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BIO OSIVA JARO 2020

• Středně raná odrůda se stabilním výnosem zrna
• Vhodný do všech výrobních oblastí
• Vysoká odolnost proti polehání díky kratšímu stéblu
• Potravinářské i krmné využití
• Výsevek 4–5 MKS podle pěstitelských podmínek

OVES SETÝ ATEGO

Majitel odrůdy: Selgen a.s.

Zástupce pro ČR: Selgen a.s.

• Raná drobnosemenná odrůda 
• Vhodná ke krmným účelům
• Vhodná odrůda k pozdnímu setí
• Větvící a rovnoměrně dozrávající odrůda
• Vysoký obsah bílkovin a nízký obsah vlákniny v semeni
• Výsevek: 100 rostlin/ m2

LUPINA ÚZKOLISTÁ  
DALBOR

Majitel odrůdy: Hodowla Roślin 
Smolice, Polsko

Zástupce pro ČR: Prograin Zia, s.r.o.

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

HOŘČICE BÍLÁ SEVERKA

Majitel odrůdy: Selgen a.s.

Zástupce pro ČR: Selgen a.s.

• Poloraná odrůda s výbornou pekařskou jakostí „E“
• Dobrý zdravotní stav
• Odolnost proti polehání
• Nejvýnosnější z elitních pšenic – SDO 2013 
• Vysoký obsah dusíkatých látek v zrnu
• Výsevek 3,5– 5 MKS podle pěstitelských podmínek

PŠENICE JARNÍ ASTRID 

Majitel odrůdy: Selgen a.s.

Zástupce pro ČR: Selgen a.s.

• Raná odrůda s výnosovým potenciálem 
• Vhodná do všech výrobních oblastí
• Výborný zdravotní stav – Fusárium, Antraknóza
• Rovnoměrné dozrávání
• Nízký obsah vlákni a alkaloidů
• Výsevek 100 rostlin/m2

LUPINA ÚZKOLISTÁ  
ROLAND 

Majitel odrůdy: Hodowla Roślin 
Smolice, Polsko

Zástupce pro ČR: Prograin Zia, s.r.o.

• Raná odrůda sladká téměř jako zahradní hrách 
• Prodloužený vegetační vrchol je zárukou dobrého výnosu
• Vhodná do všech výrobních oblastí
• Výborný zdravotní stav
• Rostliny jsou nepoléhavé a větvící
• Nízký obsah alkaloidů v semeni
• Výsevek: 120–150 rostlin/m2

LUPINA ÚZKOLISTÁ  
REGENT 
Majitel odrůdy: Hodowla Roślin 
Smolice, Polsko

Zástupce pro ČR: Prograin Zia, s.r.o.


