
ZDRAVOTNÍ STAV

Odolnost poléhání  7,4
Padlí travní – list  6,3
Padlí travní – klas  7,2
Listové skvrnitosti  6,6
Braničnatka – klas  6,9
Rez pšeničná  7,1
Rez plevová  9,0

 (ÚKZÚZ 2018-2020)

PŘEDNOSTI
�  Špičkové výnosy ve všech výrobních oblastech
�  Plastická odrůda
�  Výborné přezimování
�  Nadprůměrný zdravotní stav
�  Výborná odolnost poléhání

GORDIAN
Výnosová stálice na českých polích

Suchuvzdornost: ***(*)
Potřeba zkrácení stébla: ***
Pozdní setí: ***
Obilní předplodina: ****
Intenzita/Extenzita: ****/****
* = nízká hladina znaku

***** = vysoká hladina znaku

PĚSTITELSKÉ DOPORUČENÍ

Odrůda má velmi vysoký výnosový potenciál, který umí využít v inten-
zivních i méně intenzivních podmínkách pěstování. Díky své plasticitě 
je vhodná do všech výrobní oblastí. Doporučujeme volit setí v běžném 
termínu pro danou oblast, lze sít po obilní předplodině a po kukuřici. 
Díky pevnému a krátkému stéblu odrůda vykazuje velmi dobrou odol-
nost poléhání. Při vysoké intenzitě pěstování aplikace morforegulátoru 
podpoří odolnost porostu proti poléhání a zvyšuje jistotu maximálního 
výnosu. Velmi dobrý a vyrovnaný zdravotní stav listu i klasu umožňuje 
pěstování odrůdy při nižší míře chemické ochrany. Při vyšší intenzitě po-
rostu a při silnějším infekčním tlaku doporučujeme ošetření proti padlí, 
případně moření osiva přípravkem Systiva.

www.rwa-sro.cz

KVALITA
Chlebová (B)

RANOST
Polopozdní

VÝŠKA ROSTLIN
Nízká (83 cm)

ODNOŽIVOST
Střední

HTZ
Nižší (39 g)

MRAZUVZDORNOST
Vysoká

REGISTRACE
ČR 2014
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KVALITA (ÚKZÚZ 2016-2019)

 GORDIAN

Číslo poklesu E

Obsah N látek A

Zelenyho test B

Objemová hmotnost A

RELATIVNÍ VÝNOS ZRNA
Doporučené odrůdy v kvalitě B, ÚKZÚZ 2015-2018

Test zimuvzdornosti (počet přeživších rostlin v %), ÚKZÚZ 2018

* Nově registrovaná odrůda - menší počet dat

� KVO

� ŘVO Čechy 

� ŘVO Morava 

� BVO

KWS Silverstone *
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