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PŠENICE JARNÍ

CORNETTO (B)

Přednosti:
- špičkové výnosy ve všech oblastech a při různých technologiích pěstování
- v letech 2013–2016 nejvýnosnější odrůda v ošetřené variantě!
- tolerantní k nízkým teplotám, vhodná pro velmi časné setí, lze využít jako přesívku
- vysoká odolnost poléhání
- výborná odolnost porůstání zrna

Vlastnosti:
- poloraná osinatá odrůda se střední odnoživostí
- odrůda středně odolná až odolná proti padlí, braničnatce pšeničné v klasu a rzi 
  pšeničné, chemickou ochranu je třeba zaměřit na listové skvrnitosti a rez plevovou 
  a travní
- využije intenzivní podmínky pěstování, lze sít po obilovině
- velké zrno, vysoká HTS
- kvalita zrna B, stabilní pádové číslo
- v Německu registrovaná v kvalitě A

Agrotechnika: 
- doporučený výsevek: 4,0 – 4,5 MKS/ha
- lze využít také po obilní předplodině
- fungicidní ochranu lze omezit pouze na ošetření proti rzi plevové
- morforegulátor na zkrácení stébla lze zcela vynechat popřípadě použít nižší dávku

Původ: Granny x Star.Sperber.H87624
Udržovatel: Secobra Saatzucht GmbH, Německo  
Zástupce: B O R , s.r.o. 
Registrace: CZ 2016, LV 2016, LT 2015, FI 2015, EE 2014, 
                          UK 2014, DE 2013
Odrůda právně chráněná

ZDRAVOTNÍ STAV

Padlí pšenice na listu           7,0

Padlí pšenice v klasu             8,0
Komplex listových skvrnitostí   
pšenice                                   6,0
Feosferiová skvrnitost 
v klasu                                   8,0
Hnědá rzivost pšenice         6,0
Žlutá rzivost pšenice          5,0 
Odolnost k poléhání             7,5
                 (ÚKZÚZ 2014–2017)

Pšenice jarní, výnos zrna - ošetřená varianta, demonstrační pokus 2017/18, Kroměříž

Reference z praxe:

Pšenici jarní pěstuji již řadu let a v loni jsem poprvé vyzkoušel odrůdu Cornetto, se kterou jsem velmi spokojen. 
Konečně jsem našel odrůdu, která je zdravá a zároveň nasype. Na výměře 6 ha byl průměrný výnos 7,2 t/ha při 
objemové hmotnosti 796 g/l a obsahu NL 12,5%. Určitě s touto odrůdou počítám pro zásev i v dalších letech.

JAN ŠMÍD - SHR, Bdeněves, okres Plzeň - sever 

1 - nejhorší
9 - nejlepší

  Pšenice jarní, výnos zrna - ošetřená varianta, domonstrační pokus 2017/18, Kroměříž
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QUINTUS (B)

PŠENICE JARNÍ

Přednosti:
- kombinace špičkového výnosu a osinatosti
- velmi dobrý zdravotní stav celé rostliny, zejména klasu

Vlastnosti:
-  polopozdní osinatá odrůda se středně vysokými rostlinami
- špičkové výnosy v neošetřené variantě pěstování, velmi dobré v ošetřené variantě
- výborný zdravotní stav: odolná k braničnatce plevové v klasu, rzi pšeničné a plevové
- velké zrno, vysoká HTS
- pekařská jakost chlebová (kvalita B), v Německu registrace v kvalitě A
- odrůda vhodná do všech oblastí pěstování

Agrotechnika: 
- doporučený výsevek: 3,5–4,5 MKS/ha
- lze využít také po obilní předplodině
- díky výbornému zdravotnímu stavu snese i nižší míru chemické ochrany 

Původ:  (LW 093W015-3 x LW 096SW35) x ZE 99Z531-28
Udržovatel: Wiersum Plantbreeding B. V., Nizozemsko
Zástupce: B O R, s.r.o.
Registrace: CZ 2014, EE 2015, IE 2015, LT 2015, DE 2013, NL 2013
Odrůda právně chráněná

ZDRAVOTNÍ STAV

Padlí pšenice na listu             6,0

Padlí pšenice v klasu           8,0
Komplex listových skvrnitostí   
pšenice                                  7,0
Feosferiová skvrnitost 
v klasu                                  8,0
Hnědá rzivost pšenice           8,0
Žlutá rzivost pšenice            8,0
Odolnost k poléhání             7,0
                 (ÚKZÚZ 2014–2017)

Odolnost odrůd hlavním chorobám - SDO 2018

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

QUINTUS

Toccata

Registana

Kabot

Odeta

Odolnost odrůd  hlavním chorobám - SDO 2018

Padlí travní - list

Padlí travní - klas

Listové skvrnitosti

Braničnatka - klas

Rez pšeničná

Rez plevová

1 - nejhorší
9 - nejlepší

QUINTUS
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LAUREATE

JEČMEN JARNÍ

ZDRAVOTNÍ STAV

Padlí ječmene                               8,8
Hnědá rzivost ječmene              6,2
Komplex listových skvrnitostí  7,2
Spála ječmene                             7,2
Růžovění klasu ječmene           7,2
Nespecifické skvrnitosti            8,4
Poléhání                                       6,7

                       (ÚKZÚZ 2016–2018)

Relativní výnos předního zrna (%) - ÚKZÚZ 2018/2019, odrůdy v SDO a odrůdy v 3. a 4. roce SOZ

Přednosti:
- excelentní výnos předního zrna v různé intenzitě pěstování
- špičková sladovnická kvalita (USJ 7,9)
- gen rezistence vůči padlí (Mlo)

Vlastnosti:
- polopozdní, nově registrovaná sladovnická odrůda
- odnoživé, středně vysoké až nízké rostliny odolné poléhání
- vysoký podíl předního zrna, HTS 52 g
- vynikající zdravotní stav – odrůda odolná k padlí a komplexu hnědých skvrnitostí
- výborná sladovnická kvalita, hodnota ukazatele sladovnické jakosti 7,9 bodů
- sladina čirá s nízkým obsahem betaglukanů

Agrotechnika:
- doporučený výsevek 3,5 až 4,0 MKS/ha(v méně příznivých podmínkách
   nebo při pozdním setí až 4,5 MKS/ha)

Původ:              Sanette x Concerto
Udržovatel:      Syngenta Seeds Ltd.
Zástupce:         B O R , s.r.o.
Registrace:       CZ 2019, SK 2019, FI 2019, IE 2018, AT 2017, FR 2017, LT 2017, DE 2016,
                           EE 2016, NL 2016, UK 2014
Odrůda právně chráněná

1 - nejhorší
9 - nejlepší
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GRACE

BOJOS

JEČMEN JARNÍ

Přednosti:
-  vysoké výnosy zrna s maximálním podílem předního zrna
-  výborně reaguje na vyšší intenzitu pěstování

Vlastnosti:
-  středně raná odrůda s vysokou odnoživostí
-  v ČR nesladovnická odrůda (nevyhovuje čirost sladiny), v ostatních 
  evropských zemích žádaný, kvalitní a výnosný sladovnický ječmen
-  středně vysoké rostliny, středně odolné vůči poléhání a lámání stébla
-  rané metání a zrání
-  zrno je středně velké až velké (HTS 49 g) 
-  dobrý zdravotní stav, odolný k napadení fuzárii v klasu
-  odrůda vhodná do všech oblastí pěstování včetně vyšších poloh

Agrotechnika:
-  doporučený výsevek 3,3 až 4,0 MKS/ha, nižší v rámci rozpětí  

pro danou oblast (v méně příznivých podmínkách nebo  
při pozdním setí až 4,5 MKS/ha)

-  doporučený termín setí co nejdříve, podle průběhu počasí
-  základní hnojení podle půdních rozborů (zejména P, K, Ca a Mg)  

s aplikací na podzim
-  hnojení N: převážně na jaře před setím až do fáze 3. listu  

v celkové dávce 40 až 80 kg/ha
-  fungicidní ochrana: doporučené 2 až 3 postřiky podle infekčního tlaku 
  (např. padlí travní)
-  využití morforegulátorů zvyšuje stabilitu porostu

Původ:  (Xanadu x Simba) x Marnie
Udržovatel:  NORDSAAT Saatzucht GmbH, Německo
Zástupce:  B O R , s.r.o. 
Registrace:   CZ 2010, EE 2013, LT 2012, SK 2011, FI 2011, FR 2009,  

DE 2008
Odrůda právně chráněná

ZDRAVOTNÍ STAV

Padlí ječmene                               4,9
Hnědá rzivost ječmene              6,7
Komplex listových skvrnitostí  6,3
Spála ječmene                             6,2
Růžovění klasu ječmene            7, 1
Nespecifické skvrnitosti            6,4
Poléhání                                       5,5

                       (ÚKZÚZ 2009–2012)

Přednosti:
-  polopozdní sladovnická odrůda preferovaná sladovnami a pivovary
-  dlouhodobě výborné výsledky v přísuškových oblastech
-  vysoké výnosy zrna se střední výtěžností předního zrna

Vlastnosti:
-  vyšší rostliny, středně odolné proti poléhání a lámání stébla 
-  střední odnoživost
-  zdravotní stav na dobré úrovni: odolnost vůči padlí travnímu a fuzáriu  

v klasu, střední odolnost proti rzi ječné
-  středně velké zrno
-  hodnota ukazatele sladovnické jakosti 5,3 bodu
-  ječmen uvedený na Seznamu doporučených odrůd ÚKZÚZ 2018  

(doporučený pro výrobu Českého piva)

Původ:  Madonna x Nordus
Udržovatel:  Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace:  CZ 2005, HU 2005
Odrůda právně chráněná 

ZDRAVOTNÍ STAV

Padlí ječmene                              8,8
Hnědá rzivost ječmene                6,4
Komplex listových skvrnitostí   6,7
Spála ječmene                             5,0
Růžovění klasu ječmene            7, 1
Nespecifické skvrnitosti             7,4
Poléhání                                        7,8

                         (ÚKZÚZ 2016–2018)

1 - nejhorší
9 - nejlepší

1 - nejhorší
9 - nejlepší
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TIM

POSEIDON

OVES SETÝ

Přednosti: 
- špičkový výnos zrna
- výborný i v extrémních podmínkách
- velmi dobrý zdravotní stav

Vlastnosti:
- pluchatá polopozdní odrůda
- rostliny nízké, středně odolné proti poléhání
- dosahuje excelentních výnosů zrna díky vyššímu počtu zrn v latě, vysoké HTS 
  přes 39 g a zejména díky velmi dobrému zdravotnímu stavu
  a mimořádné stres-toleranci.

Agrotechnika:
- výsevek: rané setí 3,0 až 3,5 MKS, pozdní setí 3,5 až 4,2 MKS 
- podává excelentní výsledky na středně kvalitních půdách
- v extrémních půdních podmínkách (lehké až velmi lehké, kamenité, písčité nebo
  naopak těžké, studené mokré půdy) a ve vysoko položených lokalitách nemá
  ve výnose zrna konkurenci. 

Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH
Registrace: CZ 2013
Odrůda právně chráněná.

Přednosti: 
- výnos v kombinaci s raností, plasticita
- vysoká produkce lat na m2

- nízká pluchatost
- vysoká objemová hmotnost

Vlastnosti:
- výkonná, středně raná až raná, pluchatá odrůda ovsa, poskytující velmi vysoké 
   výnosy zrna
- rostliny jsou středně odolné proti poléhání s dobrou odolností proti lámání stébla 
   pod latou
- výborné kvalitativní parametry pro potravinářské využití včetně vysoké výtěžnosti ovesné rýže
- díky rychlému růstu je také vhodný pro výrobu senáží a jako komponent do luskovinoobilních směsek.

Agrotechnika:
- rané setí 4,0 až 4,2 MKS, pozdní setí 4,5 až 4,8 MKS

Udržovatel: Saatzucht Bauer GmbH & Co. KG , D
Registrace: CZ 2016
Odrůda právně chráněná.

ZDRAVOTNÍ STAV

Padlí ovsa                                      7,0
Komplex listových skvrnitostí  6,0
Rzivost ovsa                                 7,0
Odolnost proti poléhání            7,0

                       (ÚKZÚZ 2016–2019)

ZDRAVOTNÍ STAV

Padlí ovsa                                      7,0
Komplex listových skvrnitostí  6,0
Rzivost ovsa                                 7,0
Odolnost proti poléhání            6,0

                       (ÚKZÚZ 2016–2019)

1 - nejhorší
9 - nejlepší

1 - nejhorší
9 - nejlepší
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VOJTĚŠKA

NUTRIX MAX

SLOŽENÍ
NUTRIX 55%, GALAXIE 45%

CHARAKTERISTIKA
Dormance                        4,2
pH                                    > 6
Trvanlivost                 3-6 let

SLOŽENÍ

Počáteční růst                 
Poléhání                          
Verticillium                       
Odolnost háďátkům        
Listové choroby              

9
9
8
9
8

PERFORMANCE

Obsah bílkovin
Stravitelnost
Produktivita
   během jara
   během léta
   v průběhu celého roku

9
9
9
9
8
8

Suché léto/
kontinentální zima

900 semen/m2

2 balení/ha
1000 semen/m2

2,3 balení/ha
800 semen/m2

1,8 balení/ha

+ průměr I  ++ dobré I +++ velmi dobré

900 semen/m2

2 balení/ha

++ + +++ ++

Suché léto/ 
mokrá zima

Deštivé léto/ 
kontinentální zima

Deštivé léto/ 
mokrá zima

MIKROPRVKY + PREINOKULACE
+ Výnos a struktura porostu 
   Až o 15 % více rostlin na m2

   Vyšší vitalita klíčků 
   Až o 13% vyšší výnos
   v první seči

+ Produktivita 
   Až o 12 % vyšší výnos hmoty 
   Až o 6 % vyšší obsah
   bílkovin

UNIKÁTNÍ KOMBINACE DVOU
EXCELENTNÍCH ODRŮD
VOJTĚŠKY

MIMOŘÁDNÝ VÝNOS
excelentní rychlost obrůstání po každé seči

zejména díky vysokému obsahu bílkovin
MIMOŘÁDNÁ KVALITA

VYSOKÁ ODOLNOST POLÉHÁNÍ

VELMI DOBRÝ ZDRAVOTNÍ STAV
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SÓJA

TOUTATIS

Přednosti:
- odrůda s vysokými výnosy semen 
- ranost – krátká vegetační doba zajistí velmi dobré dozrávání 
- vyšší nasazení prvního lusku zajistí bezproblémovou sklizeň
- kvalitní semena s vysokým obsahem tuku 

Vlastnosti:
- diploidní, raná odrůda – v raném sortimentu patří k odrůdám s nejkratší 
  vegetační dobou
- rostliny fialově kvetoucí, semena s tmavým pupkem
- rychlý počáteční růst
- středně odolná proti praskání lusků 
- středně vysoká HTS 
- dobrý zdravotní stav, velmi dobrá odolnost k plísni sóje, hlízence 
  a virózám, středně odolná k bakteriální skvrnitosti
- kvalita semene: nižší obsah dusíkatých látek, vysoký obsah tuku v sušině

Agrotechnika:
- doporučený výsevek: 120 - 140 kg/ha
- lze využít také po obilní předplodině
- díky výbornému zdravotnímu stavu snese i nižší míru chemické ochrany
- morforegulátor při vyšší intenzitě pěstování zajistí stabilizaci porostu a sníží
  nebezpečí polehnutí

Udržovatel: Delley Semences et Plantes (DSP) S. A., Švýcarsko
Zástupce: B O R , s.r.o.
Registrace: CZ 2016, DE 2017, AT 2016, CH 2015, LT 2018
Odrůda právně chráněná

ZDRAVOTNÍ STAV

Bakteriózy                             6,2

Padlí sóje                              7,2

                  (ÚKZÚZ 2015–2018)1 - nejhorší
9 - nejlepší
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HRÁCH POLNÍ

LUMP

POSEIDON

Přednosti:
- špičkový výnos semene 
- velmi dobrý zdravotní stav
- nižší vzrůst, odolnost poléhání

Vlastnosti:
- středně raná, zelenosemenná odrůda s tvarově vyrovnanými semeny
- typ semi-leafless
- rostliny nižšího vzrůstu s rychlým počátečním růstem
- velmi dobrá odolnost k poléhání
- vysoká odolnost ke kořenovým chorobám
- vyšší HTZ (280 g)
- pro konzervárenský průmysl

Agrotechnika:
- odrůda vhodná i do vlhčích lokalit, zvládá i pozdní termíny setí
- výsevek: 0,9 – 1 MKS/ha

Původ:                             SG-L 2931 x S 9295 A
Udržovatel:    SELGEN, a.s.
Registrace:   FR 2016 (po 2 letech zkoušení)
Odrůda právně chráněná

zelenosemenná 
odrůda

ZDRAVOTNÍ STAV

Komplex kořen. chorob       6,0

Padlí hrachu                         6,0

Plíseň hrachu                       7,0

Poléhání před sklizní           7,0

                  (ÚKZÚZ 2016–2019)

Přednosti:
- vysoký výnos semene
- vysoký obsah dusíkatých látek
- registrace v ČR již po 2. roce zkoušení
- odrůda uvedena v přehledu odrůd ÚKZÚZ 2019

Vlastnosti:
- středně raná, žlutosemenná odrůda se středně vysokými rostlinami
- semeno válcovitého tvaru s vysokou barevnou vyrovnaností
- dobrý zdravotní stav
- vysoké výnosy také v mnoha dalších evropských zemích

Agrotechnika:
- výsevek: 0,9–1,0 MKS/ha

Udržovatel: SELGEN, a.s.
Registrace: CZ 2016
Odrůda právně chráněná

1 - nejhorší
9 - nejlepší
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PELUŠKA JARNÍ, VIKEV SETÁ

DORA

EBENA

Přednosti:
- intenzivní odrůda
- vysoké výnosy semene, zelené hmoty i sena
- vysoko nasazené lusky s pevnějším uzávěrem

Vlastnosti:
- velmi rychlý růst po zasetí
- šedozelené až světle hnědé semeno
- vyšší HTS (cca 211 g)

Agrotechnika:
- vhodná do všech oblastí kromě extrémně suchých a horských lokalit
- výsevek: 1,0 MKS (v čisté kultuře na semeno)
  1,2 MKS (v čisté kultuře na zeleno)
  ve směsi (viz tabulka)
- hloubka setí:  5–6 cm
- díky velmi dobrému zdravotnímu stavu odrůda snese i nižší míru 
  fungicidní ochrany
- pícní zralost za cca 80 dní, semenná zralost za cca 115 dní

Udržovatel:  B O R , s.r.o. 
Registrace:  CZ 1988, AT 2001 

Možnosti využití na zelenou hmotu (výsevek v kg/ha)

Přednosti:
- vysoké výnosy zelené hmoty
- velmi dobrá výtěžnost hrubých bílkovin
- díky mohutnému kořenovému systému má dobrou schopnost přijímat vodu
   a živny ze všech vrstev půdy 

Vlastnosti:
- velmi rychlý počáteční růst
- bohatě olistěná lodyha, výška cca 140 cm
- růstový kořen nevětví a prorůstá poměrně hluboko
- střední HTS (cca 54 g) 
- do pícní zralosti dozrává zhruba za 80 dní, semenná zralost za cca 120 dní

Agrotechnika:
- vhodná do všech oblastí pěstování, včetně chladnějších a vlhčích
- termín setí: hlavní plodina: včasné setí je doporučené
                      meziplodina: ihned po sklizni hlavní plodiny koncem července 
                      až začátkem srpna
- výsevek:   60–80 kg/ha, 1,1 MKS (v čisté kultuře na semeno) 
    110–130 kg/ha (v čisté kultuře na zeleno)
    ve směsích (viz tabulka)
- hloubka setí:   3–5 cm

Udržovatel:    B O R , s.r.o.
Registrace:    CZ 1981

vikev
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DORAoves ječmen bob
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HOŘČICE BÍLÁ

VERONIKA

ZLATA

Přednosti:
- univerzální odrůda určená k pěstování na semeno pro potravinářské účely i jako meziplodina
- vysoké výnosy semene bez ročníkových výkyvů
- vysoká semenářská jistota pěstování
- velmi nízký podíl šedých nebo jinak zabarvených semen

Vlastnosti:
- středně raná žlutosemenná odrůda
- středně vysoké rostliny s dobrou odolností k poléhání
- rychlý počáteční vývoj
- vysoká pokryvnost porostu
- středně vysoká HTS (7,49 g)
- nízký výskyt šedých a jinak zabarvených semen
- obsah oleje v semeni středně vysoký
- v pokusech ÚKZÚZ již několik let jako kontrolní odrůda

Agrotechnika:
- univerzální odrůda vhodná do všech oblastí pěstování
- výsevek: 6–10 kg/ha (0,8 MKS/ha) při pěstování na semeno
  15–20 kg/ha při pěstování jako meziplodina
- hloubka setí: 2–3 cm
- hnojení: 50 kg N/ha, 40 kg P/ha, 40–80 kg K/ha
  odrůda dobře reaguje na hnojiva obsahující síru
  přehnojení dusíkem prodlužuje dobu kvetení a hořčice
                             nerovnoměrně dozrává

Udržovatel:  B O R , s.r.o
Registrace:  CZ 2000, AT 2000
Odrůda právně chráněná

Přednosti:
- osvědčená, výnosově jistá odrůda
- univerzální využití na píci, jako meziplodina i pro produkci semene
- vyšší nepoléhavé rostliny

Vlastnosti:
- středně raná odrůda
- středně vysoké rostliny bez sklonu k poléhání
- středně vysoká HTS (7,22 g)
- středně vysoký obsah oleje v semeni
- vhodná do všech oblastí pěstování

Udržovatel: B O R , s. r. o.
Registrace: CZ 1982, AT, DE

Hořčice bílá – meziplodina, letní výsev, výnos suché hmoty (t/ha), ÚKZÚZ 2015

(Zdroj: ÚKZÚZ, Zkoušky užitné hodnoty 2015)

3,24
3,15
2,69
2,04

4,17
3,70
3,47
2,59

4,33
4,60
3,44
3,20

2,31
2,15
1,76
2,32

2,68
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2,17

3,35
3,20
2,69
2,47

ChrliceHradec n. S.

Zkušební lokalita ÚKZÚZ

Zlata

Medicus

POH 209 (Warta)

SALS9343 (Octopus)

Lednice StaňkovChrastava
průměr
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JETEL LUČNÍ, GREENING

BONUS

SMĚSI

BOR-Pluss
Složení:  hořčice, svazenka

- nenáročná – pro všechny lokality, vysoká pokryvnost, vhodná 
  pro setí následné plodiny do mulče

Speed-Pluss
Složení:  pohanka, hořčice (antinematodní odrůda), jetel alexandrijský

- rychle rostoucí, vysoká pokryvnost půdy, redukce zaplevelení

Boden-Pluss    (bez hořčice)
Složení:  pohanka, svazenka, jetel alexandrijský, řeřicha

- pro osevní postupy s vysokým zastoupením řepky, zlepšuje půdní strukturu,
  ideální pro přímé setí i setí do mulče

Fruchtfolge-Pluss    (bez hořčice)
Složení:  pohanka, ředkev olejná, jetel alexandrijský

- pro osevní postupy s vysokým zastoupením řepky, velmi dobré prokořenění,
  fytosanitární účinky

N-Pluss
Složení:  pohanka, vikev, jetel alexandrijský, hrachor, svazenka, hořčice 
              (antinematodní odrůda)

- druhově bohatá, tolerantní na sucho, fixace dusíku pro následnou plodinu

Přednosti:
- vysoký výnos zelené a suché hmoty
- velmi dobrý zdravotní stav, velmi dobrá odolnost proti napadení 
   bílou hnilobou jetele
- spolehlivá odrůda s velmi dobrou vytrvalostí až do třetího roku vegetace

Vlastnosti:
- diploidní, raná až středně raná odrůda vhodná do všech oblastí pěstování jetele
- rychlost jarního růstu je středně vysoká až vysoká, stejně jako rychlost obrůstání
   po sečích
- dobrá odolnost proti poléhání

Agrotechnika:
- optimální výsev pícních porostů: 8 mil. klíčivých zrn/ha, tj. cca 15–16 kg jetele/ha 
- do dobrých krycích plodin (např. oves, bob nebo kukuřice sklizené na zeleno) 
  výsevek 12–14 kg/ha, 
- do obilnin na zrno 16–18 kg/ha

Udržovatel: SELGEN, a.s.
Registrace: CZ 2008
Odrůda právně chráněná
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ORGANO-MINERÁLNÍ HNOJIVO

Distributor:
BOR, s.r.o., Na Bílé 1231, Choceň
Česká republika, www.bor-sro.cz

Více o rentabilitě užívání
hnojiva ROKOHUMIN na:
www.rokohumin.cz
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aplikace         při prvním vstupu s insekticidem      • společně s regulátorem růstu                                     • tvorba kořenu pro lepší příjem vody a živin, lepší odolávání stresu
                       až do fáze dlouživého růstu              • společně s přípravky na ochranu proti chorobám       • regenerace porostů poškozených po zimě
                                                                                      a škůdcům

2,5 - 5 l ROKOHUMIN
2l BOR (150 g/l)

(tank-mix)
regulátor růstu, fungicid, insekticid

NA JAŘE

v počáteční fázi vegetace zajišťuje rychlý růst a zvýšenou odolnost vůči výkyvům počasí

zvyšuje růst kořenů a zlepšuje tak čerpání vody a živin z půdy

vynikající volba při regeneraci poškozených porostů (mráz, kroupy, popálení pesticidy atd.)

zlepšuje odolnost porostu vůči chorobám a škůdcům

možná kombinace s ostatními POR a listovými hnojivy

lépe vyformovaná kořenová soustava přispívající k větší odolnosti vůči stresu ze sucha a nedostatku živin

větší počet jemných kořenových vlásků

BIOSTIMULACE PROSTŘEDNICTVÍM HUMINOVÝCH KYSELIN 

termín aplikace (tank-mix) pozitiva

JARNÍ REGENERACE POROSTŮ OZIMÉ ŘEPKY

TANK-MIX
(ROKOHUMIN 2-5 l)+

BOR 150 g/l (2l)

Předurčeno PRO úspěch 

•   nejspolehlivější specialista na Fusarium spp. 

•   vysoká koncentrace účinných látek

•   do všech druhů obilnin

•   bez výkyvu v účinnosti

•   výrazná stimulace vitality a výkonnosti rostlin

cropscience.bayer.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Bayer s.r.o.
Siemensova 2717/4, 155 80 Praha 5
tel.: 266 101 111, 846

Nově proti 
sněti zakrslé
Naaaaaa mmmííru pro vás

•  komplexní řešení všech 
významných chorob včetně 
sněti zakrslé a Fusarium spp. 

•  kombinace 3 účinných látek 
se synergickým účinkem

•  o 20 % více difenoconazole oproti 
nejpoužívanějšímu standardu

100 let inovací v mořidlech

ěte 
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B O R , s.r.o.
Unhošť 1182, PSČ 273 51

ODDĚLENÍ OSIV – ČSO CHOTIMĚŘ
Chotiměř 7, 346 01 Horšovský Týn, tel.: 379 428 526

Portfolio manažer osiv - region Čechy:
Ing. Kamil Štípek, Ph.D.

Portfolio manažer osiv - region Morava:
Ing. Robert Lenárt

Odborné poradenství:
Ing. Michaela Kadlíková

Objednávky osiv, fakturace:
Jaroslava Bouzková
Hana Poustková
Marie Kellnerová

727 866 910

720 070 561

720 977 219

603 544 698
725 595 128
379 428 526

s t i p e k . k a m i l @ b o r- s r o . c z

l e n a r t . ro b e r t @ b o r- s ro . c z

kadlikova.michaela@bor-sro.cz

bouzkova.jaroslava@bor-sro.cz
poustkova.hana@bor-sro.cz
kellnerova.marie@bor-sro.cz

V případě jakýkoliv otázek ohledně našich odrůd nás neváhejte kontaktovat.
Budeme se těšit Vašim připomínkám a podnětům, které nám poslouží na zlepšení našich služeb.

ŇEZLP

AHARP

 YRAV YVOLRAK

MEBAL DAN ÍTSÚ

CEREBIL

AVALHIJ

ONRB

CUOMOLO

AVARTSO

NÍLZ

 ÉVOLÁRK CEDARH

ECIVOJĚDUB ÉKSEČ

ECIBUDRAP

Silo Žamberk

ČSO Chotiměř

Centrála Unhošť-Fialka

Silo Noutonice

9

7

11
10

 1

2 3

4

6

8

5

Pavel Novák
Ing. František Lüftner
Olga Rathouská, DiS.
Květa Hanusová
Bc. Miloslav Jiroušek
Lubica Šoltésová
Ladislav Ulrych
Zdeněk Šonský
Martin Bernard
Radim Venhoda
Ing. Jiří Šťastný

Michal Bulich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

603 151 300
603 239 981
602 546 434
727 973 755
605 229 303
601 128 842
737 273 549
601 128 843
734 642 964
725 422 816
702 196 089

601 128 841

n o v a k . p a v e l @ b o r - s r o . c z
luftner.frantisek@bor-sro.cz
rathouska.olga@bor-sro.cz
hanusova.kveta@bor-sro.cz

soltesova.lubica@bor-sro.cz
ulrych.ladislav@bor-sro.cz
sonsky.zdenek@bor-sro.cz
bernard.martin@bor-sro.cz
venhoda.radim@bor-sro.cz
s t a s t n y . j i r i @ b o r - s r o . c z

bul ich .michal@bor-sro .cz
OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

vedoucí obchodního týmu


