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RAJONIZACE OBILNIN Z NABÍDKY AGRO 2000 - pro zásev  PODZIM 2019
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odrůda pozn.
právně 

chráněná 
odrůda

zástupce v ČR kvalita lokalita 
pěstování přednosti ranost typ půdy setí po obilovině vhodnost výška 

AIRBUS                  osinatá § Limagrain E

všechny oblasti, 
je doporučená 
pro intenzivní 

pěstování

vysoká odolnost 
proti poléhání, 
zdravá odrůda

velmi raná všechny typy půdy ano

mimořádně 
vhodná do 
kukuřičné  

a řepařské oblasti

93 cm

ATHLON § Saaten Union E sušší lokality zvládá přísušky středně raná zvládá lehčí půdy i sušší 
lokality ano zvládá rané  

i pozdní výsevy 82 cm

EXPO § Saaten Union E všechny oblasti plastická, vysoké 
výnosy polopozdní všechny typy půdy ano, i po kukuřici velmi podobná 

odrůdě Patras 100 cm

EPOS § Limagrain E všechny oblasti přesívková pšenice středně raná vhodná do sušších oblastí ano
výhradně na 
pozní zásev  
v listopadě 

90 cm

EVINA                  § Limagrain E všechny oblasti  nejstabilnější 
kvalita středně raná všechny typy ano plastická 99 cm

GENIUS § Saaten Union E všechny oblasti mrazuvzdorná, 
zimuvzdorná středně raná vysoká tolerance k půdně-

klimatickým podmínkám
nevhodná po 

ječmeni pozdní výsevy 99 cm

JULIE § Selgen E všechny oblasti výnosná, jakostní, 
mrazuvzdorná raná lepší + běžné půdy s omezením   vyšší intenzita  

morforegulátor 103 cm

NELSON § Ragt E všechny oblasti vysoká kvalita polopozdní plastická ano stabilní 90 cm

RGT 
PONTICUS § Ragt E všechny oblasti mrazuvzdorná, 

spolehlivé výnosy středně raná plastická, vynikající  
zdravotní stav

snese to, ale raději 
ne

odolná  
k poléhání 85 cm

RGT  
PREMIANT § Ragt E všechny oblasti vyšlechtěná z 

Bohemie a Bodyčku raná výborný zdravotní stav ano vysoká 
mrazuvzdornost 95 cm

BODYČEK § Ragt A všechny oblasti   mrazuvzdorná velmi raná plastická ano stabilní 91 cm

BOHEMIA § Selgen A všechny oblasti mrazuvzdorná, 
stabilní raná lepší půdy s omezením dobrý zdravotní 

stav 100 cm

DAGMAR           § Limagrain A všechny oblasti zimuvzdorná, 
stabilní kvalita raná zvládá i sušší stanoviště ano, i po kukuřici plastická i pro 

pozdní výsevy 92 cm

CHIRON § Saaten Union A všechny oblasti
mimořádně 

plastická, vysoká 
mrazuvzdornost

středně raná
toleruje přísušky, lehčí až 
písčité půdy, ale i jílovité 

těžké pozemky
ano, i po kukuřici

plastická i do 
horších půdních 

podmínek
90 cm

PATRAS § Saaten Union A všechny oblasti zimuvzdorná středně raná zvládá lehčí, písčité ale  
i   těžké jílovité půdy ano má vyrovnaný 

výnos 87 cm

RGT REBELL § Ragt A všechny oblasti odolnost 
stéblolamu polopozdní lepší stanoviště ano plastická 81 cm

RGT REFORM § Ragt A všechny oblasti výborná 
mrazuvzdornost polopozdní všechny typy ano, i po kukuřici bezproblémové 

přezimování 81 cm

PŠENICE OZIMÉ



Lamardor FS 400
Účinná látka : prothioconazole 250 g/l (21,01%)

tebuconazole 150 g/l (12,61%)

Plodina Škodlivý organismus Dávka 

Pšenice - sněť mazlavá 
 pšeničná
- sněť mazlavá hladká
- fuzariózy

0,2 l/t osiva

Pšenice ozimá - plíseň sněžná

Ječmen - sněť prašná ječná
- pruhovitost ječná
- hnědá skvrnitost  
 ječmene

Ječmen ozimý - plíseň sněžná 

Žito ozimé - sněť mazlavá pšeničná
- sněť mazlavá hladká

Tritikale ozimé - plíseň sněžná 

Vibrance Gold 
Účinná látka : sedaxane 50g/l   (4,63 %)

fludioxonil 25g/l  (2,32 %)
difenoconazole 25g/l  (2,32 %)

Plodina Škodlivý organismus Dávka 

Pšenice - choroby pat stébel
- plíseň sněžná 
- sněť mazlavá pšeničná
- sněť zakrslá 
- sněť prašná pšeničná

2 l/t osivaJečmen - pruhovitost ječná
- sněť tvrdá ječná

Žito ozimé - plíseň sněžná
- sněť stébelná

Tritikale ozimé - plíseň sněžná 

Oves - sněť ovesná 1,5 l/t



odrůda pozn.
právně 

chráněná 
odrůda

zástupce v ČR kvalita lokalita 
pěstování přednosti ranost typ půdy setí po obilovině vhodnost výška 

SOFRU osinatá § Caussade 
Semences A všechny oblasti krátké stéblo, osinatý 

klas velmi raná nenáročná k půdním  
podmínkám

ano, po kukuřici  
s omezením

je vhodná i pro 
setí v druhé pol. 

agrotech. termínu
85 cm 

TURANDOT § Selgen A všechny oblasti zdravá, stabilní jakost polopozdní všechny typy půdy s omezením pozdní výsevy 98 cm

VIRIATO osinatá § Ragt A všechny oblasti dobrá mrazuvrdornost poloraná všechny typy půdy ano odolná proti 
poléhání 81 cm

ATUAN § Saaten Union B všechny oblasti odolná proti chorobám polopozdní všechny typy půdy ano, i po kukuřici má vysoké 
výnosy 90 cm

GORDIAN § Bor B všechny oblasti pevné, krátké stéblo, 
nepoléhá polopozdní zvládá lehčí půdy a přísušky ano i po kukuřici plastická odrůda 84 cm

RIVERO § Saaten Union B všechny oblasti mrazuvzdorná polopozdní vysoká tolerance k sušším 
podmínkám ano specialista na 

pozdní setí 97 cm

RGT  
SACRAMENTO

osinatá § Ragt B/C všechny oblasti dobře odnožující poloraná mimořádný výnos ano nepoléhavá 82 cm

SELADON § Selgen B všechny oblasti zvládá přísušky poloraná i nepříznivé oblasti s omezením intenzivní typ 97 cm

TOBAK § Saaten Union B všechny oblasti mrazuvzdorná středně raná bez nároku ano plastická 88 cm

AVENUE            § Limagrain C všechny oblasti nejranější  velmi raná všechny typy ano
rané výsevy, 

výsevy  
v agrotech. lhůtě

73 cm

BONANZA § Saaten Union C všechny oblasti vysoká 
mrazuvzdornost pozdní všechny typy ano toleranrní k poz 

-dním  výsevům 90 cm

FRISKY § Limagrain C plastická,  napříč 
všemi oblastmi

zimuvzdorná, vysoký 
výnos polopozdní všechny typy půdy ano, i po kukuřici vhodná pro  

i pozní výsevy 85 cm

JOHNSON § Saaten Union C všechny oblasti odolná vůči chorobám polopozdní bramborářské, řepařské  
a kukuřičné oblasti ano, i po kukuřici vysoký výnos 

zrna 85 cm

MOCCA § Limagrain C všechny oblasti je vhodná do sušších 
podmínek polopozdní vynikající výnosy na všech 

typech půdy ano lze použít i pro 
pozdní zásev 90 cm

STEFFI § Selgen C všechny oblasti velmi plastická napříč 
ČR raná je schopna snášet přísušek ne   setí nejlépe v 

agrotech. termínu 112 cm

TONAGE § Saatbau Linz C všechny oblasti
má komplexní 
odolnost proti 

chorobám
polopozdní všechny typy půd 

doporučení 
pěstování ve 

vysoké intenzitě
85 cm

VANESSA § Selgen C všechny oblasti mrazuvzdorná, 
výnosná poloraná všechny půdy ano dobré hospo- 

daření s dusíkem 83 cm
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Potravinářská jakost  Hlavní Kritéria 
Odrůdy pšenice jsou členěny z pohledu vhodnosti pro pekařské využití (výrobu kynutých těst) do čtyř skupin:  1. Rapid Mix Test - objemová výtěžnost pečiva ( = objem pečiva v ml na 100 g mouky) 
E   elitní  2. Obsah dusíkatých látek v sušině (N x 5,7) (%)
A   kvalitní  3. Sedimentační Zelenyho test (ml)
B   chlebové 4. Číslo poklesu - pádové číslo (s)
C   nevhodné pro pekařské využití 5. Objemová hmotnost - hektolitrová váha (g.l1 )
 6. Vaznost mouky (%)Odrůdy se zařazují do skupin jakosti na základě dosažené úrovně hlavních parametrů jakosti v průběhu tříletého zkoušení pro registraci. 
Požadavky pro jakost, dodávání a kontrolu pšenice stanovují normy: ČSN 46 1200 - 2,  ČSN 46 1100 - 2.
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velmi raná
středně raná

poloraná
raná

polopozdní
pozdní

PŠENICE OZIMÉ



Celest Trio Formula M 
Účinná látka : tebuconazole 10g/l ( 0,9 %)

fludioxonil 25g/l (2,3 %)
difenoconazole 25g/l (2,3  %)

Plodina Škodlivý organismus Dávka 

Pšenice - fusariózy
- plíseň sněžná 
- sněť mazlavá pšeničná
- sněť zakrslá 
- sněť prašná pšeničná

0,2 l/t osiva

Ječmen - pruhovitost ječná
- fusariózy
- sněť prašná ječná 
- sněť tvrdá ječná

Žito ozimé - plíseň sněžná 
- fusariózy
- sněť stébelná

Tritikale ozimé - fusariózy
- plíseň sněžná

Oves - sněť ovesná 1,5 l/t

Systiva
Účinná látka : fluxapyroxad 333 g/ l

Plodina Škodlivý organismus Dávka 

Pšenice - braničnatka pšeničná 
- padlí trávní 
- plíseň sněžná 
- sněť mazlavá hladká
- rez pšeničná
- rez plevová 

1 -1,5 l/t osiva

Ječmen - pruhovitost ječná
- plíseň sněžná 
- padlí trávní 
- rez ječná 
- hnědá skvrnitost
   ječmene 
- sněť prašná ječná 
- ramulariová skvrnitost 
   ječmene 
- rynchosporiová 
   skvrnitost ječmene 

0,75 - 1 l/t osiva

Tritikale, Žito - plíseň sněžná 1 - 1,5 l/t osiva
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odrůda 
právně 

chráněná 
odrůda

zástupce v ČR kvalita lokalita 
pěstování přednosti ranost typ půdy setí po obilovině vhodnost výška 

JEČMEN OZIMÝ

LANCELOT § Selgen krmný - 6 ř všechny oblasti vysoký výnos,  
mraruvzdorný polopozdní všechny typy půd ano středně vysoká 95 cm

SU ELLEN § Saaten Union krmný - 6 ř všechny oblasti nejvyšší tolerance  
k suchu velmi raný

lehčí, písčité až kamenité 
půdy, bonitně špatné 

pozemky
ano středně vysoká 95 cm

KWS 
MERIDIAN § Soufflet krmný - 6 ř všechny oblasti

vysoký výnos, 
vysoká 

mraruvzdornost
středně raný všechny typy půd ano středně vysoká 95 cm

TRITIKALE OZIMÉ

TULUS § Saaten Union krmné / 
pšen. typ

nenáročná na 
půdní a klimatické 

podmínky

dobrý zdravotní 
stav, zvládá 
i pozdní setí

středně rané snese i špatné pozemky ano středně vysoká 119 cm

ŽITO OZIMÉ

HERAKLES § Ragt bioplyn/ 
potravina všechny oblasti vynikající 

přezimování poloraná snese i lehčí půdy odolná k poléhání 165 cm

RAJONIZACE OBILNIN Z NABÍDKY AGRO 2000 PRO ZÁSEV  PODZIM 2019
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odrůda 
právně 

chráněná 
odrůda

zástupcev 
ČR kvalita lokalita pěstování přednosti ranost typ půdy setí po 

obilovině vhodnost výška 

JEČMEN JARNÍ

BOJOS § Limagrain slad všechny oblasti dobrá odolnost k poléhání  
a lámání polopozdní všechny typy půd ano velmi dobrá odnoživost 79 cm

OVATION § Limagrain krmný  všechny oblasti dobrá odnoživost, vysoký výnos polopozdní všechny typy půd ano plastická odrůda 74 cm 

SOLIST § Selgen krmný  všechny oblasti výborný zdravotní stav polopozdní všechny typy půd ano plastická odrůda 78 cm

TRITIKALE JARNÍ
SOMTRI § Limagrain krmné  všechny lokality vysoký výnos zrna  a zelené hmoty polopozdní všechny typy půd ano pevné, silné stéblo 102 cm

PŠENICE JARNÍ
EPOS § Limagrain E všechny oblasti přesívková pšenice středně raná vhodná do sušších oblastí ano plastická odrůda  90 cm

OVES SETÝ 
KOROK § Selgen krmný  všechny oblasti velmi dobrý zdravotní stav středně raný všechny typy půd ano universální odrůda 109 cm

OVES NAHÝ
KAMIL § Selgen potravina všechny lokality nejlepší odolnost proti poléhání raný všechny typy půd ano nejlepší odolnost k poléhání 109 cm

HRÁCH SETÝ 

ESO § Selgen krmný / 
potravina všechny lokality odolný k suchu a jarním 

mrazíkům poloraný všechny typy půd výborný zdravotní stav 59 cm    

ASTRONAUTE § Saaten 
Union

krmný / 
potravina všechny lokality dobrá odolnost ke kořenovým 

chorobám poloraný všechny typy půd je tolerantní ke všem půdám 56 cm 

JETEL LUČNÍ

Bonus § Selgen krmný  všechny lokality, 
diploidní odrůda 

plastický, vysoký výnos zelené  
i suché hmoty  raný všechny typy půd velmi dobrý zdravotní stav 75 cm 

Respect § Selgen krmný  všechny lokality, 
diploidní odrůda 

plastický, vysoký výnos zelené  
i suché hmoty  raný všechny typy půd velmi dobrý zdravotní stav 75 cm 

VOJTĚŠKA SETÁ 

Vlasta § Agrogen krmný  všechny oblasti vysoký vzpřímený růst, má vyšší 
odolnos k poléhání raná nemá specifické vlastnosti 

na pěstování 
má vysokou odolnost proti 

listovým chorobám 75 cm 

HOŘČICE BÍLÁ 

Polarka § Selgen  potravina všchny oblasti velmi dobrý zdravotní stav středně raná půdy jsou lepší hlinité  
a méně vysychavé dobrá meziplodina 90 cm

SVAZENKA VRATIČOLISTÁ  

Amerigo § Saaten 
Union krmný  všechny oblasti vysoký výnos zelené i suché 

hmoty středně raná vysoká odolnost k suchu dobrá meziplodina 60 cm

POHANKA SETÁ 
ZITA § Oseva Pro  potravina všechny oblasti nepoléhá raná využití i pro zdravou výživu dobrá meziplodina 55 cm 
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ČSO HROTOVICE



Nabízíme osiva:
- máku
- jarní řepky
- obilnin
- luskovin
- olejnin
- pícnin
- kukuřic
- čiroku
- slunečnice
- speciálních plodin
- jetelovin
- ozimé řepky
+ množení pro AGRO 2000
+ smluvní množení

KONTAKT:

AGRO 2000 s.r.o.
Milady Horákové 390
674 01 Třebíč

www.agro2000.cz

tel.: 568 824 727

Robotková Eva 724 788 558
Fučíková Eva 605 209 728



TŘEBÍČ


