
PŠENICE OZIMÁ

Nová abeceda ozimé pšenice

Školní prázdniny se sice chýlí ke konci, ale na 
polích je stále živo. Nebojte se, do školních lavic 
vás nezveme, ale rádi bychom Vám ve zkratce 
představili abecedu nejlepších potravinářských 
pšenic na českém trhu.

Ačkoliv mají tyto tři odrůdy odlišné „rodiče“, minimálně dvě vlastnosti mají společné. Shodou 
okolností je oceníte právě v letošním roce. Při prodloužených žní s dešťovými přeháňkami se vám 
„bude hodit“ vysoká stabilita čísla poklesu a nízká akumulace DON v zrnu. Při pozdnější sklizni 
kukuřice nebo nepřízni počasí na podzim je pak výhodné mít připravené osivo takových odrůd, 
které snesou i pozdní setí.
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ASORY je odrůda, která patří mezi nejvýnosnější „Áčkové“ pšenice nejen na českém a německém 
trhu. V Německu byla registrována v roce 2018 a již o rok později se stala nejvýnosnější liniovou 
pšenicí kategorie A. V roce 2020 již byla třetí nejmnoženější pšenicí u německých sedláků a letos 
v množitelských plochách obsadila první místo.
Českou registraci získalo ASORY v roce 2019 a zároveň dosáhlo na prvenství v SDO ÚKZÚZ 2016-
2019 mezi odrůdami potravinářské kvality A. V  roce 2020 pak tato odrůda zvítězila v  soutěži 
technologií v Kroměříži, v pokusech firmy Energen a výborně si vedla i v dalších pokusech a na 
českých polích.

ASORY je polopozdní odrůda 
střední výšky, s  velmi dobrou 
mrazuvzdorností a zdravotním 
stavem. Snáší i pozdní termíny 
setí a díky velice nízké akumu-
laci DON v zrnu je vhodná i pro 
setí po kukuřici. Vyniká také ve 
stabilitě čísla poklesu a objemo-
vé hmotnosti zrna.
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BARRANCO je odrůda po-
travinářské kvality E, která sice 
nemá českou registraci, ale na 
základě výsledků ve spolkových 
zemí SRN s  podobnými klima-
tickými podmínkami jako v ČR 
ji můžeme stoprocentně dopo-
ručit našim zemědělcům. Však 
již od roku 2017 si postupně 
nachází místo na vašich polích 
a potvrzuje své vlastnosti. Těmi 
jsou především suchovzdor-
nost, velice dobrý zdravotní 
stav, odolnost poléhání, plasti-
cita a výborná stabilita čísla po-
klesu (v německém BSA dostala 
známku 8+). A rozhodně neza-
ostává ani ve výnosech. Po tři 
roky za sebou (BSA, 2018-2020) 
je v německém zkoušení nejvý-
nosnější odrůdou kvality E.

CAMPESINO je odrůda chlebové kvality (B), která již od svých registrací (SRN 2019, ČR 
2020) sklízí nejrůznější „NEJ“. Hned v roce 2020 získala prvenství ve výnosech chlebových odrůd 
v německém BSA a v českém ÚKZÚZ se zařadila na druhé místo. Vás však budou zajímat také její 
vlastnosti po agronomické stránce.

CAMPESINO je poloraná odrů-
da střední výšky s  velmi dob-
rou odolností proti poléhání.  
V registračním zkoušení pak ex-
celovala svým zdravotním sta-
vem a to také díky své výbavě 
genem Pch1. To ji staví do pozi-
ce specialisty pro setí po obilni-
nách a případně pro ekologické 
pěstování. Při konvenčním pěs-
tování pak oceníte možné nižší 
vstupy. Tak jako ASORY vyni-
ká též nízkou akumulací DON 
v zrnu a stabilitou čísla poklesu.


