících  předplodinách
• ošetření  morforegulátory růstu je ve střední dávce potřebné, fungicidní  ochranu

řešit ve 2 vstupech



LG MOCCA

• pozdní  odrůda  středně  vysokého  vzrůstu  se  střední  odolností  proti  poléhání  a
střední odnožovací schopností  

• střední mrazuvzdornost 
• zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám, vysoká odolnost

proti napadení rzí plevovou
• vyšší stupeň odolnosti proti napadení virem zakrslosti pšenice
• jakost CK pro pečivárenské a krmné využití,  zrno středně velké,  středně vysoká

objemová hmotnost
• vhodnost do všech oblastí pěstování, tolerance k přísuškům
• výsevek 3,5 4,7 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, který může být i pozdější
• ošetření morforegulátory růstu v nižší dávce nutné je při vysoké intenzitě pěstování,

fungicidní ochrana dle infekčního tlaku a intenzity pěstování obvykle ve 2 vstupech

LISETA

• poloraná odrůda vyššího vzrůstu 
• pekařská jakost A
• vysoká mrazuvzdornost
• velmi dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost fusáriiím v klase
• tolerantní k obilní předplodině a k pozdnějším termínům setí
• vyšší potřeba růstových regulátorů
• výsevek 3,5 MKS/ha

MATCHBALL

• udržovatel RAGT Czech s.r.o., Branišovice
• polopozdní až pozdní nízkého vzrůstu se střední odolností proti poléhání a velmi

dobrou odnožovací schopností
• dobrá mrazuvzdornost a odolnost plísní sněžné
• vcelku dobrý zdravotní stav, nižší odolnost proti napadení fuzariózami klasu
• pekařská jakost A, zrno malé, středně vysoká až vysoká objemová hmotnost
• vhodnost především do intenzivních podmínek pěstování
• výsevek 3,5-4,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, který má být v 2. polovině

agrotechnické lhůty, lze i po obilovinách
• ošetření morforegulátory růstu je nutné, fungicidní ochrana dle intenzity a 
• infekčního tlaku v 1-2 vstupech především proti klasovým chorobám



PATRAS

• udržovatel DSV Lippstadt, Německo
• polopozdní  odrůda  klasového  typu  nižšího  vzrůstu  se  střední  odolností  proti

poléhání a nízkou odnožovací schopností
• dobrá mrazuvzdornost a odolnost plísni sněžné
• střední až dobré odolnosti k chorobám, nižší odolnosti proti napadení rzí  pšeničnou

a braničnatkami na listu
• pekařská jakost A minořádné stability, zrno velmi velké, středně vysoká objemová

hmotnost
• vhodnost do všech oblastí pěstování od lehčích a písčitých půd po těžké až jílovité
• výsevek 3,0-3,8 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, který je optimální ve středu

agrotechnického  termínu, možno i po obilovinách
• ošetření  morforegulátory  růstu  je  nutné,  fungicidní  ochrana  je  potřebná  ve  2

vstupech

PONTICUS

• poloraná odrůda středně vysokého vzrůstu s  vysokou odolností  proti  poléhání  a
střední odnožovací schopností

• dobrá mrazuvzdornost
• zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám, vysoká odolnost

proti napadení padlím travním a rzí plevovou
• pekařská jakost E se stabilitou  jakostních parametrů, zrno středně velké, vysoká

objemová hmotnost
• plastická odrůda vhodná do všech pěstitelských oblastí
• výsevek 2,5-4,2MKS/ha dle podmínek a termínu setí, který může být i pozdější, lze i

po obilovinách
• ošetření  morforegulátory  růstu  v  nízké  dávce  pouze  při  velmi  vysoké  intenzitě

pěstování, fungicidní ochrana dle tlaku chorob obvykle ve 2 vstupech

PIRUETA

• polopozdní výnosná a plastická odrůda
• výborný zdravotní stav a jistota přezimování
• rychlý podzimní vývoj a pomalý jarní vývoj
• střední odnožovací schopnost, střední výška cca 97 cm
• střední HTZ 44 g
• vhodný je střední až pozdnější termín setí
• výsevek 2,8-4,2 MKS/ha



RGT REFORM

• polopozdní odrůda nižšího až středního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a
dobrou odnožovací schopností

• dobrá mrazuvdornost
• dobrý zdravotní stav, střední až dobré odolnosti k chorobám
• pekařská jakost A, zrno středně velké, vysoká objemová hmotnost
• výnosová stabilita i v nepříznivých podmínkách
• výsevek 2,5-4,8 MKS/ha dle podmínek a termín setí, který ůže být časný i pozdní,

lze i po obilovinách a kukuřici
• ošetření  morforegulátory  růstu  je  při  vysoké  intenzitě  pěstování  v  nižší  dávce

prospěšné, fungicidní ochrana dle tlaku chorob obvykle ve 2 vstupech

TONNAGE

• bezosinná polopozdní odrůda s velmi vysokým výnosovým potenciálem vhodná pro
krmné účely

• výška roslin je 85 cm s vysokou odolností proti poléhání
• mrazuvzdornost vysoká
• velmi vysoká odolnost proti padlí travnímu a rzi plevové
• doporučený výsevek 3-4 MKS/ha, doporučený termín setí 20.9.-10.10
• doporučeno pěstovat odrůdu na vysoké intenzitě
• HTZ velmi vysoká 51,4 g

VIRIATO

• poloraná osinatá odrůda nízkého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a velmi
dobrou odnožovací schopnosti

• střední mrazuvzdornost 
• uspokojivý zdravotní stav, střední až dobré odolnosti k chorobám
• pekařská jakost A, musí  být podpořená včasným kvalitativním přihnojením N, zrno

středně velké, vysoká objemová hmotnost
• vysoce intenzivní odrůda snášející přísušky
• výsevek 3,0-4,5 MKS/ha dle podmínek v rámci agrotechnického termínu pro danou

oblast  po  zlepšující  předplodině,  po  obilní  předplodině  (mimo  kukuřice),  je
doporučeno ošetření proti chorobám pat stébel

• ošetření  morforegulátory  růstu  je  při  vyšší  intenzitě  pěstování  v  menší  dávce
žádoucí, fungicidní ochranu řešit ve 2-3 vstupech



VIKI

• poloraná odrůda středně vysokého vzrůstu se střední  odolností  proti  poléhání  a
velmi  vysokou odnožovací schopností

• dobrá mrazuvzdornost
• dobrý zdravotní stav, střední až dobčré odolnosti k chorobám, velmi dobrá odolnost

proti napadení fuzariózami klasů
• pekařská jakost E, zrno středně velké, vysoká objemová hmotnost
• výsevek 2,7-3,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, který může být i pozdější, lze

i po obilovinách
• ošetření morforegulátory růstu je při vysoké intenzitě pěstování nutné, fungicidní

ochrana dle tlaku chorob obvykle ve 2 vstupech

ŽITO OZIMÉ

HERAKLES

 polopozdní odrůda typu syntetické populace středně vysokého vzrůstu se střední
odolností proti poléhání

 zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolností k chorobám
 plasticita odrůdy s vhodností i do méně příznivých podmínek pěstování
 zrno je středně velké až velké, počet zrn v klasu vysoký
 výsevek 2,0-3,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí do poloviny října
 použití  morforegulátoru  růstu  je  při  intenzivnějším  způsobu pěstování  potřebné,

fungicidní ošetření v případě tlaku chorob nutné

DUKATO

• robustní odrůda žita liniového  typu
• vyznačuje se výsokým výnosovým potenciálem,dobrou odolností padlí travnímu a 

dobrou odlností poléhání
• odrůda vhodná také pro použití na zelenou hmotu ke krmným účelům nebo BPS
• výborná odolnost vůči plísni sněžné
• doporučený výsevek 120-140 kg/ha



JEČMEN  OZIMÝ

LG TRIUMPH

• polopozdní víceřadá odrůda středně vysokého vzrůstu s velmi dobrou odnolností
proti poléhání a střední odnožovací schopností, střední mrazuvzdorností

• zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
• zrno středně velké, podníl předního zrna středně vysoký
• plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování
• výsevek 3,5-4,3 MKS/ha dle podmínek, oblasti a termínu setí, lze po obilovinách
• ošetření  morforegulátory  růstu  je  při  vysoké  intenzitě  pěstování  doporučeno,  1

fungicidní ošetření bývá obvykle potřebné se zaměřením na hnědou skvrnitost 

LAURIN

• šestiřadá,středně raná odrůda ozimého ječmene, která disponuje vysokým výnosem
v obou variantách pěstování

• rostliny jsou středně vysoké až vysoké, odolnost proti poléhání  je střední až vyšší
se střední odolností proti lámání stébla 

• zrno  je  velké  s  vysokým  podílem  předního  zrna,  nejvyšší  podíl  v  rámci  všech
testovaných odrůd v rámci ČR

• středně odolný k napadení padlím, hnědou rzivosti ječmene, proti napadení spálou
ječmene a komplexem listových skvrnitostí,  střední odolnost k fusariu a nižší  až
střední odolností k vymrzáni



Březovská zemědělská, a.s.
747 44   Březová  107

www.bzas.cz

 nabízí:
 široký sortiment kvalitních osiv a sadby domácích i zahraničních odrůd
 veškerá námi dodaná osiva pochází z  uznaných množitelských porostů
 osiva dodáváme mořená účinnými mořidly dle přání odběratele
 fungicidní moření   

Písemné objednávky na osiva zasílejte na adresu:  

Kontakt: Štáblová Renata       724 079 208, 556 731 266
                   Fabíková Alžběta      724 078 941, 556 731 266

Ing. Hellebrand Pavel      606 757 634

E – mail:     brezovske.osivo@seznam.cz



2019/20
lokalita: Březová 0404/3 101 m x 6 m
Setí: 16.10. 2019

1 1 CHIRON Saaten union
2 2 EXPO Saaten union
3 3 PIRUETA Saaten union
4 4 GENIUS Saaten union
5 5 RIVERO Saaten union
6 6 PATRAS Saaten union
7 7 CENTURION Saaten union
8 8 ELIXER Saaten union
9 9 JOHNSON Saaten union

10 1 LG ORLICE Limagrain
11 2 LG MOCCA Limagrain
12 3 LG MAGIRUS Limagrain
13 4 LG IMPOSANTO Limagrain
14 5 AIRBUS Limagrain
15 6 SHERIFF Limagrain
16 7 FRISKY Limagrain
17 8 ARKEOS Limagrain
18 9 DAGMAR Limagrain

19 1 MATCHBALL VP agro
20 2 VIRIATO VP agro
21 3 RGT REBEL VP agro
22 4 RGT REFORM VP agro
23 5 RGT SACRAMENTO VP agro
24 6 RGT PONTICUS VP agro
25 7 RGT AKTION VP agro
26 8 RGT DEPOT VP agro





27 1 JULIE Selgen
28 2 ILLUSION Selgen
29 3 LISETA Selgen
30 4 BUTTERFLY Selgen
31 5 VIKI Selgen
32 6 ANNIE Selgen
33 7 TURANDOT Selgen
34 8 VANESSA Selgen
35 9 COLLECTOR Selgen
36 10 MEGAN Selgen

37 1 SALLY Oseva Pro
38 2 GAUDIO Oseva Pro
39 3 BARACUDA Oseva Pro
40 4 BENCHMARK Oseva Pro

41 1 TONNAGE Saatbau CZ
42 2 ACTIVUS Saatbau CZ
43 3 ANGELUS Saatbau CZ
44 4 BALITUS Saatbau CZ
45 5 AMANDUS Saatbau CZ
46 6 AURELIUS Saatbau CZ

47 1 SOFRU Caussade
48 2 SOFOLK Caussade
49 3 SOSTHENE Caussade

50 1 PARTNER Proseeds
51 2 KAMERAD Proseeds
52 3 GOURMET Proseeds

53 1 IS DANUBIUS Elita
54 2 IS CONDITOR Elita
55 3 IS DIMENSIO Elita

56 1 FENOMEN Souflet
57 2 FAKIR Souflet
58 3 KWS FUTURUM Souflet
59 4 PROTEUS Souflet
60 5 KWS SILVERSTONE Souflet
61 6 KWS ETERNITY Souflet

62 1 BARRANCO Bor
63 2 ENERGO Bor
64 3 ASORY Bor
65 5 WPB CALGARY Bor




