
Středně raná, plastická odrůda pšenice 
splňující požadavky vysokého výnosu zrna  
a potravinářské kvality E. Expo je vhodné pro 
setí po obilninách, také i pro pozdní výsevy. 
Rostliny jsou středně vysoké s výborným 
zdravotním stavem, zvláště odolností proti 
fusáriím v klasu.

PŠENICE OZIMÁ / EXPO E

Výnos zrna Vysoký
Hustota 650–700 klasů/m2

HTZ Vysoká
Přezimování
Zimuvzdornost Velmi dobrá
Mrazivzdornost Velmi dobrá
Pekařská jakost E
Obsah NL E
Pádové číslo E
Objemová hmotnost E
Sedimentační test E
Termín setí 1/2 září – 2/2 října
Raný 200–240 kg/ha
Optimální 240–270 kg/ha
Pozdní 270–300 kg/ha

Výnosné Éčko s vynikajícím zdravotním 
stavem

Majitel odrůdy:  Deutsche 
Saatveredelung AG, Germany

Zástupce pro ČR: Saaten Union 
CZ, s.r.o.
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Středně raná až poplopozdní odrůda 
s vysokým výnosovým potenciálem  
a potravinářkou kvalitou zrna. Rostliny 
jsou středně vysoké s velmi dobrou 
mrazuvzdorností.  
Odrůda vhodná k pozdnímu termínu setí.

PŠENICE OZIMÁ / GENIUS E

Výnos zrna Vysoký
Hustota 600–700 klasů/m2

HTZ Vysoká
Přezimování
Zimuvzdornost Velmi dobrá
Mrazivzdornost Velmi dobrá
Pekařská jakost E
Obsah NL E
Pádové číslo E
Objemová hmotnost E
Sedimentační test E
Termín setí 1/2 září – 2/2 října
Raný 200–230 kg/ha
Optimální 230–260 kg/ha
Pozdní 260–290 kg/ha

Ověřený vysoký výnos a potravinářská 
kvalita

Majitel odrůdy:  NORDSAAT 
Saatzucht, GmbH

Zástupce pro ČR: Saaten Union 
CZ, s.r.o.
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Plastická, výnosově ověřená, poloraná odrůda 
pšenice v praxi i při nižší intenzitě pěstování. 
Stabilní jak výnosem, tak i potravinářskými 
parametry. Velmi dobrý zdravotní stav 
s odolností k polehání.

PŠENICE OZIMÁ / FAKIR A

Výnos zrna Vysoký
Hustota 600–650 klasů/m2

HTZ Vysoká
Přezimování
Zimuvzdornost Velmi dobrá
Mrazivzdornost Dobrá
Pekařská jakost A
Obsah NL E/A
Pádové číslo A
Objemová hmotnost A
Sedimentační test A
Termín setí 1/2 září – 2/2 října
Raný 190–220 kg/ha
Optimální 220–250 kg/ha
Pozdní 250–280 kg/ha

Praxí ověřený výnos zrna i potravinářská 
kvalita 

Majitel odrůdy: Syngenta 
Hadmersleben, GmbH

Zástupce pro ČR: SOUFFLET 
AGRO, a.s.
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Majitel odrůdy: NORDSAAT 
Saatzucht, GmbH

Zástupce pro ČR: Saaten Union 
CZ, s.r.o.

Polopozdní, pěstiteli prověřená špalda v ČR. 
Zollernspelz má velmi dobrý zdravotní stav 
v kombinaci výnosového potenciálu zrna 
s potravinářskými parametry.

PŠENICE ŠPALDA / 
ZOLLERNSPELZ

Výnos zrna Vysoký

Hustota 600–700 klasů/m2

HTZ Vysoká

Přezimování

Zimuvzdornost Velmi dobrá

Mrazivzdornost Dobrá

Termín setí 1/2 září – 1/2 října

Raný 200–240 kg/ha

Optimální 240–270 kg/ha

Pozdní 270–290 kg/ha

Zdravá a výnosná špalda
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Majitel odrůdy: 
RWA Austria

Zástupce pro ČR: 
Prograin Zia, s.r.o.

Polopozdní odrůda pšenice špaldy 
pěstovaná hlavně v Rakousku a Švýcarsku. 
Hlavními přednostmi Ostra jsou výnos 
zrna s potravinářskými parametry a dobrý 
zdravotní stav, zvláště odolnost proti rzím. 
Rostliny jsou vyššího charakteru.

PŠENICE ŠPALDA / OSTRO

Výnos zrna Vysoký

Hustota 550–660 klasů/m2

HTZ Vysoká

Přezimování

Zimuvzdornost Dobrá

Mrazivzdornost Dobrá

Termín setí 1/2 září – 1/2 října

Raný 190–230 kg/ha

Optimální 230–260 kg/ha

Pozdní 260–290 kg/ha

Špalda vyzkoušená v Rakousku  
a Švýcarsku
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Majitel odrůdy: DANKO 
HODOWLA RÓSLIN, Sp. Z o.o.

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

Dańkowskie Hadron je rané žito s výborným 
zdravotním stavem. Odrůda žita typu 
populace schopná využít půdní podmínky 
s maximálním výnosem. Žito vhodné pro 
extenzivní pěstování. 

ŽITO OZIMÉ /  
DAŃKOWSKIE HADRON

Výnos zrna Vysoký

Hustota 230–300 klasů/m2

HTZ Vysoká

Přezimování

Zimuvzdornost Dobrá

Mrazivzdornost Dobrá

Termín setí 1/2 září – 1/2 října

Raný 80–100 kg/ha
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Majitel odrůdy: DANKO 
HODOWLA RÓSLIN, Sp. Z o.o.

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

Populační, raná odrůda ozimého žita 
s výnosovým potenciálem a potravinářskou 
kvalitou zrna. Odrůda s velmi dobrým 
zdravotním stavem a odolností proti poléhání. 
Žito Dańkowskie Amber je vhodná odrůda pro 
pěstování s nízkou intenzitou.

ŽITO OZIMÉ /  
DAŃKOWSKIE AMBER

Výnos zrna Vysoký

Hustota 230–320 klasů/m2

HTZ Vysoká

Přezimování

Zimuvzdornost Dobrá

Mrazivzdornost Dobrá

Termín setí 1/2 září – 1/2 října

Raný 90–110 kg/ha

Vysoký výnos s potravinářskými parametry
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Majitel odrůdy: Saatzucht 
Streng - Engelen

Zástupce pro ČR: Soufflet  
Agro, a.s.

Raná, plastická odrůda ozimého triticale 
s vysokým výnosem zrna. Nízká výška rostlin 
zaručuje odolnost proti polehání rostlin.  
Ramos je vhodná odrůda do přísuškových 
oblastí.

Výnos zrna Vysoký

Hustota 320–430 klasů/m2

HTZ Střední

Přezimování

Zimuvzdornost Dobrá

Mrazivzdornost Dobrá

Termín setí 1/2 září – 1/2 října

Raný 140–170 kg/ha

Výnosné, zdravé a nepolehavé triticale

TRITIKALE OZIMÉ / RAMOS

BIO OSIVA 2022



Majitel odrůdy: Selgen, a.s.

Zástupce pro ČR: Selgen, a.s.

Raná odrůda hořčice pro produkci semen 
i na zelné hnojení. Severka je nenáročná 
na prostředí i agrotechniku s výborným 
zdravotním stavem a odolností proti polehání.

Kultura Výsevek

Čistý výsev 8–10 kg/ha

Zelené hnojení 20–25 kg ha

HOŘČICE BÍLÁ / SEVERKA
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Majitel odrůdy: Florimond 
Desprez

Zástupce pro ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda hrachu s vysokým výnosový 
potenciálem a velmi dobrým zdravotním 
stavem. Rostliny jsou vyšší a mají dobrou 
odolnost proti polehání. Semena jsou zelená, 
barevně vyrovnaná s nízkou hmotností tisíce 
semen.

HRÁCH OZIMÝ / AVIRON

BIO OSIVA 2022

Termín setí 2/2 října – 2/2 listopadu

Výsevek 200–260 kg/ha



Majitel odrůdy: Academia 
Rolniczna - Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu

Zástupce pro ČR:  
Prograin Zia, s.r.o.

Luna je plastická odrůda lničky ozimé s velmi 
dobrým zdravotním stavem. Odrůda hodící 
se do všech výrobních oblastí, zvláště do 
nepříznivých s nízkým úhrnem srážek. 
Semena lničky jsou vhodná pro potravinářské 
a krmivářské účely.  Výsevek 6–9 kg/ha.

LNIČKA OZIMÁ / LUNA
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KEZ o.p.s., PodEbradova 909, CZ 537 01 Chrudim 
Tel: 469 622 249, e-mail: certifikace@kez.cz, www.kez.cz, the organization code: CZ-BIO-001  

The Certification body KEZ 
issues 

 

CERTIFICATE 

 
 

FOR THE PRODUCTS SUITABLE TO USE IN ORGANIC AGRICULTURE 

 
 

Number of certificate 033036 
for operator 

Prograin ZIA, s.r.o. 
 with its statutory address at Táborská 411/34, Praha 4 - Nusle, 140 00  

Operating unit: Prograin ZIA, s.r.o., number: 03849  

Based on the inspection made at the date on 20.11.2020 and on the Evaluation report at the date on 30.11.2020 was 
found and verified that the operator fulfils requirements of the appendix No 3 PP-05 of the programme "KEZ 
recommending to use in organic agriculture" and the licence contract to use the trade mark EYE with the text "KEZ 
recommending to use in organic agriculture“. A composition of the products suitable to use in organic agriculture conform 
to the requirements of Regulation (EC) No. 834/2007 and Regulation (EC) No 889/2008 as amended. 
 
KEZ o.p.s. bears that the holder of that certificate is in capacity to use the trade mark EYE with the text 
"KEZ recommending to use in organic agriculture“ at the labeling of the products suitable to use in organic agriculture 
which are listed in the appendix of that certificate. 
 

This certificate is valid from 30.11.2020 to 28.02.2022 

 

 
 

In Chrudim on 30.11.2020  Ing. Kamil Pecka 

 Certification Officer 

  
ELECTRONICALLY SIGNED 

Important information:  
By issuing this certificate ends the validity of the previous certificates and annexes. The certificate stays the possession of KEZ 
o.p.s. and its validity finishes by issuing another certificate, following the end of the period that was issued for, terminating the contract on 
inspection and certification by any of the contract parties, finding of violation to the provisions of the appendix No 3 PP-05 of the 
programme "KEZ recommending to use in organic agriculture" and the licence contract leading to denial of certification. 

 

 



KEZ o.p.s. 
Certification department KEZ 
PodEbradova 909, 537 01 Chrudim 

Appendix to the Certificate No. 033036 
Operator: Prograin ZIA, s.r.o. 
Operating unit: Prograin ZIA, s.r.o. 
Co. ID No.: 15271811 
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List of products certified in accordance with the application from: 20.11.2020 

Group  
(CZ-CPA) Name (label) 

20.15 HiStick Alfalfa 
20.15 HiStick Lupin 
20.15 HiStick Soy 

 



 

 

KEZ o.p.s., PodEbradova 909, CZ 537 01 Chrudim 
Tel: 469 622 249, email: certifikace@kez.cz, www.kez.cz, kód organizace: CZ-BIO-001  

Certifikační orgán KEZ 
vydává 

 

CERTIFIKÁT 

 
 

NA VÝROBKY VHODNÉ PRO POUŽITÍ V  EKOLOGICKÉM ZEMDDDLSTVÍ 

 
 

Číslo certifikátu 033036 
pro podnik 

Prograin ZIA, s.r.o.   
se sídlem Táborská 411/34, Praha 4 - Nusle, 140 00 

Název provozní jednotky: Prograin ZIA, s.r.o., číslo subjektu: 03849 

Na základE inspekce provedené dne 20.11.2020 a Zprávy o hodnocení ze dne 30.11.2020 bylo zjištEno a ovEUeno, že 
podnik splOuje požadavky pUílohy č. 3 PP-05 programu "KEZ doporučuje pro použití v EZ" a licenční smlouvy k ochranné 
známce OKO s textem "KEZ doporučuje pro EZ“. Složení výrobk] vhodných pro použití v ekologickém zemEdElství 
odpovídá požadavk]m naUízení Rady (ES) č. 834/2007 v návaznosti na naUízení Komise (ES) č. 889/2008, v platných 
znEních. 
 
KEZ o.p.s. potvrzuje, že držitel tohoto certifikátu je oprávnEn pUi označování výrobk] vhodných pro použití v EZ 
uvedených v pUíloze tohoto certifikátu používat ochrannou známku OKO s textem „KEZ doporučuje pro EZ“. 
 

Tento certifikát platí od 30.11.2020 do 28.02.2022 

 
 

 
 

V Chrudimi dne 30.11.2020 Ing. Kamil Pecka 

 vedoucí certifikačního orgánu 

  
PODEPSÁNO ELEKTRONICKY 

Poučení: Dnem vydání tohoto certifikátu končí platnost všech certifikát] a pUíloh dUíve vydaných. Tento certifikát z]stává 
majetkem KEZ o.p.s. a pozbývá platnost nahrazením dalším certifikátem, uplynutím doby, na kterou byl vystaven, ukončením smlouvy 
o inspekci a certifikaci nEkterou ze smluvních stran, pUi zjištEní porušení požadavk] pUílohy č. 3 PP-05 programu "KEZ doporučuje 
pro použití v EZ" a licenční smlouvy vedoucích k odepUení certifikátu. 

 



KEZ o.p.s. 
Certifikační orgán KEZ 
PodEbradova 909, 537 01 Chrudim 

PUíloha k certifikátu číslo 033036 
Podnik: Prograin ZIA, s.r.o. 
Provozní jednotka: Prograin ZIA, s.r.o. 
IČ: 15271811 
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Seznam výrobk] včetnE skupin certifikovaných podle žádosti ze dne: 20.11.2020 

Skupina 
(CZ-CPA) Název Ěoznačeníě 

20.15 HiStick Lupin 
20.15 HiStick pro soju 
20.15 HiStick pro vojtEšku 

 



 

 

KEZ o.p.s., PodEbradova 909, CZ 537 01 Chrudim 
Tel: 469 622 249, e-mail: certifikace@kez.cz, www.kez.cz, the organization code: CZ-BIO-001  

The Certification body KEZ 
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Number of certificate 033036 
for operator 

Prograin ZIA, s.r.o. 
 with its statutory address at Táborská 411/34, Praha 4 - Nusle, 140 00  

Operating unit: Prograin ZIA, s.r.o., number: 03849  

Based on the inspection made at the date on 20.11.2020 and on the Evaluation report at the date on 30.11.2020 was 
found and verified that the operator fulfils requirements of the appendix No 3 PP-05 of the programme "KEZ 
recommending to use in organic agriculture" and the licence contract to use the trade mark EYE with the text "KEZ 
recommending to use in organic agriculture“. A composition of the products suitable to use in organic agriculture conform 
to the requirements of Regulation (EC) No. 834/2007 and Regulation (EC) No 889/2008 as amended. 
 
KEZ o.p.s. bears that the holder of that certificate is in capacity to use the trade mark EYE with the text 
"KEZ recommending to use in organic agriculture“ at the labeling of the products suitable to use in organic agriculture 
which are listed in the appendix of that certificate. 
 

This certificate is valid from 30.11.2020 to 28.02.2022 

 

 
 

In Chrudim on 30.11.2020  Ing. Kamil Pecka 

 Certification Officer 

  
ELECTRONICALLY SIGNED 

Important information:  
By issuing this certificate ends the validity of the previous certificates and annexes. The certificate stays the possession of KEZ 
o.p.s. and its validity finishes by issuing another certificate, following the end of the period that was issued for, terminating the contract on 
inspection and certification by any of the contract parties, finding of violation to the provisions of the appendix No 3 PP-05 of the 
programme "KEZ recommending to use in organic agriculture" and the licence contract leading to denial of certification. 
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