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NICOLO   Ι   FAO 220 BACARES   Ι   FAO 240/250 

BARCUS   Ι   FAO 230 

NO
VIN
KA

Velmi raný hybrid prověřený v ČR, zejména ve vysokých polohách Hybrid zaměřený na vysoký výnos zrna a siláže

Vzrůstný hybrid k produkci kvalitní siláže

Typ hybridu: dvouliniový

Typ zrna: mezityp

Ranost: velmi raná

Výška: 300 cm

Způsob dozrávání: stay green

Typ hybridu: dvouliniový

Typ zrna: mezityp

Ranost: raná

Výška: 300 cm

Způsob dozrávání: stay green

Typ hybridu: dvouliniový

Typ zrna: mezityp

Ranost: velmi raná

Výška: 300 cm

Způsob dozrávání: rychlé

	Vysoký hybrid s hustým olistěním a vysokým 

 podílem zrna

 Zaručený výnos silážní hmoty

 Dobře opylené palice

 Je určen pro pěstitele nejen v bramborářské  

 výrobní oblasti, ale i pro kukuřičné oblasti  

 pro výnos na zrno

	Rychlý počáteční růst

 Pevné stéblo a silný kořenový systém

 Vysoký stay green 

 Zaručený výnos hmoty i zrna

	Vysoký hybrid, bohatě olistěný

 Určený pro dojnice i bioplyn

 Zaručený výnos silážní hmoty a metanu

 Skvělý poměr výnosu, ranosti a kvality

 Výborný zdravotní stav

CHARAKTERISTIKA CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA

PŘEDNOSTI PŘEDNOSTI

PŘEDNOSTI

Řad v palici

16
Zrn v řadě

32
Optimální výsevek zrno

85.000 zrn/ha
Optimální výsevek siláž

85 - 95.000 zrn/ha
Řad v palici

18
Zrn v řadě

30
Optimální výsevek zrno

85 - 90.000 zrn/ha
Optimální výsevek siláž

85 - 95.000 zrn/ha

Řad v palici

16
Zrn v řadě

24
Optimální výsevek siláž

85 - 95.000 zrn/ha
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XERACO   Ι   FAO 250 

Řad v palici

16
Zrn v řadě

34
Optimální výsevek siláž

85 - 95.000 zrn/ha

Vzrůstný hybrid k produkci siláže a pro bioplynové stanice

Typ hybridu: dvouliniový

Typ zrna: mezityp

Ranost: raná

Výška: 280 cm

Způsob dozrávání: rovnoměrné  

až stay green 

	Mohutně olistěný hybrid

 Pevné stéblo a silný kořenový systém,  

    toleruje lehčí půdy 

 Špičková stravitelnost vlákniny s vysokou  

 koncentrací škrobu

 Hybrid kombinuje kvalitu a vysoký výnos

CHARAKTERISTIKA PŘEDNOSTI
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ZRNO ZRNO

MAX. MLÉKA MAX. MLÉKA

SILÁŽ SILÁŽ

SILÁŽ SILÁŽ

BIOPLYN BIOPLYN

BIOPLYN BIOPLYN



VERISIMO   Ι   FAO 280 

LOMAS   Ι   FAO 260/270 ERTAL   Ι   FAO 290 

LUXIMO   Ι   FAO 270 MONSERA   Ι   FAO 290/300 

NO
VIN
KA

Řad v palici

16
Zrn v řadě

34
Optimální výsevek siláž

85 - 95.000 zrn/ha

Špičkový výnos silážní hmoty

Hybrid špičkové stravitelnosti a vysokého výnosu Jedinečný hybrid zaměřený na vysoký výnos zrna a siláže

Vzrůstný hybrid k produkci siláže Novinkový hybrid určený pro krmení dojnic

Typ hybridu: dvouliniový

Typ zrna: tvrdý až mezityp

Ranost: středně raná

Výška: 290 cm

Způsob dozrávání: stay green

Typ hybridu: dvouliniový

Typ zrna: mezityp

Ranost: středně raná

Výška: 300 cm

Způsob dozrávání: stay green

Typ hybridu: dvouliniový

Typ zrna: tvrdý až mezityp

Ranost: středně raná

Výška: 320 cm

Způsob dozrávání: stay green

Typ hybridu: dvouliniový

Typ zrna: mezityp až zub

Ranost: středně raná

Výška: 340 cm

Způsob dozrávání: stay green

Typ hybridu: dvouliniový

Typ zrna: mezityp

Ranost: středně raná

Výška: 330 cm

Způsob dozrávání: stay green

	Kombinace vysokého výnosu a kvality 

 Dokonalé opylení palic  

 Plastický hybrid s odolností vůči suchu

 Nadprůměrný zdravotní stav

	Mohutně olistěný hybrid s vysokým stay green   

 efektem

 Špičková stravitelnost vlákniny

 Nadprůměrný výnos kvalitní siláže

 Určen pro dojnice a bioplyn

 Velmi dobrý zdravotní stav

	Vysoký a mohutně olistěný hybrid se stay  

 green efektem

 Znamenitá odolnost vůči poléhání

 Pravidelně nasazené a dobře dopylené palice

 Vysoký výnos zelené hmoty

	Hybrid vysokého vzrůstu s vysokým stay green   

 efektem

 Vhodný do všech typů půd

 Velmi dobrý zdravotní stav, nepoléhá

	Vysoký, hustě olistěný hybrid předurčuje  

    k vysokému výnosu silážní hmoty

 Špičková stravitelnost vlákniny s vysokou 

 koncentrací škrobu

 Silný kořenový systém, silné stéblo

 Působivý vzhled

CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA CHARAKTERISTIKA

PŘEDNOSTI

PŘEDNOSTI PŘEDNOSTI

PŘEDNOSTI PŘEDNOSTI

Řad v palici

16
Zrn v řadě

38
Optimální výsevek siláž

85 - 95.000 zrn/ha
Řad v palici

16
Zrn v řadě

32
Optimální výsevek zrno

80 - 90.000 zrn/ha
Optimální výsevek siláž

90 - 95.000 zrn/ha

Řad v palici

14 - 16
Zrn v řadě

36
Optimální výsevek siláž

85 - 95.000 zrn/ha
Řad v palici

16
Zrn v řadě

30
Optimální výsevek siláž

85 - 95.000 zrn/ha
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MARION   Ι   FAO 280/290 

Řad v palici

16
Zrn v řadě

28
Optimální výsevek zrno

75 - 80.000 zrn/ha
Optimální výsevek siláž

80 - 85.000 zrn/ha

Univerzální hybrid pro vysoký výnos zrna a siláže

Typ hybridu: dvouliniový

Typ zrna: mezityp až zub

Ranost: středně raná

Výška: 330 cm

Způsob dozrávání: rovnoměrné

	Vzrůstný hybrid vhodný do všech podmínek  
    pěstování
	Vysoko nasazené a dobře dopylené palice
	Pevná stébla, silný kořenový systém
	Vysoký výnos zelené hmoty a velmi vysoký obsah   

    škrobu předurčuje využití i pro bioplynové stanice

CHARAKTERISTIKA PŘEDNOSTI

NO
VIN
KA

MAX. MLÉKA

MAX. MLÉKA

MAX. MLÉKA

ZRNO

ZRNO

SILÁŽ

SILÁŽ

SILÁŽ

SILÁŽ

SILÁŽ

SILÁŽ

BIOPLYN

BIOPLYN

BIOPLYN

BIOPLYN

BIOPLYN



DS1284C   Ι   FAO 350 

ANADON   Ι   FAO 380 

ALFUBEL   Ι   FAO 320 LEONOR   Ι   FAO 400 

NO
VIN
KA

NO
VIN
KA

Řad v palici

16
Zrn v řadě

34
Optimální výsevek zrno

75 - 80.000 zrn/ha
Optimální výsevek siláž

80 - 90.000 zrn/ha

Prověřený hybrid na zrno a na siláž

Stabilita výnosu v každém ročníku

Novinkový zrnový hybrid pro náročné pěstitele Novinkový pozdní hybrid s vysokým výnosem silážní hmoty

Typ hybridu: dvouliniový

Typ zrna: koňský zub

Ranost: středně pozdní

Výška: 300 cm

Způsob dozrávání: rovnoměrné

Typ hybridu: dvouliniový

Typ zrna: koňský zub

Ranost: pozdní

Výška: 290 cm

Způsob dozrávání: stay green

Typ hybridu: dvouliniový

Typ zrna: koňský zub

Ranost: středně pozdní

Výška: 270 cm

Způsob dozrávání: rychlé

Typ hybridu: dvouliniový 

Typ zrna: mezityp

Ranost: pozdní

Výška: 350 cm

Způsob dozrávání: stay green

	Určený do teplých řepařských a kukuřičných  

 oblastí

 Odolnost vůči fuzáriím v palici a vysoký výnos  

 suchého zrna

 Výborné uvolňování vody ze zrna

	Vysoké výnosy zrna v kukuřičné oblasti

	Velmi velké dopylené palice

	Nenáročný hybrid, který se dobře přizpůsobuje   

    půdně klimatickým podmínkám

	Výborný zdravotní stav

	Výborné dopylení palic s nízkou sklizňovou  

 vlhkostí

	Umí využít potenciál v lepších podmínkách

 Špičkový výnos a stabilita

 Skvělý zdravotní stav

	Obrovský, bohatě olistěný hybrid s velkými 

 palicemi

 Vysoké výnosy silážní hmoty a metanu

 Výborný zdravotní stav

CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA CHARAKTERISTIKA

PŘEDNOSTI

PŘEDNOSTI

PŘEDNOSTI PŘEDNOSTI

Řad v palici

18
Zrn v řadě

34 - 36
Optimální výsevek zrno

75 - 80.000 zrn/ha
Řad v palici

16
Zrn v řadě

40
Optimální výsevek siláž

70 - 75.000 zrn/ha
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7

Osiva v distribuci Prodáváme hybridy těchto firem

Vysvětlivky piktogramy

KRMNÁ
ODRŮDA

POTRAVINA SLADOVNICKÝ 
JEČMEN

VELMI RANÁ
ODRŮDA

STŘEDNĚ RANÁ
ODRŮDA

POLOPOZDNÍ
ODRŮDA

POLORANÁ
ODRŮDA

RANÁ
ODRŮDA

Řad v palici

18
Zrn v řadě

40
Optimální výsevek zrno

70 - 75.000 zrn/ha
Optimální výsevek siláž

80 - 85.000 zrn/ha

KUKUŘICE - SLUNEČNICE - ČIROK

Dekalb Saatbau Cezea 

Saaten Union Pioneer KWS

Limagrain Agrofinal VP Agro

Syngenta Lidea

ŘEPKA JARNÍ -  SÓJA LUŠTINATÁ - ŘEPA KRMNÁ

Rapool Prograin ZIA Selgen 

PÍCNÍ SMĚSI

DLF Agrogen

ZRNO SILÁŽ BIOPLYN

ZRNO

ZRNO

SILÁŽ

SILÁŽ



B  
§ 

 REGISTANA 
 Pšenice jarní - Selgen  

 Středně raná odrůda do všech oblastí

 Použití pro velmi časný výsev

 Pro všechny typy půd

 Lze pěstovat i po obilnině

 Výška 90 cm

§  SOMTRI 
 Tritikale jarní - Limagrain   

 Polopozdní odrůda 

 Plastická do všech oblastí

 Má pevné, silné stéblo

 Vysoký výnos zrna a zelené hmoty

 Výška 120 cm 

§  BOJOS  Ječmen jarní - Limagrain   

 Polopozdní odrůda

 Plastická do všech oblastí

 Dobrá odolnost proti poléhání

 Odolnost proti klasovým fuzariózám

 Výška 79 cm

§  OVERTURE  Ječmen jarní - Limagrain  
 Středně raná odrůda

 Vysoké výnosy v řepařské a bramborářské oblasti

 Vysoký podíl předního zrna 

 Výborný zdravotní stav 

 Výška 71 cm

§  SOLIST  Ječmen jarní - Selgen  

 Polopozdní odrůda

 Plastická do všech oblastí

 Lze pěstovat i po obilnině

 Výborný zdravotní stav

 Výška 78 cm

§  OVATION  Ječmen jarní - Limagrain  
 Polopozdní odrůda

 Plastická do všech oblastí

 Lze pěstovat i po obilnině i kukuřici

 Velké zrno, vysoká HTS

 Výška 74 cm

§  MARCO POLO Oves setý nahý - Selgen   
 Strědně raná odrůda 

 Plastická do všech oblastí

 Velmi dobrá odolnost proti poléhání 

 Vysoká HTS, velké zrno

 Nízký podíl pluchatých zrn

 Výška 103 cm 

§  KOROK  Oves setý - Selgen  
 Strědně raná odrůda 

 Plastická do všech oblastí

 Výborný zdravotní stav 

 Je pěstitelsky nenáročný

 Tolerantní k obilní předplodině 

 Vhodná k pěstování na zeleno

 Výška 95 cm 

§  LION  Oves setý - Saaten Union   
 Polopozdní odrůda 

 Plastická do všech oblastí

 Výborný zdravotní stav 

 Je pěstitelsky nenáročný

 Odolný vůči přísuškům a poléhání 

 Výška 95 cm 

Jarní obiloviny Luskoviny

98

§  ESO Hrách polní - Selgen  
 Žlutosemenná, poloraná

 Odrůda typu semi-leafless

 Dobrá odolnost k poléhání

 Pro všechny typy půd

 Výborný zdravotní stav

 Výborná předplodina 

 Výška 95 cm 

§  AVATAR  Hrách polní - Selgen  
 Žlutosemenná, poloraná  

 Patří k nejvyšším odrůdám v sortimentu 

 Vhodná pro pěstování na píci

 Má vysoký obsah N látek v zrnu

 Pro všechny typy půd

 Výborný zdravotní stav

 Výborná předplodina 

 Výška 125 cm 

§  ASTRONAUTE  Hrách polní - Saaten Union  
 Žlutosemenná, poloraná  

 Vynikající výnos zrna s vysokým obsahen N látek 

 Pro všechny typy půd

 Výborný zdravotní stav

 Výborná předplodina 

 Výška 90 cm 

§  MERLIN  Sója luštinatá - Saatbau   
 Barva pupku tmavá 

 Velmi raná odrůda 000

 Do všech typů půd 

 Vhodná i na pozdní setí 

 Plastická odrůda 

 Vysoká odolnost proti poléhání

 Výška 60 cm

Mák setý
MAJOR

MARATON

MS HARLEKYN

OPÁL

MS TOPAS

MS ZAFIR

MS DIAMANT 

APLAUS

AZURIT



§  POWER Vojtěška Setá - David Pengelly

 Vysoký výnos hmoty

 Adaptabilita v různých geografických podmínkách

 Velmi dobrá vytrvalost

 Tvoří hustý porost s bohatě olistěnými rostlinami

§  PLATO Vojtěška Setá - Feldsaaten Freudenberger

 Velmi dobrá odolnost vůči bakteriálnímu vadnutí

 Dobrá odolnost proti chorobám

 Stabilní výnosy zelené i suché hmoty

 Vhodná k pěstování na zelenou píci, ke konzervaci  
    nebo na vojtěškové úsušky

§  KARDINÁL  
  Jetel Nachový - Selgen

 Přezimující meziplodina s výbornou protierozní  
    a ochrannou schopností pro půdu

 Prosperuje i na chudších půdách, dobře snáší sucho  
    i vlhká stanoviště

 Na jaře brzy obnovuje růst a fixaci dusíku, má  
    dynamický růst a poskytuje kvalitní píci

 Délka vegetace 90 a více dní

§  BONUS  
 Jetel Luční - Selgen

 Raná diploidní odrůda do všech oblastí pěstování

 Plastická, výkonná odrůda s výnosy zelené a suché  
    hmoty v prvním i druhém užitkovém roce jsou vysoké

 Do všech typů půd

 Velmi dobrý zdravotní stav

 Výška 75 cm

§  GEA  
  Vojtěška Setá - Roberto Guarnieri

 Raná, nepoléhává odrůda do všech oblastí pěstování

 Využití na úsušky i na seno

 Vynikající odolnost k chorobám, k chladu a vymrzání

 Dosahuje dobrých výsledků i v suchých oblastech

 Výborná chutnost a stravitelnost

 Rychlé obrůstání

§  ZITA Pohanka Setá - Oseva Pro

 Raná odrůda do všech oblastí pěstování

 Odrůda neklade zvláštní nároky na stanoviště

 Nesnáší těžké zamokřené půdy

 Při vysoké zásobě dusíku v půdě je nebezpečí polehnutí

 Využití pro zdravou výživu, i jako meziplodina

 Výška 55 cm

§  POLARKA  
 Hořčice Bílá - Selgen

 Středně raná odrůda určená především pro  
    bramborářský a řepařský výrobní typ

 Plastická odrůda s velmi dobrou pícninářskou  
    i semenářskou výkonností 

 Velmi dobrý zdravotní stav

 Vhodná na lepší hlinité a méně vysychavé půdy

 Je dobrou meziplodinou

 Výška 90 cm

§  AMERIGO  
 Svazenka vratičolostá - Saaten Union

 Středně raná vzrůstná odrůda do všech oblastí pěstování

 Vysoký výnos zelené i suché hmoty

 Velmi dobrý zdravotní stav a bohaté olistění

 Vysoká odolnost k suchu

 Výška 60 cm

Ostatní plodiny
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§  VLASTA 
 Vojtěška setá - Agrogen  

 Raná odrůda 

 Plastická do všech oblastí 

 Vysoký vzpřímený růst 

 Odolná proti poléhání

 Vysoká odolnost proti listovým chorobám

 Výška 75 cm 

§  HOLYNA   Vojtěška setá - Agrogen
  

 Raná odrůda 

 Plastická do všech oblastí 

 Vysoký vzpřímený růst 

 Odolná proti poléhání

 Vysoká odolnost proti listovým chorobám

 Výška 75 cm 

V rámci celé skupiny, kde TOP OSIVA zajišťují distribuci osiv, máme i další subjekty, které působí na trhu 
v ČR a jsou stabilním partnerem zemědělců.

Jedním z nich je společnost AGRO 2000, která byla založena před více než 20 lety. V této společnos-
ti zajišťujeme nákup a prodej veškerých zemědělských komodit. Primárně se zaměřujeme na rostlinné 
komodity, průmyslová hnojiva, krmné komponenty a přípravky na ochranu rostlin. Disponujeme vlast-
ními sklady s posklizňovou úpravu a máme silné vazby s velkými společnostmi v zahraničí, díky tomu 
dokážeme rychle a flexibilně reagovat na požadavky našich zákazníků. Klademe důraz na fair deal.

Náš tým se těší na vaše dotazy a v případě zájmu budeme rádi, když nás kontaktujete na email:  
trade@agro2000.cz, další kontakty najdete na našich stránkách www.agro2000.cz.

Jarní obiloviny, luskoviny a ostatní plodiny pod značkou  
TOP OSIVA jsou výhradně vyráběna společností 
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Mgr. Marek SOJKA
+420 774 339 923

marek.sojka@toposiva.cz

Eva ROBOTKOVÁ
+420 724 788 558

robotkova@agro2000.cz


