
Setí pšenic po brzo sklizených předplodinách je pomalu u konce a je třeba vybrat vhodnou 
odrůdu pro pozdní výsev. Pro tyto účely je v portfoliu firmy RWA Czechia hned několik variant. 
Vyzkoušenou stálicí pro tyto účely je naše jednička ASORY. Rádi bychom vám tímto doporučili 
další odrůdy ozimé pšenice vhodné pro pozdní výsev, zmínili jejich přednosti a výsledky z lokalit 
s pozdním termínem setí.

APOSTEL
Jedná se o odrůdu s A kvalitou. Hlavními přednostmi odrůdy APOSTEL jsou především její plasticita 
a výborný zdravotní stav listu a klasu. Díky těmto vlastnostem je vhodná i pro extenzitu a ekologické 
hospodaření. Při pozdních výsevech oceníte i její vynikající mrazuvzdornost.

GENTLEMAN
Další vhodnou odrůdou pro pozdní setí je odrůda GENTLEMAN. Jedná se o odrůdu registrovanou  
s chlebovou jakostí, v hlavních výkupních parametrech však dosahuje kvality E/A. Také disponuje vyšší 
mrazuvzdorností a je možné ji pěstovat s nižší mírou chemické ochrany, navíc dosahuje velmi vysokých 
výnosů i v přísuškových lokalitách. Například v maloparcelkovém pokusu firmy Intec Agro Trials na lokalitě 
Uherský Ostroh, kde setí proběhlo 31.10.2021, dosáhla výnosu 9,49 t/ha v neošetřené variantě (průměr 
pokusu 8,89 t/ha). Při setí odrůdy GENTELEMAN po zrnových kukuřicích doporučujeme zapravení 
posklizňových zbytků.

WPB CALGARY
V krmné kvalitě vám společnost RWA Czechia může pro pozdní setí nabídnout vysoce intenzivní odrůdu 
WPB CALGARY. I tato pšenice má vynikající zdravotní stav listů, a přestože se jedná o intenzivní odrůdu, 
poradí si i s písčitými či jílovitými půdami. To dokázala v roce 2021 v poloprovozním pokusu firmy Energen 
na lokalitě v Ponětovicích u Brna, kde byl pokus kvůli nepříznivým podmínkám založen až 27.11. Nakonec 
zde odrůda WPB CALGARY obsadila druhé místo s výnosem 9,58 t/ha.  I u této odrůdy  doporučujeme při 
setí po zrnových kukuřicích zapravení posklizňových zbytků. 

Všechny zmiňované odrůdy jsou mořeny kvalitním mořidlem REDIGO PRO v plné dávce 0,67 l/t. 
Pro jejich objednání a rychlé dodání můžete kontaktovat obchodní zástupce RWA Czechia.
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