BIO OSIVA PODZIM 2020
PŠENICE OZIMÁ
RIVERO
Majitel odrůdy: NORDSAAT Saatzucht
GmbH

PŠENICE OZIMÁ
DIADEM
Majitel odrůdy: Selgen a.s.
Zástupce pro ČR: Selgen a.s.

Zástupce pro ČR: Saten Union CZ s.r.o.

• Polopozdní pekařská odrůda A/B
• Vysoký výnos zrna, vynikající zdravotní stav
• Odrůda vhodná do sušších podmínek
• Vysoká mrazuvzdornost
• Střední výška rostlin
• Rostliny jsou odolné vůči poléhání
• Vysoká odolnost proti padlí, braničnatkám a fuzáriím

PŠENICE ŠPALDA
ZOLLERNSPELZ

• Poloraná odrůda s vysokou objemovou hmotností
a stabilní pekařskou jakostí A
• Velmi dobrá mrazuvdornost
• Vhodná do všech oblastí
• Dobrá odolnost vůči poléhání, velmi dobrý zdravotní stav
• Vysoký obsah dusíkatých látek v zrnu
• Výsevek: 3,5 - 5 MKS/ha

TRITIKALE
SILVERADO

Majitel odrůdy: Saatzucht Streng GmbH
& Co.KG

Majitel odrůdy: DANKO HODOWLA
ROŚLIN, Sp. Z o.o.

Zástupce pro ČR: Saten Union CZ s.r.o.

Zástupce pro ČR: Oseva, Agro Brno, spol.
s.r.o.

• Polopozdní odrůda s vysokým výnosem zrna
• Velmi rychlý počáteční vývoj na podzim
• Velmi dobrá mrazuvzdornost
• Střední výška porostu
• Velmi dobrá odolnost vůči poléhání
• Tolerantní odrůda k pozdní výsevům
• Výsevek: konvenční pěstování 180 – 220 kg/ha
ekologické pěstování 200 – 260 kg/ha

ŽITO OZIMÉ
DAŃKOWSKIE DIAMENT
Majitel odrůdy: DANKO HODOWLA
ROŚLIN, Sp. Z o.o.

• Polopozdní odrůda pšeničného typu
• Odrůda s vysokým a stabilním výnosem zrna
• Výborná mrazuvzdornost
• Vysoký obsah bílkovin v zrnu
• Odrůda vhodná pro výživu prasat a drůbeže
• Výsevek 3,2 – 3,6 MKS/ha

HOŘČICE BÍLÁ
SEVERKA
Majitel odrůdy: Selgen a.s.
Zástupce pro ČR: Selgen a.s.

Zástupce pro ČR: Oseva, Agro Brno, spol.
s.r.o.

• Polopozdní odrůda s velmi dobrou pekařskou kvalitou
• Rostliny jsou středně vysoké s velmi dobrou odnožovací
schopností
• Výborný zdravotní stav
• Odolná odrůda vůči porůstání zrna v klase
• Tolerantní k půdě, snáší i kyselé půdy
• Výsevek 2,8 – 3,2 MKS/ha

• Klasická odrůda typu populace vhodná pro produkci
semen i na zelenou hmotu pro pícní účely i na zelené
hnojení.
• Vhodná pro všechny oblasti pěstování
• Nenáročná na prostředí i agrotechniku
• Vyznačuje se dobrým zdravotním stavem, raností
a odolností proti poléhání
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