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Klasenie ozimných pšeníc

Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, Zoznam 
odrôd 2021; 1 = veľmi skoré klasenie, * = vlastná klasifikácia

PŠENICA OZIMNÁ, E (8-9)

CHRISTOPHCHRISTOPH
Osinatá odroda pšenice ozimnej CHRISTOPH presviedča optimál-
nou kombináciou vysokého úrodového potenciálu, veľmi dobrej 
odolnosti proti poliehaniu a vynikajúcej pekárenskej kvality. 
Odrodu charakterizuje vyššia odolnosť proti porastaniu, múčnatke 
a hrdzi plevovej, vysoké hodnoty hektolitrovej váhy a stabilita pá-
dového čísla. CHRISTOPH patrí medzi skoré a vzrastovo stredne 
vysoké odrody. Má rovnaký genetický základ s odrodou Aurelius 
a je kombináciou klasového a kompenzačného typu. Je to veľmi 
prispôsobivá odroda. Dobre prekonáva nedostatok zimnej vlahy 
a jarné sucho a zvláda aj pestovanie v bonitne slabších pôdach. 
Vďaka jej úrodovej stabilite je vhodná k výsevu do všetkých 
výrobných oblastí.

PŠENICA OZIMNÁ, E (7)

MONACOMONACO
MONACO je nová osinatá odroda pšenice ozimnej s potravinár-
skou kvalitou E (7). Bola registrovaná v roku 2019 v Rakúsku.
Patrí do generácie stres tolerujúcich odrôd, ktoré zaručujú aj v 
nepriaznivých podmienkach sucha a horúčav vynikajúce výsledky.
MONACO skoro klasí a skoro dozrieva a má veľmi dobrú 
odolnosť voči poliehaniu a fuzáriám. Voči hrdzi plevovej a 
múčnatke má dobrú odolnosť, voči hrdzi pšeničnej je menej 
odolná. Vyniká v dobrej kvalite, má vysoké hodnoty hektolitrovej 
váhy, pádového  čísla, vysokú výťažnosť múky a vyššiu odolnosť 
voči porastaniu. 
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Relatívne úrody v suchej oblasti

Zdroj: Poľnohospodárska 
komora Niederösterreich 
a Burgenland 2020, 
priemer zo 6 lokalít; 
100% = 5.710 kg/ha

PŠENICA OZIMNÁ, E (8)

MAURIZIOMAURIZIO
Odroda MAURIZIO vznikla krížením z odrody LUKULLUS. Je 
to skorá, stredne vysoká osinatá odroda elitnej pšenice s vysokým 
úrodovým potenciálom. Dozrieva pri rovnakej úrodovej schopnos-
ti o 5-6 dní skôr ako odroda BERNSTEIN. Svojou skorosťou a 
lepším využitím vlhkosti počas zimných mesiacov je MAURIZIO 
pri nastupujúcich horúčavách vo fáze tvorby zrna oproti iným 
odrodám vo výhode, lebo jeho tvorba zrna je už vtedy ukončená.
Odrodu ďalej charakterizujú veľké zrná, nadpriemerná tolerancia 
proti hrdzi plevovej, vysoké hodnoty HTZ a hektolitrovej váhy, 
ako aj vysoká väznosť vody s múkou. MAURIZIO tvorí úrodu vy-
sokým počtom klasov. Odporúčaný výsevok je  350-370 klíčivých 
zŕn/m² (150-190 kg/ha), čo je asi o 10-15 % viac než pri odrodách 
CAPO, MIDAS, MESSINO a ARNOLD.  Doporučujeme vysiať 
najneskôr do 25. októbra.

PŠENICA OZIMNÁ, E (7-8)

MANDARINMANDARIN
MANDARIN je nová, veľmi skorá osinatá odroda elitnej pšenice.
Bola už registrovaná v Chorvátsku. V Rakúsku bude registrovaná 
v decembri 2021. Jej vynikajúce kvalitatívne vlastnosti vytvárajú 
predpoklad etablovať sa aj v ekologickom pestovaní. V portfóliu 
našej firmy bude v bio-sortimente dopĺňať už osvedčené odrody 
CAPO a ARNOLD. V porovnaní s odrodou ARNOLD klasí o 3 
dni skôr a dozrieva o 1 deň skôr, má lepšiu odolnosť voči polie-
haniu a voči hrdzi plevovej. Odolnosť voči hrdzi pšeničnej má s 
odrodou ARNOLD na rovnakej úrovni. V porovnaní s ostatnými 
kontrolnými odrodami má lepšiu odolnosť voči fuzáriám, ako aj 
odroda MONACO. V parametroch ako sú objemová hmotnosť a 
obsah bielkovín dosahuje odroda MANDARIN vysokú úroveň 
odrody ARNOLD. Jej očakávaná potravinárska kvalita je E (7-8).
Odroda je vhodná na pestovanie do všetkých výrobných oblastí, 
ale hlavne tam, kde obdobie zberu prebieha skôr.
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PŠENICA OZIMNÁ, E (8)

Odroda MIDAS má dobrú zimuvzdornosť, stredne skoré dozrie-
vanie, dobrú odolnosť proti poliehaniu a vysokú odolnosť proti 
porastaniu. Nie je náročná na predplodiny a dokáže sa prispôsobiť 
aj premenlivému počasiu a rozličným typom pôd. Znáša aj neskorú 
sejbu a tieto vlastnosti po ňom zdedila aj odroda MESSINO. Odro-
du ďalej charakterizuje vysoký obsah bielkovín, stabilné pádové 
číslo a dobrá odolnosť proti múčnatke a fuzáriám. Ako klasový 
typ pšenice dosahuje MIDAS svoju najvyššiu úrodu pri stredne 
hustom výseve.

PŠENICA OZIMNÁ, E (8)

MESSINOMESSINO
Odroda MESSINO vznikla krížením z odrody MIDAS a v 
súčasnosti patrí k najúrodnejším elitným pšeniciam v Rakúsku. 
MESSINO rovnako ako odroda MIDAS tvorí úrodu veľkosťou 
svojho klasu. Jej prednosťou je dobrá zimuvzdornosť ako aj 
dobrá odolnosť proti poliehaniu, múčnatke, hrdziam a fuzáriám. 
Má vysokú a stabilnú objemovú hmotnosť a vysokú výťažnosť 
múky. V hodnotách bielkovín dokonca prevyšuje odrodu MIDAS. 
V termíne výsevu je odroda MESSINO, rovnako ako MIDAS, 
veľmi flexibilná. MESSINO patrí spolu s odrodou CAPO medzi 
naše úrodovo najstabilnejšie odrôdy elitnej pšenice, čo je najmä 
v časoch pribúdania extrémnych poveternostných výkyvov silný 
argument pri výbere vhodnej odrody. 
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Dozrievanie etanolovej pšenice v suchej oblasti

Zdroj: AGES – Inštitút 
pre trvalo udržateľné 
poľnohospodárstvo, 
Zoznam odrôd 2021; 
* = vlastná klasifikácia

PŠENICA OZIMNÁ, E (7)

GAUDIOGAUDIO
GAUDIO je veľmi skorá odroda pšenice ozimnej kratšieho vzrastu 
s dobrým zdravotným stavom a vysokým úrodovým potenciálom. 
V porovnaní s odrodou MIDAS je nižšia. Z hľadiska dozrievania, 
poliehania a výšky porastu ju možno porovnať s odrodou 
BALATON. GAUDIO je však osinatá odroda a má lepšiu peká-
renskú kvalitu. Dosahuje vysokú objemovú hmotnosť a vysoký 
obsah mokrého lepku. Charakterizuje ho aj vyššia zimuvzdornosť 
a vyššia odolnosť proti múčnatke, hrdzi plevovej a listovým 
škvrnitostiam. Je to ideálna odroda pre produkciu etanolu v 
suchých oblastiach.

MIDASMIDAS

PŠENICA OZIMNÁ, E (7-8)

KONSTANTINKONSTANTIN
Nová odroda KONSTANTIN bola po úspešných štátnych odro-
dových skúškach registrovaná v r.2020 na Slovensku. Vo všetkých 
výrobných oblastiach dosahovala vysoké a vyrovnané úrody.
KONSTANTIN je skorá bezosinatá odroda kratšieho vzrastu so 
skorým klasením a skorším dozrievaním. Dozrieva skôr než odro-
da MIDAS a neskôr ako odroda BALATON. Má vysokú odolnosť 
proti zimuvzdornosti, vyššiu odolnosť proti poliehaniu, proti 
múčnatke a hrdzi pšeničnej. Odolnosť proti klasovým fuzáriám je 
stredne vysoká. Kvalitatívne vyniká v hodnotách bielkovín (viac 
než MIDAS), ktoré sú približne na úrovni odrody CHRISTOPH.
V porovnaní s odrodou MIDAS má KONSTANTIN o niečo nižšie 
hodnoty hektolitrovej váhy. Odroda nie je vhodná na neskoré 
termíny výsevu. Odporúča sa hustejší výsev. 

= obsah bielkovín
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Relatívne úrody

Zdroj: Poľnohospodárska 
komora Burgenland 
2019-2020, priemer z 9 
lokalít; 
100% = 5.960 kg/ha
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PŠENICA OZIMNÁ, E (7)

ALESSIOALESSIO
ALESSIO je jedna z novších odrôd v sortimente ozimných pšeníc.
Dosahuje vynikajúce výsledky v odolnosti proti porastaniu a v 
hodnotách mlynárskej a pekárenskej kvality.Výhodná kombinácia 
vysokého obsahu bielkovín a vynikajúceho zdravotného stavu, 
hlavne odolnosti proti hrdzi plevovej, ju predurčujú aj na dobrú 
adaptáciu v bioprodukcii. Dobre zvláda aj pestovanie v bonitne 
slabších pôdach.

PŠENICA OZIMNÁ, E (9)

ARNOLDARNOLD
ARNOLD je veľmi skorá elitná odroda pšenice ozimnej. Jej vyni-
kajúce kvalitatívne vlastnosti vytvárajú predpoklad k výbornému 
uplatneniu sa aj v ekologickom pestovaní. Svojou veľmi dobrou 
zimuvzdornosťou a rýchlym počiatočným rastom je v období 
nízkeho objemu zrážok oproti iným porovnateľným odrodám vo 
vývojovom predstihu. Má veľmi vysoké hodnoty hektolitrovej 
váhy a takisto aj vysoké percento bielkovín (16,1%, AGES 2020).
Odroda je ideálna do kvalitatívne menej až stredne produkčných 
pôd. V lepších pôdach vytvára viac slamy, odporúčame preto 
použitie rastového regulátora. Inak je vhodná na pestovanie do 
všetkých výrobných oblastí, predovšetkým však tam, kde obdobie 
zberu prebieha skôr.

Obsah bielkovín 

Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, 
Zoznam odrôd 2020
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+ 2,0 %!!!

PŠENICA OZIMNÁ, E (8)

CAPOCAPO
CAPO je už 30 rokov hlavným pilierom elitných pšeníc 
v Rakúsku. Svojimi úrodami, kvalitou zrna a odolnosťou proti 
chorobám poráža v ekologickom pestovaní ešte stále mnoho 
nových porovnateľných odrôd. Jeho úrodovej stabilite neuškodili 
ani mrazy v roku 2012 a ani pšeničná či plevová hrdza v rokoch 
2013-2015 a 2018-2019. Má vynikajúcu odnožovaciu schopnosť, 
preto sa hustý výsev neodporúča. Optimálne množstvo pri výseve 
je 280-330 klíčivých zŕn na m², čo zodpovedá 120 kg/ha.

Relatívne úrody - BIO v suchej oblasti

Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo 
udržateľné poľnohospodárstvo, 
ŠOS-BIO 2015 -2020, 
100% = 5.920 kg/ha
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Zdroj: BIO-pokusy Polnohospodárskej 
komory Burgenland 2018-2020, 
priemer zo 7 lokalít; 
100% = 3.565 kg/ha
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PŠENICA TVRDÁ OZIMNÁ

SAMBADURSAMBADUR
SAMBADUR je odroda nižšieho vzrastu, ktorá vznikla krížením 
odrôd Durobonus a Lunadur. Dozrieva o dva dni neskôr ako 
AURADUR a v kvalitatívnych parametroch ako sú hektolitrová 
váha, sklovitosť a žltý pigment ju možno porovnať s odrodou 
TEMPODUR. Pri odrode SAMBADUR je však potrebné venovať 
osobitnú pozornosť jej vyššej citlivosti na hrdzu pšeničnú. Na 
základe výbornej odolnosti proti poliehaniu je SAMBADUR 
dobrou voľbou aj v oblastiach s kvalitatívne vysoko produkčnými 
pôdami a intenzívnym spôsobom pestovania. Rovnako ako odroda 
AURADUR aj SAMBADUR má tmavé osinky.

Relatívne úrody tvrdej ozimnej pšenice

Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo 
udržateľné poľnohospodárstvo, 
r. 2019-2020; 
100% = 6.720 kg/ha
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ŠPALDOVÁ PŠENICA

ATTERGAUER DINKELATTERGAUER DINKEL
ATTERGAUER DINKEL ponúkame v našom sortimente už 
deviaty rok. Je to bezosinatá a vzrastovo pomerne vysoká odroda 
špaldovej pšenice, odporúča sa preto ošetrenie morforegulátor-
mi. Má vysoký výnos zrna a slamy a vyznačuje sa veľmi dobrou 
zimuvzdornosťou. Pri ochorení listovej plochy asimiluje cez 
koreňový systém ďalej a tým si zabezpečuje svoje úrody. 
Jej prednosťou v porovnaní s inými špaldovými pšenicami je 
lepšia odolnosť proti hrdzi plevovej a lepšia stabilita pádového 
čísla. ATTERGAUER DINKEL nepochádza z kríženia so žiadnou 
mäkkou pšenicou, je to „čistá špalda“.

PŠENICA TVRDÁ OZIMNÁ

AURADURAURADUR
Odrodu AURADUR máme už 17 rokov v našom sortimente a 
vďaka jej úrodnosti a výborným kvalitatívnym vlastnostiam ako 
je pádové číslo, sklovitosť, viskozita a žltý pigment je nielenže 
stále najpestovanejšou odrodou ozimnej tvrdej pšenice v Rakúsku, 
ale svoje kvality dokazuje aj na medzinárodnej úrovni. Je to skoro 
dozrievajúca odroda a určite ju možno zberať ešte pred zberom 
mäkkých pšeníc. Jej typickým znakom sú tmavé osinky.

= poliehanie

BIO

ŠPALDOVÁ PŠENICA

LOHENGRINLOHENGRIN
So zvyšujúcim sa záujmom o pestovanie špaldovej pšenice sa v 
tomto smere rozširuje aj náš sortiment. Pre nasledujúcu sezónu 
uvádzame novú odrodu LOHENGRIN, ktorá predstavuje významý 
krok vo vývoji šľachtenia špaldovej pšenice. Bola registrovaná v 
Chorvátsku a počas štátnych odrodových skúšok v r.2019-2020 
dosahovala v priemere o 18% vyššie relatívne úrody v porovnaní 
s kontrolnou odrodou Ostro. LOHENGRIN však dozrieva oveľa 
skôr, jej porast je približne o 10 cm kratší a má vyššiu odolnosť 
voči poliehaniu. Dobrú odolnosť má aj proti múčnatke a hrdzi 
pšeničnej. Rovnako ako ATTERGAUER DINKEL patrí aj 
LOHENGRIN medzi „čisté špaldy“. Doporučujeme vysiať najnes-
kôr do 31.10.
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JAČMEN OZIMNÝ

FINOLAFINOLA
FINOLA je skorá odroda viacradového ozimného jačmeňa.
Klasenie je veľmi skoré, fáza nalievania zrna prebieha spravidla 
ešte pred nástupom horúčav. Má vysoký úrodový potenciál, ktorý 
dopĺňajú dobrý zdravotný stav, veľmi dobrá odolnosť proti po-
liehaniu a lámavosti stebla a klasu a vyššie hodnoty hektolitrovej 
váhy.Oficiálne výsledky rakúskeho poľnohospodárskeho inštitútu 
AGES a jej perfektný vzhľad vytvárajú pozitívny dojem z tejto 
odrody.

JAČMEN OZIMNÝ

PIROSKAPIROSKA
Šľachtenie sladovníckeho jačmeňa firmy Saatzucht Donau dosiah-
lo medzičasom internacionálnu úroveň. Po uvedení odrôd 
AXIOMA a WANDA prichádza na trh nová skoro zrejúca 
odroda dvojradového ozimného jačmeňa PIROSKA s vynikajú-
cim úrodovým poteniálom, vysokým podielom predného zrna a 
výbornými sladovníckymi vlastnosťami, ktoré by mali s veľkým 
očakávaním potvrdiť aj výsledky pokusov v pestovateľskej praxi.

ˇ

Porovnanie klasenia

Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, 
Zoznam odrôd 2021
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TRITIKALE

TRICANTOTRICANTO
TRICANTO je vzrastovo pomerne vysoká odroda triticale, 
ktorá presviedča svojim úrodovým potenciálom, dobrou 
zimuvzdornosťou a bezkonkurenčnou tvorbou zrna.  Má veľmi 
dobrú odolnosť proti hrdzi plevovej, čo vytvára predpoklad na 
dobrú adaptáciu aj v ekologickom pestovaní. Odroda je vhodná aj  
na výrobu GPS siláží a na produkciu bioplynu.

ˇ

JAČMEN OZIMNÝ

ARCANDAARCANDA
ARCANDA je veľmi skoro dozrievajúci dvojradový jačmeň s 
veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu, vynikajúcou tvorbou 
zrna a vysokými hodnotami hektolitrovej váhy a HTZ. Má dobrú 
odolnosť proti listovým chorobám, aj vo vlhkých oblastiach 
postačuje len jedno fungicídne ošetrenie, a to pri objavení sa 
vlajkového listu. Veľmi flexibilne reaguje na rôznorodé pôdno - 
klimatické podmienky, čo dokazujú aj oblasti jej pestovania, ktoré 
sa rozprestierajú od Francúzska až po Turecko.

ˇ
Relatívne úrody ozimného sladovníckeho jačmeňa

Zdroj: Poľnohospodárska komora Nie-
derösterreich, lokalita Sierndorf 2020, 
100% = 7.380 kg/ha
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REPKA OZIMNÁ

HARRYHARRY
HARRY je líniová odroda repky s vynikajúcimi agronomickými a 
kvalitatívnymi vlastnostami, ktorá si našla stabilné miesto nielen 
v sortimente repiek v Rakúsku, ale aj v Maďarsku a Chorvátsku.
Optimálna kombinácia výbornej zimuvzdornosti, dobrej odol-
nosti proti poliehaniu, skorého kvinutia a rovnomerného skorého 
dozrievania prispieva k zabezpečovaniu vysokých úrod,v ktorých 
predbieha aj tie najlepšie hybridy.

REPKA OZIMNÁ

BERNYBERNY
BERNY je stredne skorý a stredne vysoký nepoliehavý typ líniovej 
odrody repky ozimnej s dobrou rovnomernosťou dozrievania, 
vysokým výnosom semena a vysokým obsahom oleja v semene.
Má veľmi dobrú zimuvzdornosť a dobrý zdravotný stav. Kvitne a 
dozrieva približne rovnako ako HARRY, má však lepšiu odolnosť 
proti napadnutiu fómovou a sklerotíniovou hnilobou.

Porovnanie dozrievania

Zdroj: AGES–Inštitút pre trvalo udržatel’né pol’nohospodárstvo, 
Zoznam odrôd 2021, 4=skoršie dozrievanie
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HARRY JEREMY

REPKA OZIMNÁ

JEREMYJEREMY
JEREMY dotvára spolu s odrodami HARRY a BERNY trojicu 
našich výkonných líniových odrôd repky.Vysoká latka v očakávaní 
jej vynikajúcich výsledkov bola nastavená už počas jej štátnych 
odrodových skúšok. Výsledky z praxe tieto očakávania v roku 
2019 skutočne potvrdili. Je to stredne skorá odroda nízkeho 
vzrastu. Jej jesenný vývoj je rovnako rýchly ako pri hybridných 
odrodách. Vytvára si silný koreňový systém, priemer koreňového 
krčka takmer 2 cm nebol v jeseni r.2018 žiadnou zriedkavosťou. 
Okrem toho má výbornú odolnosť proti vyzimovaniu a napadnutiu 
fómovou a sklerotíniovou hnilobou. Od roku 2018 patrí JEREMY 
k najúrodnejším líniovým odrodám repky v centrálnej Európe.

Líniové repky - relatívne úrody

Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, 
Zoznam odrôd 2021, suché oblasti, 100% = 4.170 kg/ha
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Licenční partneri na Slovensku:

Agrolink s.r.o. Agrosales s.r.o. Chemstar Slovakia a.s. Finagro spol. s.r.o. Gamex Trading s.r.o.

IPK AGRO, s.r.o. Interseed s.r.o. Legusem p.t., a.s. MATEX, s.r.o. OSEVA, a.s.

Osivo a.s. PD Sokolce Pemart s.r.o. Poľnosluzby Bebrava, a.s. RWA Slovakia spol. s.r.o.ˇ

Kontakt:

Ing. Slávka Hofstädter
Osivá
Mobil: +421 948 484 043
slavka.hofstaedter@mauthner.co.at

Mgr. Igor Branisa
Komodity
Mobil: +421 948 282 583
igor.branisa@mauthner.co.at

ˇ

Sídlo: Probstdorfer Saatzucht
           Ges.m.b.H & Co KG
           Parkring 12
           1011 Wien

Kancelária slovenského zastúpenia:
Probstdorfer Saatzucht Ges.m.b.H & Co KG
Schaffelhof Ochsner
2422 Pama

Agronomické ukazovatele jednotlivých odrôd ozimín 2021

Hodnotenie APS (1-9) – podľa rakúskeho poľnohospodárskeho inštitútu AGES:
1 = skorá a nízka odroda, vysoká zimuvzdornosť, veľmi dobrá odolnosť voči poliehaniu, chorobám a škodcom, nízka kvalita a úroda
9 = neskorá odroda, vysoký porast, nízka zimuvzdornosť, nízka odolnosť voči poliehaniu, chorobám a škodcom, vysoká kvalita a úroda
* vlastná klasifikácia
Balenie osiva: 1.000 kg big bag alebo 30 kg vrecia


