
Pankratz a
Pše nice  OZ iMÁ

Přednosti:
- novinka pro vysoké výnosy
- nízká a nepoléhavá odrůda
- vysoká odnoživost
- výborný zdravotní stav 
- velmi dobře přezimuje
- výbormá pekařská kvalita

Vlastnosti, zdravotní stav:
-  nová polopozdní až pozdní odrůda vysoké pekařské kvality A 
- původ: Strube-Line x Striker
-  nižší rostliny s velmi dobrou odolností proti poléhání
- vysoká odnoživost
-  velmi dobrá zimovzdornost ověřená v zimě 2011/12
-  vyrovnaný zdravotní stav: vysoká odolnost proti braničnatce plevové, 

fuzáriím v klasu a rzím 
-  nižší HTZ (40 g) kompenzována vysokým počtem produktivních klasů
-  výborná pekařská kvalita: vysoká objemová hmotnost a vysoké číslo  

poklesu, odpovídající pšenicím E kvality

Pěstitelská doporučení:
Využití: odrůda vhodná do všech oblastí pěstování, vysoké výnosy  
dosahuje také v chladnějších oblastech (OVO, BVO). Při vyšší intenzitě 
uplatní svůj vysoký výnosový potenciál. Díky výbornému zdravotnímu  
stavu a odolnosti k poléhání ji lze použít i pro postupy s nižší mírou  
chemické ochrany.

Setí: v běžném termínu, případně v druhé polovině agrotechnické lhůty, 
doporučený výsevek 3,0–4,0 MKS/ha.

Hnojení dusíkem: standardní dávka v rozmezí 130–200 kg N/ha  
dle předpokládaného výnosu, rozdělená do několika termínů.  
Pozornost je třeba věnovat kvalitativnímu přihnojení a předejít „naředění“ 
obsahu dusíkatých látek při vysokém výnosu zrna. 

Morforegulátory: odrůda je nízkého vzrůstu a přirozeně vykazuje dobrou 
odolnost proti poléhání. Aplikace morforegulátoru při vysoké intenzitě 
pěstování tuto odolnost podpoří a zvyšuje jistotu vysokého výnosu  
a zachování kvality sklizeného zrna. Střední až nižší dávka ve fázi  
BBCH 28–30.

Fungicidní ošetření: odrůda má kombinovanou střední odolnost k většině 
významných houbových chorob. Při ochraně porostu je nezbytné vycházet 
z aktuálního stavu porostu a z vývoje infekčního tlaku, pozornost je třeba 
věnovat listovým skvrnitostem a klasovým fuzáriím. 

Registrace: ČR 2015, Rakousko 2014
Udržovatel: Strube Research GmbH & Co. KG, Německo
Právně chráněná odrůda
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Výnos zrna, registrační pokusy 2012–2014, kontroly a nově registrované 
odrůdy kvality A (N-neošetřená varianta, 

O-ošetřená varianta pěstování)
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