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OBILOVINY

PODZIM  2022



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
• výkonná 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 zlepšující předplodině
• ošetření morforegulátory růstu je v nižší až střední  dávce nutné, fungicidní ochrana

je dle tlaku chorob obvykle potřebná 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
• střední 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

JOHNSON

 polopozdní krmná odrůda nízkého vzrůstu s velmi dobrou odolnosti proti poléhání
 tvoří středně dlouhý až dlouhý klas s velmi vysokým počtem zrn
 špičkové výnosy, mimořádně zdravý list i klas
 nemá vyhraněné nároky na pěstování
 tolerantní k raným i pozdějším termínům

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



MEGAN

 velmi raná odrůda- nejranější ve zkouškách ÚKZÚZ 2017-2022
 rostliny středně vysoké, méně odolné proti poléhání
 díky ranosti lze využít jako předplodinu pod řepku
 střední až vyšší mrazuvzdornost
 doporučena zejména pro intezivní způsob pěstování
 dobrý zdravotní stav, středně odolná proti většině chorob pšenice
 doporučeno včasné použití morforegulátoru na horní hranici dávkování
 tolerantní k setí po obilní předplodině i po kukuřici
 středně citlivá na pozdnější  setí
 doporučený výsevek 3,2 – 4,0 MKS
 HTZ středně vysoká
 stabilní pekařská jakost A

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

RGT REFORM

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

• dobrá mrazuvzdornost
• 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 může 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



SU TARROCA

 oficiální nástupce odrůdy Tobak
 pekařská  polopozdní  až  pozdní  odrůda,  rostliny  nízké  s dobrou  odolností  proti

poléhání
 středně odolná proti vymrzání
 středně odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná až odolná

proti  napadení  padlí  pšenice  v klasu,  středně odolná proti  napadení  komplexem
listových skvrnitosti

 doporučený výsevek je 2,8 – 3,8  MKS/ha 
 odrůda toleruje různé termíny setí a je vhodná pro setí po obilnině

TONNAGE

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

• výška rostlin 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 dobré 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

JEČMEN  OZIMÝ

MONROE

 polopozdní dvouřadý ozimý ječmen s dobrou sladovnickou jakostí a vysokou 
výtěžností předního zrna

 odrůda s výbornými agronomickými vlastnostmi
 odrůda s velmi vysokým výnosovým potenciálem
 vhodná do intenzivních výrobních podmínek



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. Lichovník Roman    602 562 711

E – mail:     brezovske.osivo@seznam.cz


