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Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice
Základními předpoklady pro dosažení vyso-

kých výnosů zrna a jeho požadované kvality je 
jednak výběr vhodné odrůdy pro přirozené ag-
roekologické podmínky lokality pěstitele, jed-
nak dodržení hlavních pěstebních doporučení 
pro konkrétní odrůdu. Současný sortiment od-
růd ozimé pšenice fi rmy SELGEN, a.s. nabízí 
možnost výběru vhodných odrůd pro všechny 
produkční oblasti České republiky i pro všech-
ny způsoby dalšího využití zrna (pekařské, pe-
čivárenské, krmné, průmyslové). Aby zvolená 
odrůda splnila očekávání pěstitele, je nutno 
volbou optimální pěstitelské technologie využít 
jednotlivých výnosových prvků a tím maxima-
lizovat využití jejího výnosového a kvalitativ-
ního potenciálu.

Systém agrotechnických opatření sdružuje 
řadu postupů a zásahů, které by ve svém kom-
plexu měly vytvářet co nejlepší podmínky pro 
růst a vývoj rostlin a formování produktivního 
porostu odrůdy. Patří sem způsoby zakládání 
porostu, výživa, ochrana proti škodlivým fakto-
rům (choroby a škůdci, poléhání) až po sklizeň. 
V tomto metodickém doporučení se věnujeme 
některým významným prvkům systému pěsto-
vání ozimé pšenice a na základě výsledků vlast-
ních rozsáhlých pokusů přinášíme doporučení 
pro jednotlivé odrůdy. Žádné doporučení by 
však nemělo být chápáno izolovaně, ale ve vzá-
jemném působení tak, že se vzájemně ovlivňují. 
Použitím určitých opatření (výsevek, výživa, 
morforegulátory, fungicidy) můžeme ve značné 
míře eliminovat některé faktory působící nepří-
znivě (horší stanovištní podmínky, méně vhod-
ná předplodina, opožděný zásev aj.).
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Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice
Volba předplodiny

Předplodina je významným faktorem ovliv-
ňujícím formování porostu po zasetí i po většinu 
vegetace. Klasické osevní postupy se dnes v na-
šem zemědělství prakticky nepoužívají. V důsled-
ku silného zúžení druhové sklady zemědělských 
plodin se pšenice na jednom stanovišti zařazuje 
v krátkých časových odstupech, často je zařazo-
vána opakovaně dva i tři roky po sobě. Zlepšující 
předplodiny, jakými jsou především luskoviny, 
dříve sklízené brambory nebo jeteloviny se dnes 
pěstují velmi omezeně a proto zůstává jako lepší 
předplodina hlavně řepka. Horšími předplodina-
mi jsou pozdě sklízené okopaniny a kukuřice. Je 
obecně známo, že vliv předplodiny na výnos může 
být až 25 % a různé odrůdy mají odlišnou reakci.

Průměrné výnosy souboru odrůd ozimé pšeni-
ce fi rmy SELGEN v pokusech v letech 2009 až 
2011 v intenzívnější oblasti v Úhřeticích dosáh-

ly po zlepšující předplodině hodnoty 12,2 t/ha, 
kdežto po kukuřici pouze 9,9 t/ha (81 %, částeč-
ně se také projevil negativní vliv pozdějšího zá-
sevu). V méně intenzívní oblasti v Krukanicích 
byly průměrné výnosy po zlepšující předplodině 
11,26 t/ha a po obilnině (zásev ve stejném termí-
nu) 10,4 t/ha, tj. 93 %. 

Použití méně vhodné předplodiny má zpravi-
dla negativní vliv na kvalitu zrna, především se 
snižuje obsah bílkovin v zrnu. Například v po-
kusech v Krukanicích v letech 2010 a 2011 byl 
průměrný obsah N-látek v zrnu souboru odrůd 
ozimé pšenice po zlepšující předplodině 14,1 %, 
kdežto po obilnině jen 13,0 %. Řešením je po-
tom potřeba zvýšeného hnojení dusíkem.

Termín zásevu

Ozimá pšenice je obilninou, která je méně cit-
livá na termín zásevu. Výnos zrna se tvoří jak 
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Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice
na odnožích zakládaných na podzim, tak i na od-
nožích zakládaných po přezimování. V praxi je 
proto často využíváno velmi široké časové obdo-
bí pro zásev v rozmezí od třetí srpnové dekády 
až po velmi opožděné setí na konci října a během 
listopadu, vhodné ovšem již spíše pro odrůdy 
přesívkového typu. Na volbu konkrétního termí-
nu setí má vliv zařazení v systému střídání plo-
din (sklizeň předplodiny a předseťová příprava) 
a také technické a organizační podmínky farmy. 
Cílem by mělo být zasetí ozimé pšenice tak, aby 
se do začátku zimy vytvořil porost dostatečně 
silný, alespoň částečně odnožený a s vyvinutým 
kořenovým systémem, který je dobře adaptován 
na zimní podmínky a poskytuje záruku dobré-
ho přezimování. Při velmi časném setí většinou 
hrozí přerůstání porostu, který je pak citlivější 
na přezimování. Řešení je možné použitím mor-
foregulátoru na bázi CCC na podzim, který zvýší 
schopnost rostlin k přezimování. Zvyšuje se také 
nebezpečí šíření virových chorob, popřípadě 

i houbových chorob (zvýšené napadení plísní 
sněžnou pod sněhovou pokrývkou), což často vy-
žaduje pesticidní ošetření už na podzim (insekti-
cidní ošetření proti přenašečům viróz, popřípadě 
i fungicidní ošetření). Naopak při velmi pozdním 
setí rostliny velmi pomalu vzcházejí a do nástupu 
zimy přicházejí velmi slabé, většinou neodnožené 
se slabým kořenovým systémem a nedostatkem 
zásobních látek pro přezimování. Takové porosty 
jsou pak více poškozovány během zimy (vymrzá-
ní, vyzimování), na jaře jsou opožděné ve vývoji, 
hůře překonávají jarní přísušky a jsou celkově 
méně produktivní. Optimální období pro zásev 
ozimé pšenice je proto na většině území České 
republiky druhá polovina září a první polovina 
října. Do této doby, s přihlédnutím k výrobní-
mu typu a klimatickým podmínkám lokality, je 
vhodné setí ozimé pšenice směřovat přednostně.

Pozdní termín setí v pokusech SELGEN vždy 
snižoval výnos zrna u odrůd ozimé pšenice. 
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Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice
V případě, že byl proveden zásev 4 týdny po op-
timálním agrotechnickém termínu (na přelomu 
října a listopadu) došlo ke snížení výnosu zrna 
o 4 až 40 %. Výnosový pokles byl nižší (4–7 %), 
pokud byla použita zlepšující předplodina 
a byly příznivější klimatické podmínky během 
jarní vegetace (ročníky 2008 a 2009), kdežto 
v případě zásevu po obilnině a citelnějších jar-
ních přísušků (ročníky 2010 a 2011) byl výnoso-
vý pokles o 33 až 40 %.

Doporučený výsevek

Zatímco předplodina a termín setí může mít 
významný vliv na konečný výsledek pěstování 
pšenice, výsevní množství jako faktor pěstební 
technologie má významně menší vliv, pokud neu-
važujeme o extrémně nízkých nebo vysokých vý-
sevcích (pod 3 nebo nad 6 MKS/ha). Pšenice, po-
dobně jako ostatní obilniny má schopnost vysoké 
autoregulace porostu ve směru jeho optimalizace 

pro konkrétní stanovištní podmínky. Pokud je 
proveden časný zásev a rostliny mají dostatek 
vláhy a živin, jsou schopny zvýšeným odnožením 
kompenzovat menší počet rostlin na ploše, popří-
padě zvýšenou mezerovitost porostu.

V pokusech s ozimou pšenicí v letech 2008 
až 2011 se při stupňovaném výsevku zvyšovala 
produktivní hustota porostu významně méně, 
než se zvyšoval výsevek. Se zvyšujícím se po-
čtem rostlin na jednotce plochy se zvyšují kom-
petitivní vztahy, rostliny jsou slabší, méně od-
nožené s méně produktivním klasem a zvyšuje 
se procento uhynutí. V tabulce na straně 5 jsou 
uvedeny průměrné hodnoty výnosotvorných 
prvků u souboru odrůd ozimé pšenice. Se zvy-
šující se hustotou porostu klesá počet zrn v kla-
su a celková hmotnost zrn v klasu, hmotnost 
jednotlivých obilek (HTS) se však snižuje jen 
nepatrně. Bylo zjištěno, že mírně vzrůstá obje-
mová hmotnost (obilky jsou drobnější).
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Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice
Struktura výnosotvorných prvků ozimé pšenice (Krukanice, 2008–2011)
výsevek
MKS

HTZ
g

PZK
n

HZK
g

PPS
n/m2

1 43,1 41,46 1,851 430
2 43,0 40,40 1,807 495
3 42,6 38,22 1,717 538
4 42,7 37,97 1,713 568
5 42,5 37,76 1,670 574
6 42,3 37,32 1,637 581
HTZ  =  hmotnost 1000 zrn
PZK  =  počet zrn v průměrném klasu

HZK  =  hmotnost zrna v průměrném klasu
PPS  =  počet klasů/m2

Vliv výsevku - odrůda Elly

 
výsevek (MKS)

1 1,5 2 3 4 5 6
Výnos t/ha 9,30 10,57 11,03 11,65 12,04 12,39 12,41
Výška cm 82 84 86 88 90 91 92
Bílkoviny % 13,44 13,22 12,95 12,78 12,79 12,89 12,66
Objemovka kg/hl 77,9 79,6 80,7 80,2 80,2 80,5 80,4
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Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice
Výsledky pokusů se souborem odrůd jedno-

značně prokázaly minimální výnosové rozdíly 
(98–101 %) u porostů, založených s výsevky 
3–6 milionů klíčivých semen na 1 ha Rozdíly 
výnosů v tomto rozmezí výsevků jsou mimo 
statistickou významnost. K významnějším po-
klesům dochází až při použití velmi nízkých 
výsevků 2 MKS/ha průměrný výnos 94,4 %, 
1 MKS/ha průměrný výnos 84,6 %. I když byly 
zjištěny určité rozdíly mezi odrůdami, jedna-
lo se o rozdíly vcelku nepodstatné z hlediska 
konečného výnosu zrna. Obecně lze doporučit 
jako optimální výsevní množství u liniových 
odrůd fi rmy SELGEN 3,5 až 4,5 milionů klí-
čivých semen na 1 ha, přičemž v příznivějších 
podmínkách po lepší předplodině a při včas-
ném setí lze použít spodní hranice doporuče-
ného výsevku, při pozdějším setí a po horší 
předplodině výsevek asi o 0,5 až 1 MKS/ha 
zvýšit.

Vysoká schopnost autoregulace pšeničné-
ho porostu umožňuje dosažení vyhovujícího, 
hospodářsky rentabilního výnosu i v případě 
citelnějšího poškození rostlin během zimy. Jak 
je z výše uvedených výsledků patrno, je možno 
i s menším počtem rostlin než 200/m2 dosáh-
nout výnosu asi 90 %. Defi citnímu porostu je 
však třeba věnovat zvýšenou pozornost z hle-
diska výživy a ochrany.

Mrazuvzdornost

Mrazuvzdornost má sezonní charakter. Bez 
procesu otužování by nízké teploty nepřežily 
ani nejmrazuvzdornější odrůdy, ale je známo, 
že mrazuvzdorné odrůdy se otužují rychleji 
a pomaleji i dosažený stupeň otužení ztrácejí. 
U odrůd citlivých na poškození mrazem je tomu 
právě naopak. Odolnost odrůd k nízkým teplo-
tám se během podzimu a zimy mění v interakci 
odrůdy s klimatickými podmínkami a odolnost 
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Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice
k mrazům v určitém období se nazývá aktuální 
mrazuvzdorností. 

Pro úspěšný proces otužování je důležitou 
podmínkou dostatek asimilátů a postupný po-
kles teplot na podzim.

Při otužování se rozlišují 2 fáze, z nichž 
prvá probíhá při teplotách nad bodem mrazu 
(0 až +5 °C), druhá fáze při teplotách pod bo-
dem mrazu (-3 až -5 °C). Obě fáze otužování 
zajišťují při pomalém poklesu teplot utlumení 
buněčných funkcí a zvyšování schopnosti sná-
šet dehydrataci buněk. Během otužování dochá-
zí ke snižování vodního potenciálu v buňkách, 
zvyšuje se obsah cukrů, mění se syntéza bíl-
kovin a zvyšuje se hladina kyseliny abscisové. 
Zvýšená hladina kyseliny abscisové je spojena 
s působením i jiných stresů, kupř. sucha a je 
známo že podzimní přísušek současně zvyšuje 
i otužení rostlin.

Na stanicích SELGEN se k testování mra-
zuvzdornosti používají již řadu let odzkoušené 
a prověřené níže popsané metody.

1.  Laboratorní metoda stanovení stupně 
mrazuvzdornosti:
Testovaný soubor odrůd a novošlechtění ozi-
mé pšenice je vyset ve 3 opakováních (pro 
každou zásahovou teplotu jedno opakování) 

Test mrazuvzdornosti pšenice
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Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice
do truhlíků s agroperlitem umístěných do ja-
rovizačních komor k 30dennímu otužování 
při teplotě 2–4 °C a následně vystaveny pů-
sobení nízkých teplot 0 °C, -5 °C a -8 °C vždy 
na dobu 24 hodin a poté zásahovým teplotám 
-11 °C, -13 °C a -15 °C vždy na dobu 12 hodin. 
Po ukončení testu a rozmrznutí se truhlíky 
přenesou do skleníku k následné regenera-
ci, po jejímž ukončení je stanoveno procento 
přežití.

2.  Polně-laboratorní metoda testů mrazu-
vzdornosti: 
Soubor odrůd a novošlechtění ozimé pšenice 
je vyséván na přelomu září a října. V průběhu 
zimy jsou prováděny odběry rostlin z pole dle 
průběhu počasí zpravidla ve 2–3 termínech 
(prosinec, leden, únor). Po odběru jsou rost-
liny vysazeny ve 3 opakováních do truhlíků 
s agroperlitem a přeneseny do mrazových 
komor, kde jsou vystaveny působení nízkých 

teplot 0 °C, -5 °C a -8 °C vždy na dobu 24 ho-
din a poté zásahových teplot -12 °C, -14 °C 
a -16 °C vždy na dobu 12 hodin. Po ukonče-
ní testu a rozmrznutí se truhlíky přenesou 
do skleníku k následné regeneraci.

3.  Kombinovaná metoda testů mrazuvzdor-
nosti:
Odrůdy jsou vysety do plastových truhlíků, 
které jsou seřazeny do přepravek. V každé 
přepravce jsou mezi zkoušené materiály zařa-
zeny kontrolní odrůdy pšenice, které již mají 
ověřenou mrazuvzdornost. Přepravky jsou 
umístěny ve venkovním prostředí pro získání 
přirozené otužilosti.

Testování probíhá v mrazové komoře při tep-
lotě od -13 °C do -15 °C dle aktuálního stupně 
otužení rostlin. Zásahová teplota trvá 20 hodin, 
poté nastává postupné oteplování po 2 °C až 
na teplotu 0 °C.

Odrůda
Víceleté průměrné 
hodnocení mrazu-

vzdornosti body 9–1

Test mrazuvzdornosti
PolněLaboratorní 

test Stupice
Laboratorní 
test Stupice

Kombinovaný 
test Úhřetice

Secese 8,1 100 87 88
Meritto 8,0 100 78 84
Bohemia 7,9 100 78 83
Samanta K1 7,8 100 80 89
Simila 7,0 82 88 70
Diadem 7,0 74 80 70
Alana 7,0 70 65 74
Elly 6,9 91 69 77
Silueta 6,7 75 65 64
Turandot 6,5 60 59 65
Seladon 6,5 83 65 71
Dulina 6,3 72 63 62
Penalta 6,0 63 50 71
Faustina 6,0 59 55 67
Sakura 5,0 49 55 51
Raduza 5,0 46 49 55
Sultan 4,6 58 45 49
Matylda 4,5 45 44 72
Zdar K1 3,5 30 33 40
Hermann 3,0 15 25 49
Fermi 2,0 10 15 43
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Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice
Použití morforegulátorů v porostech ozimé pšenice

Morforegulátory jsou přírodní nebo synte-
tické látky, které ovlivňují růst a vývoj rost-
lin. V pěstební technologii ozimé pšenice 
mají dnes nezastupitelné místo. Uplatňují se 
jednak pro úpravu a regulaci porostu s cílem 
podpoření odnožování, tvorby vyrovnaných 
odnoží a následně i klasů a jednak pro zpoma-
lení dlouživého růstu stébel, zpevnění stébel 
a omezení rizika poléhání. Především u odrůd 
s delším stéblem, horší odolností k poléhání 
a v podmínkách intenzivní agrotechniky je 
použití morforegulátorů vysoce efektivní.

Prvním způsobem uplatnění morforegulá-
torů u ozimé pšenice je úprava struktury po-
rostu zvýšením počtu produktivních odnoží 
a vyrovnání velikosti klasů. Aplikací látky 
chlormequat-chlorid (CCC) v přípravcích např. 
Cycocel 750 SL, Stabilan 750 SL, aj. na rostli-

ny ve fázi odnožování (BBCH 21–25) dochází 
k narušení apikální dominance vzrůstného vr-
cholu hlavního stébla a podpoří se růst a vývoj 
vedlejších odnoží. Vytvoří se tak porost s vět-
ším počtem klasů na jednotce plochy. Výsled-
ky našich pokusů prokázaly průměrné zvýšení 
výnosu zrna o 8 % u porostů zasetých v agro-
technickém termínu a až o 13 % u porostů velmi 
pozdě zasetých a po horší předplodině. 

Vzhledem k vysoce pozitivnímu efektu 
časného ošetření porostu ozimé pšenice mor-
foregulátory na bázi CCC by mělo být toto 
opatření standardním prvkem pěstební tech-
nologie každého porostu. Dávka přípravku 
1,5 l/ha vychází cenově příznivě a ekonomický 
efekt je vždy zaručen. Navíc je možno aplika-
ci morforegulátoru spojit s dalším ošetřením, 
např. herbicidy, přihnojením aj.

90
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neošetřeno
časný zásev
pozdní zásev

relativní výnos zrna (%)

morforegulátor STABILAN 750 SL v dávce  1,5 l BBCH 23

Relativní výnos zrna ozimé pšenice po ošetření morforegulátorem 
(Krukanice, 2008–2011, průměr souboru odrůd)
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Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice
 Další využití morforegulátorů u obilnin je 

ke zkrácení stébla a jeho zpevnění. Aplikace 
přípravku se provádí později, většinou od konce 
odnožování během sloupkování (BBCH 25–35). 
K dispozici je širší spektrum účinných látek. Ve-
dle chlormequat-chloridu (Cycocel 750 SL, Sta-
bilan 750 SL) ještě trinexapac-ethyl (Moddus), 
etephon (Cerone 480 SL) a vyvíjejí se další. Poz-
dější aplikace morforegulátoru již nemá zásadní 
vliv na produktivní hustotu porostu, ale působí 
na zbrzdění dlouživého růstu stébla a zpevnění 
jeho pletiv. Rostliny jsou kratší a odolnější pro-
ti poléhání, především proti nejvíce škodlivé-
mu předčasnému poléhání krátce po odkvětu. 
Nezvyšují se však výnosotvorné prvky, a proto 
morforegulátor v této době již nezvyšuje výno-
sový potenciál, ale jeho efekt spočívá v ulehčení 
sklizně a snížení sklizňových ztrát, popřípadě 
i snížení kvality zrna. V některých případech, 
při citelnějším zkrácení stébla a horších vláho-
vých podmínkách, může docházet i k výnosové 

depresi. Proto je potřeba použití morforegulátoru 
na zkrácení stébla uvážlivě volit a vycházet jak 
z náchylnosti odrůdy k poléhání, tak i z místních 
podmínek, úrovně agrotechniky a zkušenosti 
z předchozích let. Odrůdy, u nichž je obecně do-
poručeno ošetření proti poléhání, je lépe ošetřit 
časněji přípravkem na bázi CCC (BBCH 27–31), 
nebo přípravkem Moddus (0,25–0,4 l/ha) na po-
čátku sloupkování (BBCH 31–35). V případě, že 
nebylo provedeno ošetření časné a hrozí násled-
ně zvýšené nebezpečí poléhání je možno ještě 
jako „záchranu“ použít morforegulátor na bázi 
etephonu (Cerone 480 SL v dávce 0,5–1,0 l/ha) 
v BBCH 32–39. 

Výsledky pokusu s morforegulátory v roce 
2011 uvádí tabulka. U porostů došlo k význam-
nému zkrácení stébla a snížení polehnutí. Po-
kud se týká výnosu, přírůstek nebyl po ošetření 
zaznamenán. Potvrdily se významné odrůdové 
rozdíly v náchylnosti k polehnutí. 

Ošetření ozimé pšenice morforegulátorem (Krukanice, 2011, průměr 5 odrůd)

varianta dávka
l/ha

termín
aplikace
BBCH

výška
porostu

cm

poléhání
9–1

výnos
zrna
t/ha

relativní
výnos

%

neošetřeno x x 86 6 10,43 100

Stabilan 750 SL 1,50 29 81 7 10,64 102

Moddus 0,30 31 80 8 10,44 100

Moddus 0,25 35 78 8 10,22 98

Moddus 0,40 35 74 9 10,29 99

Medax Turbo 1,00 31 76 8 10,59 102

Medax Turbo 1,00 37 68 9 10,12 97

Cerone 480 SL 1,00 37 80 9 10,51 101
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Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice
Fungicidní ošetření ozimé pšenice

Ochrana proti houbovým chorobám musí být 
základem každého pěstebního systému, protože 
tyto choroby mohou významně snižovat výnos 
zrna i jeho kvalitu. U pšenice napadají houbové 
choroby prakticky celou rostlinu od kořenového 
systému přes listy a stébla až po klas a obilky. 
Ochranu je možné řešit celou řadou opatření, 
přičemž mezi nejdůležitější řadíme:
 agrotechnická opatření: používání kvalitní-

ho certifi kovaného osiva, základní agrotech-
nika, střídání plodin, vyrovnaná výživa,

moření osiva: ochrana proti chorobám pře-
nosným osivem (sněti), ochrana klíčních rost-
lin a proti některým chorobám napadajícím 
kořeny,

 používání speciálních pesticidů - fungicidů 
s preventivními, eradikativními a kurativní-
mi účinky na houbové choroby na stéblech, 
listech a klasech.

Fungicidní ošetření je dnes běžnou součás-
tí pěstebních technologií ozimé pšenice. I když 
je v průběhu šlechtění nových odrůd věnována 
prioritní pozornost zvyšování přirozené rezis-
tence, odrůda plně resistentní k celému souboru 
houbových chorob zatím neexistuje. Proto v pře-
vážné většině případů je fungicidní ošetření po-
třebné a také vysoce efektivní. V dlouholetých 
pokusech zakládaných v Krukanicích a Úhře-
ticích zvyšovalo fungicidní ošetření ozimé pše-
nice výnos v průměru o 10 % (graf). Při použití 
účinných fungicidů aplikovaných ve správnou 
dobu však nejsou výjimkou přírůstky výnosu 
o 20 i více procent. Fungicidy jsou však poměrně 
drahé, a proto je třeba jejich použití volit tak, aby 
bylo zvýšením výnosu dosaženo ekonomické 
rentability. Ukazuje se, že dostatečně rentabilní 
je jednorázové ošetření. Opakované dvojí ošet-
ření je rentabilní až při vyšších výnosových pří-
růstcích (alespoň 10 %). U troj- a vícenásobného 
ošetření už se ekonomické rentability většinou 
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(průměr pokusů Krukanice, Úhřetice, 2004–2011)
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Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice
nedosáhne. Proto naše doporučení jsou směrová-
na na jednorázové nebo dvojí ošetření fungicidy 
během vegetace (týká se ochrany proti chorobám 
listů a klasů). 

Fungicidní ochranu ozimé pšenice dělíme 
do tří specifi ckých okruhů: ochrana kořenového 
systému a bází stébel, ochrana stébel a listových 
čepelí a ochrana klasu. Specifi ckým případem 
je ochrana proti chorobám kořenů a bází sté-
bel, jakými jsou například černání pat stébel 
(Ophiobolus graminis), pravý stéblolam (Pseu-
docercosporella herpotrichoides), kořenomor-
ka, fuzária a jiné. Tyto choroby se zatím naštěs-
tí neobjevují pravidelně na všech porostech, ale 
často jsou následkem nedostatků v základní ag-
rotechnice, jako je špatný osevní postup, nekva-
litní předseťová příprava půdy, popřípadě po-
užití nemořeného osiva. Pokud se tyto choroby 
v porostu objeví (při asi 15 % a více napadených 
rostlin), je nezbytné proti nim zasáhnout velmi 

brzy, obvykle už v období odnožování nebo 
na počátku sloupkování (BBCH 25–32). Přitom 
se doporučuje použití specifi ckých fungicidů 
obsahujících zpravidla účinné látky carbenda-
zim, prochloraz nebo propiconazole. 

Nejvýznamnější skupinou houbových chorob 
na pšenici, vyskytující se pravidelně každoroč-
ně, jsou choroby napadající listové čepele a po-
chvy, jakými jsou padlí, listové skvrnitosti (bra-
ničnatky, helmintosporiová skvrnitost - DTR 
a další) a rzi (plevová, pšeničná, travní). Hlavně 
proti těmto chorobám musí být cílená fungicidní 
ochrana tak, aby se zabránilo jejich významněj-
šímu rozšíření v porostu a zároveň aby byl porost 
chráněn co nejdéle po odkvětu. Protože nástup 
jednotlivých chorob bývá časově odlišný (čas-
nější nástup DTR, padlí, pozdější rez pšeničná) 
je potřeba v některých případech ošetřit porost 
opakovaně. Na trhu je v současnosti široké spek-
trum fungicidů s různými účinnými látkami se 

relativní výnos zrna (%)
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Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice
specifi ckou účinností ke skupinám chorob, takže 
není problém zvolit optimální přípravek. 

Spolu s ochranou proti chorobám na listech 
zpravidla řešíme i ochranu klasů. V posled-
ní době se však stávají závažným problémem 
fuzária v klasech. Zvýšený výskyt těchto cho-
rob souvisí se změnou technologií pěstová-
ní pšenice, především opakované zařazování 
v osevním postupu, pěstování pšenice po ku-
kuřici a rozšiřováním minimalizačních techno-
logií zpracování půdy. Chemická ochrana proti 
klasovým fuzáriím vyžaduje aplikaci fungicidů 
se specifi ckou účinností a termín ošetření až 
v době kvetení (BBCH 59–65). V tomto případě 
již nevystačíme s jedním ošetřením, ale je po-
třeba využít opakované dvojí až trojí ošetření.

Protože fungicidní ošetření obilnin je fi nanč-
ně poměrně náročné, mělo by k němu být při-
stupováno uvážlivě, hlavně volbou optimálního 

termínu aplikace fungicidu a volbou přípravku 
s dobrou účinností ke konkrétnímu spektru 
chorob. Základem je chránit horní listová patra 
a udržet je co nejdéle schopné asimilace, pro-
tože zde se především tvoří asimiláty ukládané 
v obilce. Silná infekce houbovými chorobami 
od růstové fáze BBCH 39 vede k podstat-
nému snížení výnosu. Šíření chorob od této 
fáze je potřeba v maximální míře zabránit.
Naopak v období sloupkování (BBCH 31–39) je 
výskyt a škodlivost chorob na listech minimální 
a ošetření prováděná v této době se jeví jako ne-
efektivní. Výsledky našich mnohaletých poku-
sů prokazují, že opakovaná ošetření, kdy první 
postřik byl proveden už na začátku sloupkování 
(BBCH 31–32) přinášejí stejný výnosový pří-
růstek, jako jednorázová ošetření, kdy byl po-
střik proveden v období od konce sloupkování 
do metání (BBCH 39–49). Teprve v případě, že 
bylo první ošetření provedeno na konci sloup-
kování (BBCH 39) a následné v době počátku 

Relativní výnos zrna u různých modelů fungicidního ošetření ozimé pšenice
(Krukanice, Úhřetice, 2006–2011)

model relativní výnos zrna (%)

ošetření 2006 2007 2008 2009 2010 2011 průměr

neošetřeno 100 100 100 100 100 100 100

T2 112 107 109 112 107 111 110

T3 111 108 110 112 106 109 109

T1 + T3 113 112 107 114 108 108 110

T1 + T4 115 113 106 115 106 111

T2 + T4 116 116 110 119 113 109 114
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Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice
kvetení (BBCH 59–61) došlo k průkaznému 
navýšení výnosu ve srovnání s jednorázovým 
ošetřením. Naše doporučení je následující: 
  fungicidní ošetření by mělo být standardním 

opatřením pěstební technologie ozimé pše-
nice, a to jak u odrůd pro potravinářské, tak 
i krmné nebo průmyslové využití. Ošetření 
se ekonomicky nevyplatí u zdravých porostů 
v podmínkách velmi slabého infekčního tlaku 
(hlavně listových skvrnitostí a rzí) nebo u po-
rostů slabých, defektních s nízkou intenzitou 
agrotechniky, při výnosové úrovni do 5 t/ha,

  pro odrůdy méně náchylné k chorobám 
a v podmínkách menšího infekčního tlaku 
postačuje většinou jedno ošetření směřova-
né podle nástupu chorob do období od konce 

sloupkování (T2) do počátku metání (T3). Po-
užívat účinné fungicidy nejlépe kombinova-
né z více účinných látek nebo tank-mixy více 
fungicidů se širokým spektrem účinnosti.

  u odrůd středně náchylných, v podmínkách in-
tenzívní agrotechniky a zvýšeného infekčního 
tlaku, popřípadě při výskytu klasových chorob 
je nezbytné opakované ošetření. Přitom první 
ošetření by nemělo být provedeno dříve, než 
na konci sloupkování (T2, BBCH 39), násled-
né v metání až do kvetení (T3 až T4, BBCH 49 
až 65). Pro pozdní postřiky nedoporučujeme 
používat fungicidy, které mají silnější green-
-efect (např. některé strobiluriny), aby se zby-
tečně neoddalovala sklizeň s následnými rizi-
ky (snížení čísla poklesu).



 Vysoký výnos ve všech oblastech pěstování
 Stabilní pekařská jakost
 Odolná k poléhání

Vlastnosti
 Vhodná do všech výrobních oblastí
 Odolná až středně odolná k významným 

houbovým chorobám
 V letech 2008–2010 dosáhla ve vztahu k prů-

měrnému výnosu kontrolních odrůd 105,4 % 
v kukuřičné výrobní oblasti, 104,5 % v ře-
pařské výrobní oblasti a v bramborářské vý-
robní oblasti 109,2 %

Jakost
 Vysoká objemová hmotnost
 Dobrý a stabilní obsah N látek
 Vysoký obsah kvalitního lepku
 Vysoká hodnota čísla poklesu

Pěstitelská doporučení
Optimální doba setí je od 25. září do 10. říj-

na. Doporučený výsevek je 5,5 MKS/ha v ku-
kuřičné výrobní oblasti, 4,0 MKS/ha v řepařské 
výrobní oblasti a 5,0 MKS/ha v bramborářské 
výrobní oblasti. 

Odrůda má střední délku rostlin s dobrou 
odolností k poléhání. Doporučujeme na jaře 
ve fázi BBCH 27–30 (konec odnožování) apli-
kaci nižších dávek morforegulátorů na bázi 
CCC. Volba dávky závisí zejména na oblasti, 
hustotě porostu, intenzitě pěstební technologie 
(hnojení N) a době výsevu.

Ošetření fungicidem postačuje ve standardní 
dávce na počátku metání.

Diadem A - klenot vašich polí

Hodnocení pekařské jakosti ve státních zkouškách (2009–11, SK)

Odrůda
Objemová 
hmotnost 

(g/hl)

Číslo 
poklesu

 (s)

Obsah NL
 (%)

Sedimentace 
Zeleny

(ml)

Vaznost 
vody
(%)

Objem 
pečiva
(ml)

Diadem 805 370 12,8 46 59 442
Ilona 765 350 12,5 46 58 464
Bardotka 786 393 12,7 50 59 438
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Státní odrůdové zkoušky 2008–11 (UKSUP)



Turandot A - velmi dobrá na klasové fuzariózy
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Turandot Raduza

předplodina zlepšující
předplodina obilnina
předplodina kukuřice

výnos zrna v t/ha

Výnos zrna odrůdy Turandot a Raduza po různých předplodinách
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 Stabilní pekařská jakost A
 Vysoký výnos
 Vhodná i pro pozdní setí

Vlastnosti
 Poloraná odrůda (Samanta + 3 dny v metání)
 Velmi dobrá odolnost k významným choro-

bám klasu a listu
 Střední odnoživost, střední délka stébla
 Vyšší HTS cca 52–54 g
 Velmi dobrá plasticita, vhodná pro pěstování 

ve všech oblastech

Jakost
 Vysoký Zelenyho test 
 Vysoká objemová hmotnost
 Vysoký objem pečiva

Pěstitelská doporučení:
Odrůda má střední odnožovací schopnost. 

Turandot je vhodná do všech pěstitelských ob-
lastí, vhodné jsou zlepšující předplodiny. Dobře 
reaguje i na intenzivní způsob pěstování. Podle 
dosažených výsledků zkoušení Turandot dobře 
snáší pozdní výsev po kukuřici.

Výsev odrůdy je možné zvolit ve středu až dru-
hé polovině agrotechnické lhůty dle oblastí pěsto-
vání. Výsevek cca 3–4 MKS, s přihlédnutím k da-
ným klimatickým a půdním podmínkám oblasti, 
v případě setí po agrotechnickém termínu nebo při 
méně vhodných podmínkách pro vzcházení odrů-
dy doporučujeme navýšení výsevku o 0,5–1 MKS

Hnojení dusíkem podle podmínek a intenzity 
pěstování, dále podle zvolené předplodiny a stavu 
porostu. Je třeba klást důraz na kvalitativní při-
hnojení. Celková dávka dusíku 120–200 kg/ha, 
při vyšších dávkách N je třeba adekvátně navýšit 
dávku morforegulátoru.

Ošetření morforegulátorem doporučujeme 
na bázi CCC ke zvýšení odolnosti proti poléhá-
ní v dávce 1,0–1,5 l/ha ve vývojové fázi 25–30 
BBCH. U intenzivně pěstovaných porostů lze 
doporučit v pozdějším období prostředky na bázi 
etephonu 0,3–0,5 l/ha.

Fungicidní ošetření lze volit v obvyklé hla-
dině, odrůda disponuje dobrou odolností k vý-
znamným chorobám, střední dávky fungicidů 
jsou při běžném tlaku chorob dostačující.



Bohemia A - sázka na jistou

Zastoupení odrůd ozimé pšenice na množitelských plochách v ČR
pořadí 
na plochách

rok 2009 rok 2010 rok 2011
odrůda % odrůda % odrůda %

1 Bohemia 8,42 Bohemia 7,88 Bohemia 8,07
2 8,07 7,04 6,37
3 7,39 6,20 6,10
4 5,17 6,18 5,47
5 3,34 5,09 Sultan 4,34
6 3,30 5,09 4,34
7 Alana 3,29 5,07 Elly 4,16
8 3,17 Sultan 4,66 4,00
9 Sultan 3,11 2,68 3,83
10 Meritto 2,50 2,32 3,12
zdroj: www.ukzuz.cz 
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 Výborná mrazuvzdornost
 Na českém trhu jednička na plochách
 Vysoký obsah bílkovin

Vlastnosti
 Raná odrůda v metání na úrovni odrůdy Sa-

manta, možnost využití jako předplodiny pro 
ozimé řepky za předpokladu včasného výsevu

 Nadprůměrná odolnost k významným cho-
robám, ve srovnání se standardními odrůda-
mi vyšší o 1–2 body 

 Střední odnoživost, delší stéblo, dobrá odol-
nost poléhání

 Velké zrno, HTS cca 54 g
 Velmi dobrá plasticita

Jakost
 Vysoký obsah dusíkatých látek
 Vysoký Zelenyho test 
 Velmi vysoká vaznost mouky
 Vysoký objem pečiva

Pěstitelská doporučení: 
(podrobná metodika pěstování na www.selgen.cz) 

Výnos je tvořen nižším počtem produktiv-
ních klasů na jednotce plochy s vysokou hmot-
ností zrna v klasu a vysokou HTS. Odrůda má 
střední odnožovací schopnost, optimální husto-
ta porostu je 500–550 klasů/m2. Bohemia nemá 
z pěstitelského hlediska výrazná rizika, vhod-

né jsou zlepšující předplodiny. Dobře reaguje 
na vyšší vstupy, ale nadprůměrného výnosu 
zrna dosahuje i při střední úrovni agrotechniky. 
Dobře snáší pozdní výsev.

Výsevek odrůdy Bohemia je vhodné volit v hla-
dině 3–4 MKS, s přihlédnutím k termínu setí, při 
raném setí a dobrých podmínkách pro vzcházení 
můžeme zvolit výsevek do 3 MKS, naopak při 
pozdním výsevu a zhoršených podmínkách pro 
vzcházení zvýšíme výsevek na 4–4,5 MKS.

Hnojení dusíkem zvolit dle předplodiny. Roz-
hodující je hnojení dusíkem s důrazem na pro-
dukční hnojení před metáním, v sušších ob-
dobích je vhodná aplikace roztoku močoviny. 
Pozdnější dávky N jsou vzhledem k ranosti od-
růdy už méně využitelné. Odrůda má geneticky 
zafi xovaný vysoký obsah N-látek v zrnu a i při 
vysokém výnosu zrna u ní nedochází k výraz-
nému poklesu. Pro zachování dobré objemové 
hmotnosti doporučujeme včasnou sklizeň.

Ošetření morforegulátorem doporučujeme 
na bázi CCC ve střední dávce, u intenzivních 
porostů ve fázi 28–29 BBCH 1,3 l/ha a 0,5 l/ha 
ve fázi 30–32 BBCH. U velmi silných porostů je 
možno do fáze 45 použít přípravky na bázi ete-
phonu (0,5 l/ha).Při užití fungicidů lze volit stan-
dardní dávku s ohledem na infekční tlak chorob.
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 Velmi vysoký výnosový potenciál 
 Vysoká objemová hmotnost
 Dobrá mrazuvzdornost

Vlastnosti
 Dobrá odolnost k významným houbovým 

chorobám
 Metání 2 dny před Samantou
 Střední odolnost k poléhání
 V letech 2007–2010 nejvyšší výnosy zrna 

v raném sortimentu pšenice

Jakost
 Velmi vysoká objemová hmotnost
 Vysoký obsah N látek
 Vysoká hodnota Zelenyho testu
 Vysoká hodnota čísla poklesu

Pěstitelská doporučení
Doporučený výsevek odrůdy Elly je 4 MKS/ha.

Je vhodnou odrůdou pro velmi časný výsev. Se-
tím v agrotechnické lhůtě se podpoří ranost od-
růdy. 

Délka rostlin je střední, se střední odolností 
k poléhání, středně odnožující. Doporučujeme 
na jaře ve fázi BBCH 27–30 (konec odnožování) 
aplikaci středních až vyšších dávek morforegu-
látorů na bázi CCC. Volba dávky závisí zejmé-
na na oblasti, hustotě porostu, intenzitě pěstební 
technologie (hnojení N) a době výsevu.

Za běžných podmínek postačuje jedno ošet-
ření fungicidem. V podmínkách intenzivní ag-
rotechniky odrůda velmi dobře zhodnotí použi-
tí dvojího fungicidního ošetření.

Elly A - ranost, výnos, kvalita

18



Sultan A/E - to je kvalita, tu agronom přivítá
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 Vhodná do všech výrobních oblastí
 Stabilní pekařská jakost A/E (jakostní kon-

trola ÚKZÚZ)
 Nadprůměrný zdravotní stav

Vlastnosti
 Poloraná odrůda
 Střední mrazuvzdornost
 Není citlivá na termín setí a dobře snáší 

i pozdní výsevy
 Vysoká odolnost k braničnatce plevové 

a velmi dobrá odolnost k padlí travnímu

Jakost
 Velmi vysoký objem pečiva
 Vysoký obsah bílkovin
 Vysoká objemová hmotnost
 Stabilní číslo poklesu
 Na Slovensku zařazena do jakosti E

Pěstitelská doporučení
(Podrobná metodika pěstování na www. selgen.cz)

Doporučený výsevek odrůdy Sultan je 
3,5–4,5 MKS/ha. Výsevek je možné za op-
timálních podmínek a při časném setí snížit 

na 3,0–3,5 MKS/ha. Odrůda je vhodná do všech 
výrobních oblastí díky její plasticitě, dobré 
odolnosti k biotickým i abiotickým stresům 
a stabilní pekařské kvalitě. Optimální jsou pro 
odrůdu Sultan výrobní oblasti řepařská, obil-
nářská a bramborářská. 

Odrůda Sultan má střední délku rostlin s prů-
měrnou odolností k poléhání. Doporučujeme 
střední dávku morforegulátoru nebo vyšší při 
intenzivním způsobu pěstování. Na jaře ve fázi  
BBCH 27–30 (konec odnožování) aplikaci 
středních až vyšších dávek morforeguláto-
rů na bázi CCC. Volba dávky závisí zejména 
na oblasti, hustotě porostu, intenzitě pěstební 
technologie (hnojení N) a době výsevu. Rostli-
ny včasných výsevů mají delší stéblo, a proto je 
vhodné při aplikaci volit vyšší dávku (2,0 l/ha). 
Lze použít přípravek na bázi trinexapacethyl 
(Moddus 0,4 l/ha) ve fázi 31–35.

Za běžných podmínek je dostačující jedno 
fungicidní ošetření na ochranu praporcového 
listu v době na začátku metání (BBCH 49–51).

Ukazatele jakosti pekařských pšenic Sultan a Ilona (ÚKSÚP)
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Ilona 75,7 12,2 45 394 33,4 92 2214 7
Sultan 79,2 12,6 47 411 38,5 74 2329 8

Hodnocení jakosti (ÚKZÚZ 2005–2007)
Číslo 

poklesu 
(s)

Obsah 
bílkovin 

(%)

Sedimentace 
Zeleny

Vaznost 
mouky

Objemová 
hmotnost

Chléb - 
objem

Tvrdost 
- PSI

Sultan 332 13,6 45 57,7 795 589 13
Samanta 331 13,5 34 54,2 799 541 23
Sultan E E A E E E
Samanta E E A B E A
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 Nejvýnosnější odrůdou v registračních po-
kusech v letech 2006–2008
 Dobrá mrazuvzdornost
 Dobrý zdravotní stav

Vlastnosti
 Poloraná odrůda s dobou metání 2 dny 

po odrůdě Samanta
 Střední délka rostlin se střední odolností 

k poléhání
 Středně rezistentní ke rzi plevové, rzi pšenič-

né, padlí travnímu a listovým skvrnitostem

Jakost
 Potravinářská jakost B
 Na Slovensku je hodnocena jako A6

Agrotechnické charakteristiky
Odrůda pro intenzivní pěstování (v malo-

parcelkových pokusech dosáhla výnosu zrna 
až 16 t/ha). Pro dosažení dobré potravinářské 
jakosti je potřeba pozdně produkční nebo raně 
kvalitativní přihnojení v dávce 40–60 kg N/ha. 
Doporučena je střední dávka až vyšší dávka 
morforegulátoru podle intenzity pěstování. Od-
růda Seladon je intenzivně odnožující a dobře 
snáší pozdní výsevy. Vzhledem k dobré mra-
zuvzdornosti a odolnosti přísuškům je odrůda 
vhodná i do méně příznivých oblastí.

Fungicidní ošetření je vhodné zaměřit zejmé-
na proti klasovým fuzariózám.

Seladon B - supervýnos
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Kukuřičná Řepařská Obilnářská Bramborářská

výnos %

Seladon Biscay Cubus Meritto Akteur

Průměrný výnos zrna 2005–2009 (ÚKZÚZ)
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Matylda A - raná sklizeň
 Vysoký výnos zrna - nejvyšší výnos ve zkouš-

kách ÚKZÚZ v ŘVO - průměr tří let 105 %
 Stabilní pekařská jakost
 Vysoká objemová hmotnost

Vlastnosti
 Odolná proti napadení rzí plevovou a travní, 

středně odolná proti napadení padlím trav-
ním na listu i v klasu

 Vhodná i pro pozdní setí

Jakost
 Velmi vysoká objemová hmotnost
 Vysoký objem pečiva
 Středně vysoký obsah N látek
 Vysoká vaznost mouky

Pěstitelská doporučení
Matylda se řadí do souboru raných odrůd. 

Setím v agrotechnické lhůtě se podpoří ranost 
odrůdy. Doporučený výsevek odrůdy je 3,5–
4,5 MKS/ha. Odrůda má střední délku rostlin 
s průměrnou odolností k poléhání. Doporuču-
jeme na jaře ve fázi BBCH 27–30 (konec odno-
žování) aplikaci vyšších dávek morforegulátorů 
na bázi CCC zejména při vyšší intenzitě pěs-
tování.

Za běžných podmínek postačuje jedno ošet-
ření fungicidem. V podmínkách intenzivní ag-
rotechniky a zvýšeného infekčního tlaku cho-
rob doporučujeme použít standardně dvojího 
fungicidního ošetření.



Sakura C - zdravý klas
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 Komplexní odolnost k chorobám
 Krátkostébelná odrůda s velmi dobrou odol-

ností k poléhání
 Vynikající výtěžnost bioethanolu

Vlastnosti
 Polopozdní odrůda
 Vynikající odolnost ke klasovým fuzariózám
 Střední mrazuvzdornost

Jakost
 Vysoká hodnota objemové hmotnosti
 Vyšší hodnota obsahu bílkovin
 Vysoké a stabilní číslo poklesu

Pěstitelská doporučení
(Podrobná metodika pěstování na www. selgen.cz)

Sakura je vysoce výnosná v oblasti kukuřič-
né, řepařské a obilnářské. V bramborářské ob-
lasti dosahuje středního výnosu. Odrůda dob-
ře reaguje na intenzifi kační faktory v podobě 

hnojení, morforegulátoru a fungicidu. Využití 
morforegulátoru přispívá ke zvýšení výnosu, 
nicméně aplikace není nezbytná z hlediska po-
léhání, zvláště v méně intenzivních porostech. 

Doporučujeme jednu aplikaci fungicidu bě-
hem vegetace. Byl zaznamenán pozitivní vliv 
této aplikace na zvýšení objemové hmotnosti.

Optimální výsevek je v rozmezí 4–5 MKS. Niž-
ší výsevky než 3,5 MKS již snižují výnos zrna. 
V horších pěstebních podmínkách dochází ke sní-
žení výnosu od výsevku 5 MKS. Vzhledem k dob-
ré mrazuvzdornosti snáší i pozdní výsevy. Díky 
velmi dobré odolnosti ke klasovým fuzariózám je 
odrůda vhodná zvláště do intenzivních pěstitel-
ských oblastí a také se dobře uplatní v lokalitách 
s vyšším tlakem klasových fuzarióz. Je rezistentní 
až středně rezistentní ke rzi plevové, rzi pšenič-
né, padlí travnímu a braničnatce plevové v klasu. 
Odolnost k listovým skvrnitostem je střední. 
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 Vynikající mrazuvzdornost
 Vysoký výnos zrna
 Velmi dobrá odolnost k poléhání

Vlastnosti
 Raná odrůda
 Není citlivá na předplodinu
 Dobře snáší i pozdní výsevy
 Tolerantní k přísuškům
 Dobrý zdravotní stav

Jakost
 Potravinářská jakost B
 Středně vysoký obsah N látek
 Vysoká objemová hmotnost

Pěstitelská doporučení
Aplikace morforegulátoru podporuje zvýšení 

výnosu, nicméně vzhledem k dobré odolnos-
ti k poléhání není aplikace nezbytná, zvláště 
v méně intenzivních porostech.

Secese má vynikajicí mrazuvzdornost a záro-
veň velmi dobrou odolnost proti plísni sněžné. 
Odrůda Secese je vhodná do všech výrobních 
oblastí. Optimální jsou podmínky oblasti řepař-
ské, obilnářské a bramborářské.

Odrůda vykazuje dobrou odolnost k význam-
ným houbovým chorobám. Je středně rezistent-
ní ke rzi plevové, rzi pšeničné, padlí travnímu 
a listovým skvrnitostem. Doporučujeme použít 
standardně dvojího fungicidního ošetření ze-
jména při vysoké intenzitě pěstování a při zvý-
šeném tlaku chorob.

Secese B - překoná všechny nesnáze
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Secese Silueta

zlepšující
obilnina
kukuřice

výnos zrna (t/ha)

Předplodina

Výnos zrna odrůd ozimé pšenice po různé předplodině
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Poznatky z praxe
Ing. Karel Mládek 
(regiony Jižní Čechy 
a Vysočina)

AGRO družstvo 
Dolní Bukovsko 
hospodaří v severní 
části českobudějo-
vického okresu. Pod-
nik je v povědomí 
zemědělců jako spo-
lupořadatel polních 

dnů sdružení Česká řepka a společně se seme-
nářskými fi rmami Osev Jih a Osiva Boršov se 
podílí na pokusech se sortimentem ozimých 
pšenic.

V současné době AGRO družstvo hospodaří 
na 1570 hektarech orné půdy. Tržními plodina-
mi v RV jsou řepka, jarní ječmen a jarní a ozi-
má pšenice. Tu úspěšně pěstují každým rokem 
zhruba na 480 ha. Sortiment pěstovaných odrůd 

se postupně obměňuje, ale základ tvoří odrůdy 
tuzemské provenience ze šlechtitelských stanic 
společnosti Selgen a.s.

Při zásevu v roce 2010 se dřívějším zamě-
řením agronom a nyní dlouholetý předseda 
ing. Kubeš po dohodě se zástupci semenářské 
fi rmy Osiva Boršov rozhodl pro odrůdu Elly. 
Její předností je ranost, potravinářská kvalita 
a vysoký výnos ve spojení s dobrým zdravot-
ním stavem. Byla vyšlechtěna ve ŠS Selgenu 
ve Stupicích, takže je vhodná pro pěstování 
ve zdejších klimatických podmínkách. 

K technologii pěstování řekl ing. Kubeš toto: 
„Předplodinou pro množitelský porost byl jetel 
luční. Po střední orbě následovalo začátkem 
října setí s výsevkem asi 190 kg/ha. Herbicidní 
ochrana byla provedena na podzim. Zimu pře-
čkala Elly bez poškození. Pěstební technolo-
gie se nelišila ostatních ploch ozimých pšenic. 

Ing. Jan Kubeš
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Celková dávka dusíku byla asi 120 kg/ha, fun-
gicid stačil pouze jeden ve fázi praporcového 
listu. Doporučuji plnou dávku morforegulátoru 
na zpevnění stébla. Porost mě zaujal až ve fázi 
klasu. Ten není tak dlouhý jako u Bohemie, ale 
hustým nasazením kvítků a plným osazením 
zrny dával předpoklad vysokého výnosu. A to se 
také splnilo. Na ploše 32 ha jsme sklidili 8 t/ha. 
Průměrný výnos z ostatních ploch byl o 1 t niž-
ší. Podle odebraného vzorku vyšla pšenice z této 
množitelské plochy v potravinářské kvalitě. Elly 
máme proto letos zasetou na větší ploše.“

Tento výborný výsledek není náhodný, po-
dobná spokojenost vládne s pěstováním uvedené 
odrůdy i v sousedním Agrodružstvu Žimutice.

Na opačném konci mého regionu na okrese 
Havlíčkův Brod hospodaří na 1180 ha orné půdy 
ZOD Skryje. Nadmořská výška je okolo 300 m. 
Z tržních plodin pěstují cukrovku, řepku, kuku-

řici, j. ječmen a na 550 ha pšenici. V roce 2010 
se rozhodl agronom ing. Běhounek ve spoluprá-
ci se ZZN Pelhřimov zkusit novou odrůdu Elly 
jako množitelský porost na ploše 10 ha. K tech-
nologii pěstování řekl: „ Předplodinou byla ozi-
má řepka, setí proběhlo 25. 10. 2010. Odrůda 
přezimovala dobře. Na jaře byl použit nejprve 
Stabilan v dávce 1,7 l/ha na podporu odnožování 
a na zpevnění stébla se osvědčil Moddus v dáv-
ce 0,4 l/ha. Fungicidně jsme ošetřovali porost 
2× - nejprve Bumprem Super a později Amis-
tarem Xtra. Celková dávka N činila 140 kg/ha.
Péče o porost se vyplatila. S výnosem 10,6 t byl 
o 2,6 t nad průměrem ostatních pšenic. Letos 
jsme Elly zaseli na podstatně větší ploše“.

Jak je vidět, tak se této odrůdě daří i v roz-
dílných výrobních podmínkách. Může to být 
vzhledem k ranosti předplodina pro řepku s vy-
sokým výnosem zrna v potravinářské kvalitě.
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Ing. Karel Provaz-
ník (region Jižní Mo-
rava)

Jedna z nejpěs-
tovanějších odrůd 
pšenice ozimé na již-
ní Moravě je odrů-
da Bohemia ze ŠS 
Úhřetice. Několika-
leté zkušenosti s je-
jím pěstováním má 

agronom pan Hlaváček ze zemědělské společ-
nosti ZEMOS a.s., Velké Němčice. Podle jeho 
slov si na odrůdě cení nejen vysoký výnos zrna 
v potravinářské kvalitě, ale i výbornou mrazu-
vzdornost, nadprůměrný zdravotní stav a vhod-
nost pro rané termíny výsevu (do 4 MKS/ha). 
Upozorňuje na nutnost jarní aplikace regulátorů 
na srovnání porostu (odnoží) a jejich další apli-
kaci ke zvýšení odolnosti poléhání. Nesmí se 
také zapomenout na kvalitativní dusíkaté při-

hnojení. Akciová společnost obdělává pozemky 
na okrese Břeclav v kukuřičné výrobní oblasti. 
V roce 2011 byla Bohemia pěstována na výměře 
384 ha s průměrným výnosem 7,26 t/ha, přitom 
po slunečnici na 91 ha honu dala 8,12 t/ha. 

Podobné zkušenosti s Bohemií, která byla re-
gistrována v ČR v roce 2007, má i Ing. Svačina 
ze Zemědělského družstva Klenovice na Hané. 
Jak už název napovídá, hospodaří v řepařské 
výrobní oblasti okresu Prostějov. V loňském 
roce sklidil tuto odrůdu ze 101 ha při průměr-
ném výnosu 10,03 t/ha. A jak sám říká, s Bohe-
mií je velmi spokojený, o čemž svědčí i osev pro 
sklizeň v letošním roce.

V roce 2010 byla registrovaná v raném sorti-
mentu odrůda ozimé pšenice Elly, vyznačující 
se dobrou odnoživostí a mrazuvzdorností. Vy-
niká tolerancí k přísuškům, vysokou a stabilní 
objemovou hmotností. První rok pěstování má 

Poznatky z praxe

Přezimování Elly (zima 2011/12)
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za sebou v zemědělské společnosti Ostrož-
sko a.s., která sídlí na Uherskohradišťsku. Vý-
robní ředitel Ing. Zelený má víceleté výborné 
zkušenosti s odrůdou Bohemia. Proto si chtěl 
vyzkoušet i Elly a ta ho velmi příjemně překva-
pila. Jak uvádí, „svými vlastnostmi je vhodná 
do všech pěstitelských podmínek v ČR. Úspěš-
ně se zařadila vedle odrůdy Bohemia“. Dosaže-
ný výnos 9,2 t/ha byl nadprůměrný.

ZEAS Lysice, a.s., hospodaří na okrese 
Blansko v nadmořské výšce od 340 do 650 m. 
Ve vyšších polohách (bramborářská výrobní 
oblast) obdělává méně úrodné půdy. Na těch-
to pozemcích si vyzkoušel hlavní agronom 
Ing. Paroulek pěstování výnosné odrůdy Sela-
don. Je to odrůda vysoce odnoživá a tolerantní 
i k pozdějšímu termínu setí. Ing. Paroulka pří-
jemně překvapila velmi dobrým přezimováním, 
„schopností“ vypořádat se s nepříznivými pod-
mínkami a vysokým výnosem zrna (6,86 t/ha),

který byl pro tuto oblast nečekaný. O spoko-
jenosti s touto odrůdou svědčí i osetá plocha 
na podzim 2011.



Penalta C - trefa do krmných směsí
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 Výborné výsledky efektivity nárůstu hmot-
nosti ve výkrmovém testu drůbeže
 Velmi dobrý zdravotní stav
 Velmi dobrá úroveň mrazuvzdornosti

Vlastnosti
 Polopozdní nepekařská odrůda, vhodná pro 

krmné a škrobárenské využití, případně pe-
čivárenství

 Velmi dobrá odolnost k významným choro-
bám, stavem (vysoká odolnost padlí travní-
mu, vyšší odolnost komplexu listových cho-
rob a chorobám klasů - braničnatce a fuzáriu)

 Vyšší délka rostlin, středně dobrá odolnost 
poléhání

 Vhodná pro pozdní setí i pro obilní předplo-
dinu 

Jakost
 Krmná jakost potvrzena výkrmovým testem 

na drůbeži
 Vysoký obsah škrobu v sušině
 Nízká hodnota Zelenyho testu

Pěstitelská doporučení
Penaltu je možné využít pro intenzivní i méně 

intenzivní pěstování ve všech oblastech, vhod-

ná i pro plochy s nižšími vstupy. Odrůda neje-
ví zvýšenou citlivost na předplodinu, je proto 
vhodná i pro využití setí po obilnině a kukuřici. 

Výsev volíme v ideálním případě ve středu 
agrotechnické lhůty dle oblastí pěstování, ale je 
možno zvolit i pozdní termín výsevu, odrůda 
nevykazuje extrémní citlivost na termín setí. 
Výsevek v hladině cca 3–3,5 MKS, upravuje-
me potom podle aktuálního data výsevu a ag-
rotechnických podmínek zvýšením či snížením 
o 0,5–1 MKS. Příliš vysoký výsevek může způ-
sobit přehoustnutí porostů!

Hnojení dusíkem je třeba zvolit dle předplo-
diny. Celková dávka 140–180 kg N/ha s důra-
zem na dělené produkční hnojení.

Ošetření morforegulátorem doporučujeme 
v dávce CCC 1,5–2,0 l/ha, upravit podle stavu 
porostu a průběhu počasí v jarním období.

Fungicidní ošetření volit při vyšším tlaku 
chorob a u přehoustlých porostů, jinak postačují 
běžné dávky ošetření.

Výsledky výkrmového testu na kuřatech - MTD Ústrašice
Průměrná hmotnost kuřat ve věku 35 dnů Spotřeba 

krmiva 
na 1 kg ŽH IEVkohoutci slepičky průměr

(g) (g) (g) (g)
PENALTA 2178 1893 2033 1818 307
pšenice 1 2148 1807 1981 1865 290
pšenice 2 2174 1874 2016 1815 302
pšenice 3 2157 1837 1993 1815 301

IEV   =
% dožilých x průměrná hmotnost v g x 100

počet dní ve výkrmu x spotřeba krmiva na 1 kg živé hmotnosti v g



Meritto B - překoná každou zimu
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 Vysoká mrazuvzdornost
 Stabilní výnos ve všech oblastech
 Vhodná i do sušších oblastí

Vlastnosti
 Poloraná odrůda vhodná pro krmné a škro-

bárenské využití 
 Vyšší délka rostlin, středně dobrá odolnost 

poléhání
 Střední odolnost chorobám
 Dobrá odolnost porůstání
 Snáší i pozdní setí

Jakost
 Dobrá krmná jakost potvrzena výkrmovým 

testem na drůbeži
 Střední obsah dusíkatých látek
 Stabilní hodnota čísla poklesu

Pěstitelská doporučení:
Meritto je odrůda vhodná pro intenzivní způ-

sob pěstování ve všech oblastech. Odrůda ne-
jeví zvýšenou citlivost na předplodinu, je pro-
to vhodná i pro využití setí po obilovině a pro 
pozdní setí po kukuřici. 

Výsev volíme v ideálním případě ve středu 
agrotechnické lhůty dle oblastí pěstování, ale je 
možno zvolit i pozdní termín výsevu. Výsevek 
v hladině cca 4–4,5 MKS, upravujeme dle ak-
tuálního data výsevu a agrotechnických podmí-
nek zvýšením či snížením o 0,5 MKS. 

Hnojení dusíkem s důrazem na pozdní kvalita-
tivní přihnojení. Celková dávka N 80–150 kg/ha.

Ošetření morforegulátorem doporučujeme 
v dávce CCC 2,0 l/ha.

Odrůda je středně odolná padlí na listu i kla-
su, méně odolná listovým skvrnitostem a rzi 
plevové, dosti náchylná na napadení rzí pšenič-
nou. Pozornost při fungicidní ochraně odrůdy je 
třeba zaměřit na udržení dobrého zdravotního 
stavu posledních 2 listů s plynulou návaznos-
tí na ošetření klasu. Zpravidla volíme 2 fun-
gicidy 1. dávka v BBCH 37–39 a druhá dávka 
v BBCH 59–65 s cíleným zaměřením na klaso-
vá fusaria.

Ing. L. Bobková CSc., šlechtitelka pšenice
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 Velmi raná odrůda (o tři dny ranější než Sa-
manta)
 Kvalitní pekařská jakost A
 Vysoká mrazuvzdornost

Vlastnosti
 Dobrá odolnost k poléhání
 Vhodná do teplých oblastí
 Odolná k přísuškům
 Dobrý zdravotní stav

Jakost
 Vysoká objemová hmotnost
 Vysoký obsah dusíkatých látek
 Velmi dobrá hodnota Zelenyho testu

Pěstitelská doporučení 
Silueta je vhodná do teplejších intenzivních 

oblastí, snáší pozdní výsevy. Použití morfore-
gulátoru není třeba, při vysoké intenzitě možno 
použít nižší dávku. 

Silueta má dobrý zdravotní stav s velmi dob-
rá odolnost k padlí a rzi pšeničné a plevové. 
Na velmi dobré úrovni je i odolnost ke klaso-
vým fuzariózám. Odrůda Silueta je mírně ná-
chylná k braničnatce na listu. Za běžných pod-
mínek je dostačující jedno fungicidní ošetření 
na ochranu praporcového listu v době na začát-
ku metání (BBCH 49–51). 

Silueta A - nejranější od Selgenu
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Simila B - vylepšená Samanta
 Vynikající mrazuvzdornost
 Vysoká odolnost k fuzariózám klasu
 Stabilní jakost

Vlastnosti
 Dobře snáší i pozdní setí
 Polopozdní odrůda (3 dny pozdější než Sa-

manta)
 Odolná k padlí travnímu, rzi pšeničné a bra-

ničnatce v klasu

Jakost
 Potravinářská jakost B
 Vysoký obsah bílkovin
 Stabilní vysoká objemová hmotnost

Pěstitelská doporučení
Simila je velice adaptabilní a lze jí pěstovat 

jak v intenzivních systémech, tak i v relativně 
nepříznivých podmínkách a je vhodná i pro eko-
logické hospodaření. Výsevek závisí na termínu 

setí a oblasti. V optimálních podmínkách lze po-
užít snížený výsevek 2,8–3,2 mil. zrn na hektar. 
Simila dobře reaguje na použití morforeguláto-
ru. S ohledem na delší stéblo a střední odolnost 
k poléhání je výhodná aplikace středních až vyš-
ších dávek. Ve výnosových dosahovala Simila 
nejvyšší výnosy ve výrobním typu řepařském 
a obilnářském. V kukuřičné a bramborářské ob-
lasti měla výnosy na úrovni kontrolních odrůd.

Patří ke špičce mrazuvzdorných odrůd u nás 
registrovaného sortimentu ozimé pšenice, a tím 
významně snižuje pěstitelské riziko v zimách, 
kdy dochází k poškozování porostů. V kritické 
zimě 2002/03 nevymrzla na žádné zkušební lo-
kalitě.

Snížení pěstebních nákladů umožňuje dobrý 
zdravotní stav odrůdy, takže lze aplikovat fungici-
dy pouze při vyšším tlaku chorob. Obvykle posta-
čuje jeden postřik fungicidy na počátku metání.

Průřezy pokusných chlebů z fusariozního a kontrolního pole
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 Optimální index P/L
 Vhodná pro intenzivní pěstování
 Silná odnoživost

Vlastnosti
 Polopozdní odrůda (Samanta + 3–4 dny 

v metání)
 Střední délka rostlin
 Střední až vyšší poléhavost
 Střední mrazuvzdornost

Jakost
 Vhodná pro nepekařské zpracování
 Velmi dobré farinografi cké hodnocení
 Vysoká výtěžnost mouky

Pěstitelská doporučení
Odrůda kompenzačního typu se střední HTS. 

Optimální pro zajištění tvorby výnosu je střední 
počet klasů na jednotku plochy. 

Výsev je lépe volit vzhledem ke střední úrov-
ni mrazuvzdornosti v první polovině agrotech-
nického termínu. Výsevek je vhodné volit v roz-
mezí 3–3,3 MKS v na počátku agrotechnického 
termínu, 3–3,5 MKS ve středu agrotechnického 
termínu a při zhoršené polní vzcházivosti navý-
šit výsevek na 3,5–4 MKS.

Hnojení N se řídí dle stavu porostu a půdních 
podmínek, rozmezí je od 100 do 150 Kg N/ha.

Ošetření morforegulátorem doporučujeme 
v dávce 1,5–2,0 l/ha přípravky na bázi CCC.

Užití fungicidů je vhodné zaměřit na příprav-
ky proti padlí travní a listové skvrnitosti.

Faustina C - pečivárenská odrůda



Alana A - praxí prověřená
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 Vysoká a stabilní pekařská jakost A
 Velmi dobrá mrazuvzdornost
 Snáší pozdní výsev i setí po obilnině

Vlastnosti
 Pozdní odrůda
 Dobrá odolnost listovým skvrnitostem a fu-

sariu
 Dlouhé stéblo
 Nižší odolnost k poléhání
 Velké zrno, HTS 55 g

Jakost
 Vysoký obsah dusíkatých látek
 Vysoký obsah lepku
 Vysoký objem pečiva

Pěstitelská doporučení
Odrůda má střední odnožovací schopnost 

a nemá z pěstitelského hlediska výrazná rizika. 
Dobrých výsledků dosahuje ve všech oblastech. 
Snáší pozdní výsev po kukuřici i po obilní před-
plodině.

Výsev odrůdy provádíme podle agrotechnic-
kého termínu dané oblasti pěstování. Výsevek 
je třeba zvolit v hladině 3–3,5 MKS, s přihléd-
nutím k termínu setí, při raném setí můžeme 
zvolit výsevek do 3 MKS, naopak při pozdním 
výsevu a zhoršených půdních podmínkách zvý-
šíme výsevek na 4–4,5 MKS.

Hnojení dusíkem v celkové hladině 120–
180 kg N/ha, je vhodné produkční dávku 
hnojení rozdělit do dvou fází (BBCH 30–31 
a BBCH 32–37), pro stabilizaci jakostních para-
metrů užít kvalitativní přihnojení cca 30 kg N/
ha ve fázi 51–59 BBCH.

Ošetření morforegulátorem je nutné pro 
zvýšení odolnosti k poléhání a stabilizaci výno-
su. Prostředky na bázi CCC ve fázi 25–29 BBCH 
2,0 l/ha a 0,7–0,8 l/ha ve fázi 31–32 BBCH. 
U přehoustlých porostů je možno do fáze 45 po-
užít přípravky na bázi etephonu (0,5–1,0 l/ha).

Fungicidní ošetření je vhodné volit proti lis-
tovým chorobám s ohledem na infekční tlak 
v dané lokalitě.

Ing. A. Vítková (ÚKZÚZ) přehlídka porostu SE1



Raduza A - dynamická regenerace
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 Vysoká objemová hmotnost
 Vysoký výnos zrna ve středních a vyšších 

polohách
 Tolerantní k obilní předplodině

Vlastnosti
 Polopozdní odrůda
 Silně odnoživá odrůda
 Střední až vyšší poléhavost
 Střední mrazuvzdornost
 Velmi dobrá odolnost k listovým skvrnitos-

tem

Jakost
 Vysoká objemová hmotnost
 Vysoká vaznost mouky
 Vysoký objem pečiva

Pěstitelská doporučení
(podrobná metodika pěstování na www.selgen.cz)

Odrůda kompenzačního typu s vyrovnanou 
střední HTS. Optimální pro tvorbu výnosu je 
střední počet klasů na jednotku plochy 550–
600 klasů/m2. Po obilní předplodině nebyl zjiš-
těn výrazný pokles výnosu.

Výsev je třeba volit vzhledem ke střední hla-
dině mrazuvzdornosti v první polovině agro-
technického termínu. Výsevek je vhodné volit 
v hladině 3–3,3 MKS v na počátku agrotechnic-
kého termínu, 3,3–3,5 MKS ve středu agrotech-
nického termínu a při zhoršené polní vzcházi-
vosti je třeba navýšit výsevek na 3,5–4 MKS.

Hnojení dusíkem s důrazem na pozdní pro-
dukční hnojení po metání, při absenci srážek je 
vhodná aplikace roztoku močoviny. 

Ošetření morforegulátorem doporučujeme s při-
hlédnutím k silné odnoživosti odrůdy na bázi CCC 
v dělené dávce, první dávka ve fázi 29–30 BBCH 
1,5 l/ha a druhá dávka 0,5 l/ha ve fázi 30–
32 BBCH. U silných porostů je možno do fáze 45 
použít přípravky na bázi etephonu (0,5 l/ha).

Užití fungicidů je vhodné zaměřit na příprav-
ky proti padlí travní a fusaria v klase, konkrétní 
rozhodnutí je třeba volit dle stavu porostu a pro-
gnózy vývoje infekce. 

Odrůda byla vyšlechtěna ve spolupráci 
s VÚRV, v.v.i. Ruzyně.
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 Vynikající odolnost k porůstání i v dešti-
vých letech
 Krátkostébelná odrůda s dobrou odolností 

k poléhání
 Stabilní jakost

Vlastnosti
 Dobrá mrazuvzdornost
 Vynikající odolnost k fusarioze klasu
 Odolná k padlí travnímu, rzi plevové a pše-

ničné a běloklasosti

Jakost
 Vysoká objemová hmotnost
 Vysoká vaznost mouky

Pěstitelská doporučení
Odrůda kompenzačního typu s vyrovnanou 

střední HTS.

Rané výsevky umožňuji nejvíce využít ranost 
této odrůdy Výsevek je vhodné volit v hladině 
3–3,3 MKS v na počátku agrotechnického ter-
mínu, 3,3–3,5 MKS ve středu agrotechnického 
termínu a při zhoršené polní vzcházivosti je tře-
ba navýšit výsevek na 3,5–4 MKS.

Hnojení dusíkem s důrazem na pozdní pro-
dukční hnojení je možné v širokém rozmezí 
80–160 kg/ha.

Ošetření morforegulátorem s ohledem na ne-
poléhavost doporučujeme spíše na srovnání po-
rostů v dávce 0,5–1,0 l/ha ve fázi 25–27 BBCH. 

Užití fungicidů je vhodné zaměřit na příprav-
ky proti septorióze, konkrétní rozhodnutí je 
třeba volit dle stavu porostu a prognózy vývoje 
infekce. 

Dulina A - raná jistota
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Hermann C
K - král oplatek

 Dobrý zdravotní stav
 Preferována mlýny
 Dobrá regenerace

Vlastnosti
 Nízká mrazuvzdornost
 Střední odolnost k poléhání
 Tolerantní k horší předplodině
 Tolerantní k FHB

Jakost
 Dobré alveografi cké hodnocení
 Nízký obsah bílkovin
 Nízká hodnota Zelenyho testu
 Měkké zrno

Pěstitelská doporučení 
Zdravotní stav odrůdy Hermann je velmi 

dobrý. Odrůda je středně odolná proti napa-
dení padlím travním na listu a rzí pšeničnou, 
středně odolná proti napadení padlím travním 
v klasu, listovými skvrnitostmi a braničnatkou 
plevovou v klasu, středně odolná proti napadení 
fuzariózami klasů pšenice 
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Fermi C - nejkratší v sortimentu
 Vysoký výnos zrna
 Krátkostébelná odrůda odolná k poléhání
 Výborný zdravotní stav

Vlastnosti
 V neošetřené variantě v kukuřičné výrobní 

oblasti byl průměrný výnos registračních 
zkoušek ÚKZÚZ 2008–2010 - 118 %

 Odolná ke rzi pšeničné a travní
 Riziková mrazuvzdornost

Jakost
 Pekařská jakostní třída C
 Nižší objemová hmotnost
 Nižší obsah bílkovin

Pěstitelská doporučení 
Fermi je polopozdní odrůda s pekařskou kva-

litou  C s nízkou délkou rostlin - pouze 84 cm 
a výbornou odolností k poléhání. Je proto dopo-
ručena střední až nižší dávka morforegulárotu. 

Zdravotní stav odrůdy Fermi je velmi dobrý. 
Odrůda je odolná proti napadení padlím trav-
ním na listu, odolná proti napadení rzí pše-
ničnou, středně odolná proti napadení padlím 
travním v klasu, listovými skvrnitostmi a bra-
ničnatkou plevovou v klasu, středně odolná na-
padení rzí plevovou, středně odolná proti napa-
dení fuzariózami klasů pšenice

RD Bezno, množitelský porost
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září–říjen Setí 0
3–4 MKS/ha; Kvalitní setí certifi kovaného osiva 
zajistí dobře zapojený porost před zimou a dá základ 
vysokým výnosům

říjen Regulace 
přenašečů viroz 10–29

Při časném setí je třeba sledovat výskyt přenašečů 
viroz–křísi a mšice; lze účinně aplikovat insekticidní 
postřik*

říjen Regulace 
zaplevelení 0–29 Na trhu je řada pre a postemergentních herbicidů, které 

účinně a efektivně regulují zaplevelení

listopad Pojištění - mráz -
„Selgen - pšenice s jistotou“ Do konce listopadu lze 
v rámci akce registrovat váš porost a získat zdarma po-
jištění proti mrazu

JA
R

O

březen Regenerační 
přihnojení 25–29 Aplikovat co nejdříve na jaře, ve snadno přístupné for-

mě (LAV, LV, Mo, Mo s inhibitory ureázy) 20–40 kg N

březen–duben Časná fungicidní 
ochrana 30–34 V případě slabého výskytu padlí, listových skvrnitostí 

- není potřeba

duben Produkční 
přihnojení 30–32

Dle zvyklostí pěstitele aplikovat 40–80 kg N (možná 
i kapalná forma). Důležitou podmínkou úspěchu je 
vyrovnaná výživa dalšími prvky, zejména fosforem, 
draslíkem, hořčíkem a sírou (Magnitra ... aj.)

duben
Opatření proti 
poléhání a pro 

zahuštění porostu
25–30

Volba dávky závisí zejména na odrůdě, hustotě poros-
tu a intenzitě pěstování. konkrétní doporučení k jed-
notlivým odrůdám najdete na www.selgen.cz

duben Regulace 
porostu

31–35 
37–45

Lze použít na bázi trinexapac-ethyl (Moddus 0,4 l) 
nebo účinné látky ethephonu (0,5–1,0 l Cerone)
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duben–květen Fungicidní 
ochrana - list 37–51

V běžných letech postačuje jedno fungicidní ošetření 
na ochranu praporcového listu v době na začátku me-
tání (BBCH 49–51) Capalo, Tango Super, Swing Top, 
Proline... aj.*

květen Kvalitativní 
přihnojení 49–51 V intenzivních porostech a při příznivých vlhkostních 

podmínkách vhodná aplikace 30–60 kg N/ha

dle signalizace Regulace 
škůdců – Regulace výskytu kohoutků, vrtalek a dalších škůdců 

aplikací povolených insekticidů

květen–červen Fungicidní 
ochrana - klas 62–65

V rizikových oblastech, po kukuřici nebo při bezoreb-
ných technologiích doporučujeme aplikaci fungicidů 
na bázi učinné látky prothioconazole, metconazole, te-
buconazole, epoxiconazole, dimoxystrobin (Caramba, 
Prosaro, ... aj.*)

červenec–srpen Sklizeň 99 Sklizeň porostu ...
*Seznam registrovaných přípravků na ochranu rostlin




