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Vážení pestovatelia,   

firma Probstdorfer Saatzucht je už niekoľko 
desaťročí spoľahlivým producentom vysoko
kvalitných odrôd mäkkej a tvrdej pšenice ako 
aj ozimného jačmeňa. S menom firmy sa však 
spája aj šľachtenie sóje, ktorá je medzičasom 
žiadaná v celej Európe. A práve v časoch 
rýchlo rastúcich cien hnojív je sója so svojimi 
minimálnymi požiadavkami na vstupy veľmi 
zaujímavou alternatívou k pestovaniu kukurice 
náročnej na dusík. Probstdorfer Saatzucht so 
súčasným sortimentom odrôd sóje pokrýva 
všetky slovenské pestovateľské oblasti 
z hľadiska doby jej zrelosti. Od veľmi skorej 
odrody ABACA cez SULTANU až po novšie 
odrody AMIATA a ALICIA v skupine zrelos-
ti-000, pokračujúc so špičkovými sucho tole-
rujúcimi odrodami ANGELICA a ATACAMA 
z radu stredne neskorých odrôd sóje-00. 
V sortimente slnečníc nájdete v ponuke nový 
hybrid SULFOSOL. A v segmente jačmeňa 
prichádzajú na slovenský trh dve novinky, 
a to jarný kŕmny jačmeň ELFRIEDE 
a ozimný kŕmny jačmeň CARIOCA.

V oblasti obilnín sa značne zvýšila najmä 
pestovateľská plocha tvrdej pšenice. Prispôso-
bili sme tomu preto dostatočný objem osiva, 
ktorým dokážeme pokryť výrazný nárast 
Vášho záujmu. Sortiment k jarnému výsevu 
zostáva s dominantnými odrodami COLLIO-
DUR, FLORADUR a TAMADUR nezme-
nený. Jesenný sortiment tvrdých pšeníc bude 
popri odrodách SAMBADUR a AURADUR 
dopĺňať nová výkonná odroda TENNODUR.

Pozitívny je aj vývoj v segmente pšeníc s 
elitnou potravinárskou akosťou, v ktorom sa 
medzičasom dobre etablovali vysoko kvalitné 
a úrodné odrody CHRISTOPH a MONACO 
spolu s mimoriadne zdravou a na bielkoviny 
bohatou odrodou MANDARIN. Z radu bezo-
sinatých pšeníc doplní na jeseň 2022 odrodu 
KONSTANTIN nová odroda GREGOR 
s vysokým úrodovým potenciálom.

Za perspektívnu plodinu možno označiť určite 
aj špaldovú pšenicu. Naša hlavná odroda 
ATTERGAUER DINKEL je úrodovo stabilná, 
zimuvzdorná a už roky veľmi obľúbená. Ale 
aj tu šľachtitelský vývoj pokračuje. Odroda 
LOHENGRIN s kratším vzrastom a skorým 
dozrievaním bude na slovenských špaldových 
poliach určite zaujímavou novinkou.

Vážení pestovatelia, na nasledujúcich stranách 
máte možnosť detailnejšie sa oboznámiť  
s kompletným sortimentom ponúkaných 
odrôd v sezóne jar a jeseň 2022. 
K lepšej orientácii v našej ponuke som Vám 
samozrejme veľmi rada k dispozícii, držím 
Vám palce pri plánovaní a výbere odrôd a 
prajem veľa úspechov do novej pestovateľskej 
sezóny.

Za tím Probstdorfer Saatzucht
Ing. Slávka Hofstädter
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Srdečne Vás pozývame na pripravované akcie:

• Celoslovenské dni poľa - Dolná Krupá: 7.-8. júna 2022
• Deň poľa na farme Salmhof v Marcheggu, Dolné Rakúsko: 9.júna 2022
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PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

FLORADURFLORADUR
FLORADUR je najvysievanejšia odroda tvrdej jarnej pšenice 
v Rakúsku. Už 18 rokov sa drží na najvyššej úrovni v domácej 
produkcii tvrdých pšeníc. Má optimálnu kombináciu úrodového 
potenciálu, výbornej tolerancie na sucho a vysokej kvality. 
Na kvalitatívne ukazovatele ako sú sklovitosť, amylogram 
a stabilita pádového čísla sa možno vždy spoľahnúť. Aj v extrémne 
vlhkých podmienkach v období zberu si totiž FLORADUR ako aj 
TAMADUR dokážu udržať požadovaný štandard kvality. 
Odroda poskytuje uspokojivé a isté úrody aj v menej produkčných 
oblastiach bez možnosti závlahy a je vhodná aj na pestovanie 
v systéme ekologického poľnohospodárstva. 

BIO

Relatívna úroda jarnej tvrdej pšenice

Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, 
Zoznam odrôd 2021; 100% = 5.780 kg/ha
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PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

COLLIODURCOLLIODUR
Odroda COLLIODUR bola registrovaná v roku 2019 a je 
v súčasnosti považovaná za oficiálne najúrodnejšiu odrodu tvrdej 
jarnej pšenice v Rakúsku. Je agronomicky dokonale prispôsobená 
čoraz náročnejším podmienkam pestovania jarín v suchých 
oblastiach, veľmi dobre zvláda stres zo sucha.  Má vynikajúcu 
odolnosť voči poliehaniu a vylepšenú odolnosť voči múčnatke, 
hrdzi  pšeničnej a voči bakteriálnej škvrnitosti listov. 
Kvalitatívne nedosahuje úplne špičkovú úroveň odrôd 
FLORADUR a TAMADUR, ale rozhodne patrí do lepšieho 
priemeru jarných tvrdých pšeníc uvedených na rakúskom trhu.

Cielená starostlivosť je základným prvkom 
k dosiahnutiu vysokej kvality tvrdej pšenice.
1. kvalitatívne hnojenie k zlepšeniu výkupných
    parametrov tvrdej pšenice
2. fungicídne ošetrenie proti možnej infekcii 
    fuzarióz klasov a zŕn v čase kvitnutia pšenice

jariny

Stabilita pádového čísla
v oblasti Fuchsenbigl 2016-2021

Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, 
testovacie obdobie 2016-2021;
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PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

TAMADURTAMADUR
Osvedčená odroda TAMADUR vykazuje vynikajúce kvalitatívne 
a agronomické vlastnosti a popri odrode FLORADUR vytvára 
druhý hlavný pilier v produkcii kvalitných tvrdých pšeníc 
v Rakúsku. Pre jej vynikajúce hodnoty sklovitosti, výťažnosti 
krupice, žltého pigmentu a vysokého pádového čísla je TAMADUR 
preferovanou odrodou mnohých spracovateľov tvrdej pšenice. 
Na základe optimálnej kombinácie dobrých úrod a kvalitatívnej 
stálosti bola odroda TAMADUR v roku 2019 zaradená aj do 
marketingového programu „Durum Pannonikum“. Voči hlavným 
chorobám ako sú múčnatka, hrdza pšeničná, hrdza plevová 
a hrdza trávová vykazuje odroda veľmi dobrú odolnosť. Jedine pri 
bezorebnom pestovaní po ozimnej pšenici odporúčame venovať 
zvýšenú pozornosť helmintospóriovej škvrnitosti (DTR).                
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jariny

SKOROSTNÁ SKUPINA 000

ABACAABACA
ABACA je vysoko produktívna sója z vlastného šľachtenia firmy 
Saatzucht Donau, ktorá stanovila nový míľnik vo veľmi skoro 
dozrievajúcich sójach v skupine zrelosti-000 a stala sa vedúcou 
odrodou v tomto segmente. Z hľadiska dozrievania možno odrodu 
ABACA porovnať so skoršou odrodou ALEXA alebo Merlin. 
ABACA sa však pýši vyššími úrodami a nižším sklonom 
k vypadávaniu semien. Okrem toho má rýchly počiatočný rast, 
nižší vzrast a veľmi dobrú odolnosť proti poliehaniu. Má bledé 
sfarbenie pupku, priemerné hodnoty bielkovín, obsah oleja je 
vyšší. Jej ďalšou prednosťou je vysoká tolerancia voči sklerot-
ínii, ktorá umožňuje jej pestovanie aj v intenzívnych výrobných 
podmienkach. Odrodu ABACA je možné pestovať aj ako následnú 
plodinu po plodinách, ktoré sa zberajú skoro, ako je hrach alebo 
ozimný jačmeň.

SKOROSTNÁ SKUPINA 000

SULTANASULTANA
SULTANA patrí aj naďalej medzi najpestovanejšie odrody sóje-000 
v Rakúsku. Vďaka optimálnej kombinácii úrodového potenciálu 
a úrodovej stability, skorého dozrievania a dobrej odolnosti voči 
poliehaniu je odroda vysoko akceptovaná vo všetkých pestovateľských 
regiónoch sóje v Rakúsku. Má vynikajúci obsah bielkovín, ktorý 
je takmer o 1 % vyšší ako priemerná hodnota u všetkých doteraz 
uvedených odrôd sóje-000. Profil SULTANY dotvára jej 
nadpriemerná tolerancia k sklerotínií a virózam.

SKOROSTNÁ SKUPINA 000

AMIATAAMIATA
AMIATA patrí medzi novšie odrody sóje z nášho vlastného 
šľachtenia. Jej porast je stredne vysoký a má fialové kvety. Farba 
pupku je svetlá. Odroda má rýchly počiatočný rast, dobrú odolnosť 
proti poliehaniu a aj v nepriaznivých podmienkach v čase 
dozrievania je odolná proti pukavosti strukov. V dobe dozrievania 
ju možno porovnať s odrodami ACARDIA, SY Livius alebo 
Bettina. Jej ďalšou prednosťou je vysoká odolnosť voči sklerotínii 
a veľmi nízka náchylnosť k škvrnitosti semien. Má vyššie hodnoty 
bielkovín, ktorými predstihuje väčšinu porovnateľných odrôd. 
Hodnoty oleja sú priemerné. Jej výborný úrodový potenciál možno 
porovnať s odrodami ACARDIA alebo ACHILLEA.

vo firme OSEVA
EXKLUZÍVNE

Relatívna úroda sóje - 000
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Zdroj: AGES – Inštitút 
pre trvalo udržateľné 
poľnohospodárstvo, r. 2021; 
juhovýchodné Rakúsko a 
Korutánsko
100 % = 4.060 kg/ha

Porovnanie počiatočného vývoja
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Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, Zoznam odrôd 
2021; 8= veľmi rýchly počiatočný vývoj

Relatívna úroda sóje ABACA v porovnaní 
k neskôr dozrievajúcim odrodám
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Zdroj: AGES – Inštitút 
pre trvalo udržateľné 
poľnohospodárstvo, 
Zoznam odrôd 2021, 
v Predalpí; 
100% = 3.950 kg/ha, 

= dozrievanie

BIO

SKOROSTNÁ SKUPINA 000

ALICIAALICIA
Nová odroda ALICIA upriamuje na seba pozornosť svojimi 
vysokými a stabilnými úrodami a vynikajúcim zdravotným stavom 
vo všetkých oblastiach pestovania sóje-000. Má nadpriemernú 
odolnosť proti peronospóre a škvrnitosti semien a vďaka svojej 
vynikajúcej tolerancii voči sklerotínii sa dokonale hodí aj na 
intenzívne pestovanie. 
Z hľadiska dozrievania je ALICIA podobná už dobre etablovaným 
hlavným odrodám ACARDIA a ACHILLEA, dobre si poradí aj 
s dlhodobým suchom a horúčavami. Má rýchly počiatočný rast 
a výbornú pokryvnosť pôdy, ktorá potláča prirodzené zaburinenie 
porastu a taktiež minimalizuje neproduktívne vyparovanie. Presný 
čas jej zberu nie je pre jej nadpriemernú  odolnosť voči pukavosti 
strukov rozhodujúci, riziko strát vypadávaním semien je v jej 
prípade minimáne. Odroda má vyvážený podiel bielkovín a oleja 
a má hnedý pupok.

Obsah bielkovín - sója-000
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Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, r. 2020
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jariny

SKOROSTNÁ SKUPINA 00

ANGELICAANGELICA
ANGELICA je stredne neskorá odroda z vlastného šľachtenia, 
ktorá si v našom portfóliu sóje-00 vybudovala svoje stabilné miesto. 
Jej úrodový potenciál, rýchly počiatočný rast, vyššie hodnoty 
HTZ, výborný zdravotný stav, nízky sklon k škvrnitosti semien 
a výborná odolnosť voči suchému počasiu sú naozaj presvedčivé 
argumenty pri rozhodovaní sa o jej výseve v nasledujúcej sezóne. 
ANGELICA so svojou vysokou priemernou hodnotou oleja 23 % 
bude určite dobrou voľbou aj pre spracovateľov sójového oleja.
V mnohých regiónoch južného Burgenlandu a Štajerska bojujú 
pestovatelia sóje s Ambróziou, ktorú je mimoriadne ťažké potlačiť. 
Pri odrodách ANGELICA, AVENIDA a aj pri novej odrode 
ASPECTA je však možné použiť všetky dostupné herbicídy vhodné 
do sóje.

BIO

SKOROSTNÁ SKUPINA 00

ATACAMAATACAMA
ATACAMA je v Rakúsku aktuálne najpestovanejšou odrodou sóje 
v skupine zrelosti-00. Pri jej šľachtení, ako aj pri odrode ANGELICA, 
sa kládol dôraz na odolnosť voči dlhodobo pretrvávajúcemu suchu 
a horúcemu počasiu. A takýmto obdobím bolo leto v rokoch 2017 
a 2018, kedy boli obe odrody vďaka tejto odolnosti oproti iným 
odrodám vo výhode. Jej ďalšími prednosťami sú vysoký úrodový 
potenciál, výborná úrodová stabilita, rýchly počiatočný rast, nízka 
náchylnosť voči poliehaniu a vypadávaniu semien ako aj výborná 
odolnosť voči vírusovým ochoreniam a vyššie hodnoty bielkovín. 
Jej jediným nedostatkom, rovnako ako aj pri odrodách ES Mentor 
alebo Alvesta, je senzibilita voči účinnej látke metribuzin.

BIOvo firme MATEX
EXKLUZÍVNE

SKOROSTNÁ SKUPINA 00

SIGALIASIGALIA
SIGALIA sa vyznačuje obzvlášť dobrou prispôsobivosťou 
v širokej škále klimatických podmienok. 
Svoju úrodovú stabilitu potvrdzuje už mnoho rokov nielen 
v odrodových skúškach v rakúskom inštitúte AGES, ale aj 
v jednotlivých poľnohospodárskych komorách v Rakúsku 
a v konečnom dôsledku aj v praxi na sójových poliach spokojných 
pestovateľov. Jej rýchly počiatočný rast prispieva k rýchlejšiemu 
vytvoreniu ochranného efektu pokryvnosti pôdy, a tým pádom aj 
k prirodzenej regulácii zaburinenosti, čo je nielen v ekologickom 
pestovaní dôležitým aspektom. Okrem toho má vysokú odolnosť 
voči peronospóre, baktériám a vírusovým ochoreniam.

BIO

Relatívna úroda 

Zdroj: Poľnohospodárska komora Burgenland 2021, priemer z 5 lokalít; 
100% = 3.400 kg/ha
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BIO-sója-00

Zdroj: maloparcelové pokusy inštitútu Bionet v spolupráci s poľ. komorou v Dolnom 
Rakúsku a v Burgenlande; priemer z 5 parciel, r.2021; 100% = 3.710 kg/ha
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jariny

Relatívna úroda bio-produkcie jačmeňa jarného

Zdroj: AGES – Inštitút 
pre trvalo udržateľné 
poľnohospodárstvo, 
Zoznam odrôd 2021; 
100% = 3.400 kg/ha
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SLADOVNÍCKY JAČMEN

ELEKTRAELEKTRA
Skoro dozrievajúci sladovnícky jačmeň ELEKTRA sa v extrémne 
náročných pestovateľských obdobiach rokov 2018 a 2019 osvedčil 
vďaka vyšším úrodám a výrazne lepším hodnotám podielu predného 
zrna v porovnaní s ostatnými odrodami. Agronomicky priaznivá 
kombinácia skorého klasenia a výrazne skoršieho dozrievania je 
samozrejme ideálna pre čoraz častejšie sa opakujúce ročníky 
extrémneho sucha na začiatku leta. Z hľadiska kvality je ELEKTRA 
presne takým produktom, ktorý sladovnícky priemysel požaduje. 
Optimálne hodnoty bielkovín, vysoký podiel zrna nad sitom spolu 
s vysokým obsahom extraktu, nízkym obsahom Beta-glukánov 
a svetlou farbou sladu sú základom vynikajúcej celkovej kvality 
sladu. Ďalšou možnosťou, ktorá už bola úspešne testovaná 
v posledných dvoch rokoch, je jesenná sejba jačmeňa jarného na 
zabezpečenie úrody a kvality v suchých obdobiach.

ˇ

BIO

Výška porastu kŕmneho jačmeňa

Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, Zoznam odrôd 
2021; 3= krátky porast, 6=stredne vysoký až vyšší porast
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Relatívna úroda kŕmneho jačmeňa

Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, r. 2019-2021; 
100% = 7.030 kg/ha (Horné a Dolné Rakúsko) a 7.270 kg/ha (Korutánsko)
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ELFRIEDEELFRIEDE
Nová odroda poloneskorého kŕmneho jačmeňa ELFRIEDE 
zjednocuje vysoké úrody zrna s uspokojivými úrodami slamy pri 
dobrej odolnosti voči poliehaniu, ktoré sú na úrovni dlhodobo 
osvedčenej odrody EUNOVA. Obzvlášť pozoruhodný je zdravotný 
stav listov, kde nová odroda okrem vysokej odolnosti voči 
múčnatke (APS 2) doslova boduje vynikajúcou toleranciou voči 
hrdzi jačmennej a hnedej škvrnitosti jačmeňa.

ˇ´

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

OVOS SIATY

SAMSONSAMSON
Stredne skoro dozrievajúci ovos SAMSON si obzvlášť dobre poradil 
s náročnými podmienkami posledných dvoch rokov a bol na 
absolútnom vrchole v testovaniach poľnohospodárskeho inštitútu 
AGES. Maximálne pozitívne hodnotený a v konečnom dôsledku 
úrodu ovplyvňujúci je jeho nadpriemerný zdravotný stav listov, 
najmä odolnosť proti múčnatke a hrdzi ovsenej, ako aj dobrá 
odolnosť voči zvýšenému výskytu sterilnej zakrpatenosti ovsa 
(BYDV).
Aj tento rok ponúkame odrodu SAMSON v bio-kvalite.

BIO
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SLNECNICA

ALVAREZ IRALVAREZ IR
ALVAREZ IR je stredne skorý clearfield hybrid odolný voči 
účinnej látke IMAZAMOX. Porast je stredne vysoký s veľmi 
dobrou odolnosťou voči poliehaniu a lámaniu stonky. Vyznačuje sa 
aj veľmi dobrou odolnosťou voči chorobám a voči stresu zo sucha. 
Po vzídení je vhodné ho ošetriť herbicídom PULSAR 40. 
V princípe sa jeho použitie odporúča rozdeliť na dve dávky. Prvý 
postrek by sa mal aplikovať pri zaburinenosti v štádiu druhého 
a štvrtého páru pravých lístkov v množstve 0,75 l/ ha. Druhá aplikácia 
sa odporúča o 8-12 dní neskôr v dávke 0,5 l/ha. Pri značnom 
zaburenení ambróziou sa odporúča jednorázový postrek v dávkovaní 
1,25 l/ha. Z hľadiska tolerancie slnečnice na PULSAR 40 sa postrek 
môže aplikovať vo fáze 2-6 listu slnečnice.

ˇ

SLNECNICA

SULFOSOLSULFOSOL
SULFOSOL je nový hybrid slnečnice tolerantný na účinnú látku 
tribenuron-methyl so skorým dozrievaním a dobrými a stabilnými 
úrodami.Tvorí stredne vysoké kompaktné porasty s polovzpriamenými 
úbormi. Vyznačuje sa výbornou toleranciou na sucho 
a veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu a voči lámaniu stonky. 
Aj voči skerotínii má veľmi dobrú odolnosť. Odolnosť voči chorobám 
Plasmopara je dobrá, ale voči Phomopsis a Phome má odroda 
nižšiu odolnosť. Dozrieva za 122-125 dní a jej úrodový potenciál 
je 4 t/ha s obsahom oleja 48%. Odrodu odporúčame na výsev do 
všetkých pestovateľských oblastí slnečnice okrem oblastí, ktoré sú 
napadnuté parazitickou rastlinou Orobanche. 

ˇ

Relatívne úrody - líniové repky

Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo 
udržateľné poľnohospodárstvo, 
Zoznam odrôd 2021, 
100% = 4.170 kg/ha

102%

98%

89%

Randy SherlockJEREMY
80%

90%

100%

110%

HARRY

98%

LINIOVÁ REPKA

JEREMYJEREMY
JEREMY vykazuje pôsobivý jesenný vývoj na úrovni rýchlo 
rastúcich hybridných odrôd. Priemer koreňového krčka takmer 2 cm 
nebol v jeseni 2019 žiadnou zriedkavosťou. S hodnotením APS 2 
má odroda vynikajúcu zimuvzdornosť. 
Z hľadiska začiatku kvitnutia možno túto odrodu porovnať 
s medzičasom už etablovanou odrodou HARRY. Od roku 2018 je 
odroda JEREMY považovaná za aktuálne najúrodnejšiu líniovú 
odrodu repky v centrálnej Európe. 
Založenie porastu repky v suchých oblastiach býva častokrát 
problematické, porasty možu byť riedke a nepravidelné. Pre výsev 
do takýchto regiónov túto odrodu preto neodporúčame.

jariny

oziminy

7

LINIOVÁ REPKA

HARRYHARRY
HARRY je líniová odroda repky, ktorá si našla stabilné miesto 
nielen v sortimente repiek v Rakúsku, ale aj v Maďarsku a Chorvátsku. 
Optimálna kombinácia výbornej zimuvzdornosti, dobrej odolnosti 
proti poliehaniu, skorého kvitnutia a rovnomerného skorého 
dozrievania len podčiarkuje jej agronomickú hodnotu. 
Odroda HARRY je výškou svojich úrod porovnateľná 
s hybridnými odrodami pri výrazne nižších nákladoch na osivo.



8

hustota výsevu:
výsev (kg/ha) = počet klíčivých semien/m² x HTZ (g)

TABUĽKA VÝSEVU (priemerná kličivost‘ 95 %)
Počet 

kličivých 
semien na 

m²

HTZ v gramoch
24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Výsev v kg/ha (pri ideálnych podmienkach sejby)

200 51 55 59 63 67 72 76 80 84 88 93 97 101 105 109 114 118 122 126
225 57 62 66 71 76 81 85 90 95 99 104 109 114 118 123 128 133 137 142
250 63 68 74 79 84 89 95 100 105 111 116 121 126 132 137 142 147 153 158
275 69 75 81 87 93 98 104 110 116 122 127 133 139 145 151 156 162 168 174
300 76 82 88 95 101 107 114 120 126 133 139 145 152 158 164 171 177 183 189
325 82 89 96 103 109 116 123 130 137 144 151 157 164 171 178 185 192 198 205
350 88 96 103 111 118 125 133 140 147 155 162 169 177 184 192 199 206 214 221
375 95 103 111 118 126 134 142 150 158 166 174 182 189 197 205 213 221 229 237
400 101 109 118 126 135 143 152 160 168 177 185 194 202 211 219 227 236 244 253
425 107 116 125 134 143 152 161 170 179 188 197 206 215 224 233 242 251 259 268
450 114 123 133 142 152 161 171 180 189 199 208 218 227 237 246 256 265 275 284
475 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
500 126 137 147 158 168 179 189 200 211 221 232 242 253 263 274 284 295 305 316



KRMNY JAČMEN

FINOLAFINOLA
FINOLA je viacradový kŕmny jačmeň z vlastného šľachtenia, 
ktorý si vie veľmi dobre poradiť s opakujúcim sa suchým a horúcim 
obdobím na začiatku leta. Oblasti jej výsevu siahajú od St. Pölten 
cez suché oblasti Európy až po Azerbajdžan. Veľmi skoro klasí 
(APS 2) a skoro dozrieva (APS 4), takže má tvorbu zrna v polovici 
júna pri nastupujúcich horúčavách spravidla už ukončenú. 
Rovnako tomu bolo aj v roku 2021, čo ju oproti neskôr dozrievajúcim 
porovnateľným odrodám stavia do výhody a prispieva tým 
k dosiahnutiu vyšších hodnôt objemovej hmotnosti a k následnému 
úrodovému nárastu. Odroda sa vyznačuje aj dobrou odolnosťou 
proti poliehaniu ako aj výbornou odolnosťou proti lámavosti stebla 
(APS 3) a klasu (APS 2) po prezretí. Jej jedinou nevýhodou je 
vyššia citlivosť na hrdzu jačmennú.

ˇ

BIO

Relatívna úroda 

Zdroj: maloparcelové pokusy 
Poľnohospodárskej komory 
Niederösterreich, oblasť 
Sierndorf, r. 2020-2021, 
100% = 7.970 kg/ha
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80%

90%

100%

110%

KWS DonauPIROSKA Monroe

96%

100%

Sonja

91%

oziminy

ˇSLADOVNÍCKY JAČMEN

PIROSKAPIROSKA
Šľachtenie sladovníckeho jačmeňa firmy Saatzucht Donau dosiahlo 
medzičasom medzinárodnú úroveň. Po uvedení odrôd AXIOMA 
a WANDA prichádza na trh nová skoro dozrievajúca odroda dvoj-
radového ozimného jačmeňa PIROSKA. Po jej úspešnej registrácii 
v EÚ bola odroda v roku 2020 podrobená úrodovým skúškam 
a následne v roku 2021 bola uvedená na trh. Odroda PIROSKA 
presviedča nielen vysokými úrodami, ale aj vysokým podielom 
predného zrna a vynikajúcimi sladovníckymi vlastnosťami. 
Jej veľkou výhodou pri zbere v roku 2021 bol vývojový náskok 
oproti iným odrodám a s tým spojené skoršie ukončenie tvorby zrna.

Relatívne úrody - Viedenská kotlina

Zdroj: maloparcelové pokusy v lokalite Mannersdorf / Leithagebirge, r.2021,  
100 % = 8.500 kg/ha

118%

110%

100%

AdalinaCARIOCA
80%

90%

100%

110%

113%

SU Jule

120%

130%

96%

ParadiesFINOLA

KRMNY JAČMEN

CARIOCACARIOCA
CARIOCA je nová mimoriadne vysoko úrodná odroda viacradového 
ozimného jačmeňa z vlastného šľachtenia. Počas svojho trojročného 
skúšobného obdobia v Rakúsku porážala v úrodách, či už 
v suchých alebo vlhkých oblastiach, všetky ostatné kontrolné odrody 
okrem odrody JOURNEY. Odroda má stredne skoré klasenie 
a stredne skoré dozrievanie a dobrú odolnosť proti poliehaniu 
a lámaniu stebla po prezretí. Odolnosť proti listovým chorobám sa 
pohybuje v škále pozitívnych hodnôt, len pri múčnatke má odroda 
mierne zvýšenú náchylnosť (APS 6). Hodnoty objemovej hmotnosti 
zodpovedajú odrodovému priemeru viacradového jačmeňa. 
Pozitívny dojem z novej odrody dotvára dobrá tvorba zrna.

ˇ

FINOLA = optimálna kombinácia 
skorého klasenia a vysokých úrod

´

´
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oziminy

PSENICA OZIMNÁ, SK E(8-9) / AT(7) 

CHRISTOPHCHRISTOPH
Vzrastovo kratšia odroda CHRISTOPH si medzičasom vytvorila 
stabilné miesto v sortimente pšeníc s potravinárskou akosťou E. 
Presviedča optimálnou kombináciou vysokého úrodového potenciálu 
s veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu a vynikajúcou pekárenskou 
kvalitou. Vykazuje vysokú odolnosť voči múčnatke, hrdzi plevovej 
a taktiež voči porastaniu (APS 2). CHRISTOPH je plastická odroda, 
dobre znáša aj prísušky. Zjednocuje vysoké hodnoty bielkovín 
a objemovej hmotnosti so stabilným pádovým číslom.

Odolnosť voči fuzarióze klasov

Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo 
udržateľné poľnohospodárstvo, 
Zoznam odrôd 2021; 
3 = vyššia odolnosť9
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MONACO Aurelius

1

4

ActivusBernstein

3
4

Relatívna úroda v suchej oblasti

Zdroj: maloparcelové 
pokusy Poľnohospodárskej 
komory Burgenland a 
Niederösterreich v r. 2020-
2021, priemer z 12 parciel; 
100% = 6.370 kg/ha 

100% 100%

88%

Izalco CSBernsteinCHRISTOPH
80%

90%

100%

110%

Aurelius

94%

Zdravotný stav listovej plochy elitných pšeníc

Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, 
Zoznam odrôd 2021, 2=vysoká odolnosť, 5=stredne vysoká odolnosť
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CHRISTOPH Aurelius EmilioBernstein
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2

1
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poliehanie porastanie

BIO

ˇ

PSENICA OZIMNÁ, AT(7)

MONACOMONACO
Nová pšenica s pekárenskou kvalitou E patrí do generácie „klimaticky 
šetrných“ a stres tolerujúcich odrôd. Vďaka skorému klaseniu 
a skorému dozrievaniu zaručuje istotu a stabilitu úrod aj 
v nepriaznivých podmienkach dlhotrvajúceho sucha a horúčav. 
Odroda sa vyznačuje aj výbornou odolnosťou voči poliehaniu 
(APS 3) a vynikajúcou toleranciou voči fuzáriám, preto ju možno 
pestovať aj po kukurici na zrno ako predplodine. Dobrú odolnosť 
má aj voči múčnatke a hrdzi plevovej. Na hrdzu pšeničnú je 
odroda trochu citlivejšia, preto odporúčame intenzívnu fungicídnu 
ochranu. Z hľadiska kvality zaujme odroda MONACO aj svojou 
toleranciou voči porastaniu, vysokou stabilitou pádového čísla, 
hodnotami objemovej hmotnosti a výťažnosti múky.

ˇ
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PSENICA OZIMNÁ, SK E(8) / AT(7)

MAURIZIOMAURIZIO
MAURIZIO sa vyznačuje veľmi skorým klasením, dozrievaním 
a veľmi vysokým úrodovým potenciálom. Dozrieva pri rovnakej 
úrodovej schopnosti v priemere o 6 až 7 dní skôr ako odroda Bernstein. 
Má nadpriemernú toleranciu voči hrdzi plevovej rovnako ako 
odroda CAPO a jej stredne vysoký vzrast jej zabezpečuje dobrú 
odolnosť voči poliehaniu. Odrodu charakterizujú veľké zrná, stredne 
vysoké hodnoty bielkovín a objemovej hmotnosti ako aj dobrá 
kvalita lepku. Odroda MAURIZIO bola na základe vynikajúcich 
výsledkov v testovacích obdobiach registrovaná na Slovensku, 
v Maďarsku a Nemecku ako pšenica s pekárenskou kvalitou E. 
V porovnaní s odrodami CAPO alebo MIDAS odporúčame približne 
o 10 až 15% vyššiu hustotu výsevu.

PSENICA OZIMNÁ, SK E(8) / AT(7)

MESSINOMESSINO

PSENICA OZIMNÁ, AT(7)

Dlhoročne osvedčená odroda MIDAS si vždy dokázala poradiť 
s extrémnymi výkyvmi počasia posledných rokov a patrí medzi 
úrodovo najstabilnejšie odrody pšenice na domácom trhu.
Okrem toho presviedča dobrou odolnosťou proti múčnatke a fuzáriám 
a stabilným pádovým číslom. Pri zvýšenej dávke dusíka o 15 až 
20 kg /ha v kvalitatívnom hnojení vykazuje MIDAS na lepších 
pôdach v porovnaní s inými extenzívnejšími odrodami vyššie 
úrody až o 1000 kg/ha. Rovnako ako MESIINO aj MIDAS znáša 
neskorú sejbu. Ako klasový typ pšenice dosahuje MIDAS svoju 
najvyššiu úrodu pri stredne hustom výseve. 

MIDASMIDAS

MESSINO je v súčasnosti najúrodnejšia prémiová odroda pšenice 
v Rakúsku. Vysoký obsah chlorofylu spôsobuje sýto zelené sfarbenie 
porastu. Ako klasový typ pšenice je MESSINO rovnako ako 
MIDAS z hľadiska termínu výsevu veľmi flexibilná odroda. 
Vykazuje veľmi dobré vlastnosti v zimuvzdornosti, v odolnosti 
proti poliehaniu, múčnatke, hrdzi pšeničnej a voči fuzáriám. 
Má vysokú a stabilnú objemovú hmotnosť, vysokú výťažnosť 
múky ako aj vysoké hodnoty bielkovín. Spolu s odrodami CAPO 
a MIDAS patrí MESSINO medzi úrodovo najstabilnejšie odrody 
elitnej pšenice.

oziminy

KLASENIE

Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, 
Zoznam odrôd 2021; 2 = veľmi skoré klasenie, * = vlastná klasifikácia
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Odrody, ktoré skoro klasia, 
využívajú lepšie zimnú vlahu.

ˇˇ

ˇ
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PSENICA OZIMNÁ, AT(7)

CAPOCAPO
Aj po viac než 30 rokoch je CAPO vďaka svojej úrodovej stabilite 
odrodou pšenice s najväčšou množiteľskou plochou v Rakúsku. 
Vďaka dobrému odnožovaniu sa odporúča nižší výsevok, optimálne 
množstvo je 280-330 klíčivých zŕn/m², čo zodpovedá 120 kg/ha 
(viď tabuľku výsevu). 
CAPO naďalej poráža v ekologickom pestovaní mnoho 
porovnateľných odrôd, a preto je stále najpestovanejšou bio pšenicou 
v Rakúsku. Vďaka svojim stabilným úrodám je spoľahlivou 
voľbou aj na pestovanie v bonitne slabších pôdach, predovšetkým 
vo veľmi suchých podmienkach, aké boli napríklad na jar 2020.

BIO

OBSAH BIELKOVÍN - konvenčné poľnohospodárstvo

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

BernsteinARNOLD Aurelius
13%

14%

15%

16%

17%

Emilio

16,1%

15,0% 14,9%
14,6% 14,5%

14,2%
14,0%

CAPO CHRISTOPH Activus

+ 2,1 %!!!

PSENICA OZIMNÁ, AT(8)

ARNOLDARNOLD
ARNOLD je veľmi skorá osinatá pšenica s pekárenskou kvalitou E, 
ktorá je vhodná na konvenčné, ale aj ekologické pestovanie. 
Výborná zimuvzdornosť a rýchly počiatočný rast odrode zaisťuje 
v suchých ročníkoch vývojový náskok oproti iným, porovnateľným 
odrodám. Obsah bielkovín a objemová hmotnosť dosahujú najvyššie 
hodnotenie (APS 9). 
Odroda je vhodná na pestovanie do všetkých výrobných oblastí, 
ale samozrejme najmä pre skorý zber v panónskej oblasti.

oziminy

BIO
PSENICA OZIMNÁ, AT(7)

MANDARINMANDARIN
Táto veľmi skorá odroda z vlastného šľachtenia bude v budúcnosti 
zohrávať vedúcu úlohu v pestovaní elitných pšeníc. Odroda 
presviedča celým radom pozitívnych vlastností ako po stránke 
agronomickej, tak aj  kvalitatívnej. Dozrieva skôr než MAURIZIO, 
má veľmi dobrú odolnosť nielen voči poliehaniu, ale aj voči múčnatke, 
hrdzi pšeničnej a plevovej ako aj voči fuzarióze klasov. Z hľadiska 
kvality má odroda nadpriemerné hodnoty bielkovín a vysokú obje-
movú hmotnosť. Napriek jej veľmi skorému dozrievaniu dosahuje 
porovnateľné úrody s najpestovanejšími odrodami v segmente elitných 
pšeníc. Vzhľadom k vynikajúcemu zdravotnému stavu listov je 
MANDARIN zaujímavou možnosťou v extenzívnom systéme 
hospodárenia (ochrana vodných tokov, obmedzené používanie 
agrochemikálií atď.) či v ekologickom poľnohospodárstve. 
Osivo je k dispozícií zatiaľ v obmedzenom množstve.

BIO

Relatívne úrody - BIO v suchej oblasti

Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné 
poľnohospodárstvo, testovacie obdobie: 
2015 -2021, 100% = 6.160 kg/ha

Arminius Ehogold TillikoCAPO

80%

90%

100%

110%

70%
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100% 99% 97%
92%

100%
95% 95%

77%

CAPO Arminius Ehogold Tilliko

AGES AGESBionet - BGLD

Zdroj: BIO-pokusy Poľnohospodárskej 
komory Burgenland v r. 2018-2021, 
priemer zo 7 lokalít; 100% = 3.565 kg/ha

ˇ ˇ

ˇ
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97%

GREGOR MAURIZIO MIDAS

Relatívne úrody 
v strednej a východnej Európe 2021

Zdroj: vlastné pokusy 
Probstdorfer Saat-
zucht, priemer 4 lokalít 
v Rakúsku, Maďarsku a 
Chorvátsku; 
100% = 8.788 kg/ha

PSENICA OZIMNÁ, SK E(7) / AT(5)

GAUDIOGAUDIO
Dlhoročne osvedčená osinatá pšenica GAUDIO je jednou 
z úrodovo najstabilnejších odrôd pšenice ozimnej v strednej 
a východnej Európe. Vďaka vysokej prispôsobivosti na širokú 
škálu klimatických podmienok a tolerancie voči suchu siahajú 
pestovateľské plochy odrody GAUDIO v smere od Slovenska cez 
Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko až 
po Ukrajinu a Azerbajdžan. Z hľadiska dozrievania sa GAUDIO 
nachádza medzi veľmi skoro dozrievajúcou pšenicou MAURIZIO 
a o niečo neskôr dozrievajúcou odrodou CAPO. Vďaka optimálnej 
kombinácii kratšieho vzrastu a nadpriemernej odolnosti voči 
poliehaniu je možné odrodu zaradiť aj do intenzívnejších 
výrobných podmienok či do regiónov s priaznivejším rozložením 
zrážok. GAUDIO možno jednoznačne označiť za kvalitnú 
potravinársku pšenicu s veľmi dobrou stabilitou pádového čísla. 
Odporúčaný výsevok je rovnako ako u odrody MAURIZIO 
o 10-15% vyšší než pri odrodách CAPO, MIDAS alebo ARNOLD.

PSENICA OZIMNÁ, SK E(7-8) / AT(6)

KONSTANTINKONSTANTIN
Odroda KONSTANTIN bola po úspešných štátnych odrodových 
skúškach registrovaná v r.2020 na Slovensku. Vo všetkých 
výrobných oblastiach dosahovala vysoké a vyrovnané úrody. 
Je to bezosinatá odroda kratšieho vzrastu so skorým klasením 
a skorším dozrievaním. Dozrieva skôr než odroda MIDAS 
a neskôr ako odroda BALATON. Má vysokú odolnosť proti zi-
muvzdornosti, 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 nižšiu objemovú 
hmotnosť. Odroda nie je vhodná na neskoré termíny výsevu. 
Odporúča sa hustejší výsev.

PSENICA OZIMNÁ, HU(A2) / AT(6)

GREGORGREGOR
Odroda GREGOR zaujala v štátnych odrodových skúškach 
v Maďarsku, Rakúsku a na Slovensku vysokými a stabilnými úrodami. 
Jej registráciou v Maďarsku bolo umožnené uviesť ju na trh 
a zaradiť do našej ponuky už v nastávajúcej sezóne 2022. 
Pri rovnakej výške porastu v porovnaní s odrodou GAUDIO 
dozrieva GREGOR o niečo neskôr. Má vynikajúcu odolnosť voči 
poliehaniu a výbornú toleranciu na hrdzu pšeničnú a plevovú 
a taktiež na klasové fuzáriá. Aj z hľadiska kvalitatívnych 
parametrov ako je obsah bielkovín a objemová hmotnosť je 
GREGOR odrode GAUDIO veľmi podobný a v budúcnosti bude 
predstavovať alternatívu bezosinatých pšeníc s pekárenskou 
kvalitou A.

oziminy

ˇ

ˇ

ˇ
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PŠENICA ŠPALDOVÁ

ATTERGAUER DINKELATTERGAUER DINKEL
Táto tradičná bezosinatá špaldová pšenica sa nachádza v našom 
sortimente už desiaty rok. Vďaka výbornej kombinácii vysokých 
úrod zrna aj slamy je ATTERGAUER DINKEL ideálnou odrodou 
do všetkých oblastí pestovania špaldovej pšenice. V oblastiach 
s výrazne nízkymi teplotami odroda potvrdzuje svoju výbornú 
zimuvzdornosť. V porovnaní s inými špaldovými pšenicami je 
výrazne tolerantnejšia na hrdzu plevovú a má lepšiu stabilitu 
pádového čísla. Nebola krížená s mäkkou pšenicou, je to čistá špalda.

BIO

TRITIKALE OZIMNÉ

TRICANTOTRICANTO
Z dôvodu zvýšeného pestovania tritikale sa zvýšila aj citlivosť 
voči listovým a klasovým chorobám, najmä na hrdzu plevovú 
a múčnatku. Vzrastovo pomerne vyššia odroda TRICANTO patrí 
k najzdravším odrodám tritikale s vysokým úrodovým potenciálom, 
vynikajúcou zimuvzdornosťou a bezkonkurenčnou tvorbou zrna. 
Vďaka svojej výbornej odolnosti voči hrdzi plevovej sa odroda 
dokáže adaptovať aj v systéme ekologického pestovania. 
Z hľadiska odolnosti voči porastaniu dosahuje  TRICANTO 
rovnako vysokú úroveň ako predchádzajúca odroda TRIMMER. 
Je vhodná aj na výrobu GPS siláží a na produkciu bioplynu.

BIO

oziminy

PŠENICA ŠPALDOVÁ

LOHENGRINLOHENGRIN
Nová odroda LOHENGRIN predstavuje významý krok vo vývoji 
odrôd špaldovej pšenice. V porovnaní s ostatnými čistými špaldami 
dozrieva LOHENGRIN oveľa skôr, jej porast je približne o 10 cm 
kratší, takže má omnoho lepšiu odolnosť voči poliehaniu. 
Mimoriadne pozitívna je jej odolnosť proti múčnatke a hrdzi 
pšeničnej. Odrodu charakterizujú aj výborné pekárenské vlastnosti. 
K výsevu v sezóne jeseň 2022 bude osivo tejto novej odrody 
dostupné už v dostatočnom množstve.

TRITIKALE OZIMNÉ

SU LAURENTIUSSU LAURENTIUS
Nová stredne skorá odroda tritikale sa pýši mnohými pozitívnymi 
vlastnosťami. Má vynikajúcu odolnosť voči poliehaniu (APS 3), 
vysokú toleranciu na pleseň snežnú a taktiež na hrdzu pšeničnú 
a plevovú. Jej úrodový potenciál prevyšuje všetky doteraz uvedené 
odrody tritikale v Rakúsku. Odrodu charakterizujú veľké zrná, 
vďaka čomu dosahuje nadpriemernú objemovú hmotnosť 
s hodnotami nad 70 kg. Od budúcej sezóny 2022 bude odroda 
SU LAURENTIUS popri hlavnej odrode TRICANTO rozšírením 
našej ponuky tritikale do intenzívnych produkčných podmienok.

Dozrievanie

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

6

Ebners 
Rotkorn

6 6

ATTERGAUER
DINKEL

Viacročné porovnanie relatívnych úrod
TRITIKALE OZIMNÉ

Zdroj: AGES – Inštitút 
pre trvalo udržateľné 
poľnohospodárstvo, 
r. 2019-2021, priemer 17 
lokalít, 100% = 10.150 kg/ha
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PŠENICA TVRDÁ OZIMNÁ

AURADURAURADUR
Odroda AURADUR je v portfóliu pestovaných odrôd už 18 rokov 
a je stále považovaná za hlavný pilier kvality domácej produkcie 
tvrdej pšenice. Doslovne sa stala CAPO-m medzi tvrdými pšenicami. 
Vďaka optimálnej kombinácii úrodovej stability, dobrej odolnosti 
voči poliehaniu a výborným kvalitatívnym vlastnostiam ako je 
pádové číslo, sklovitosť, viskozita a žltý pigment dokazuje 
AURADUR svoje prednosti aj na medzinárodnej úrovni. 
AURADUR je skoro dozrievajúca odroda a možno ju zberať ešte 
pred zberom ozimnej pšenice.

PŠENICA TVRDÁ OZIMNÁ

SAMBADURSAMBADUR
SAMBADUR je stredne skorá odroda tvrdej pšenice, ktorá už 
viac ako 5 rokov dominuje na poliach v regiónoch tvrdej pšenice 
a je v súčasnosti aj najpestovanejšou odrodou ozimnej tvrdej 
pšenice v Rakúsku. Kvalitatívne a agronomicky je veľmi podobná 
predchádzajúcej odrode TEMPODUR, pri odrode SAMBADUR 
je však potrebné venovať osobitnú pozornosť vyššej citlivosti na 
hrdzu pšeničnú. Jej rozhodujúcou prednosťou je výrazne zlepšená 
odolnosť voči múčnatke, keďže na rozdiel od mäkkej pšenice, 
tvrdá ozimná pšenica reaguje pri silnom napadnutí múčnatkou vo 
fáze steblovania zvyčajne výraznými stratami na úrode. 
Jej ďalšou výhodou je výborná odolnosť proti poliehaniu, a preto 
je SAMBADUR dobrou voľbou aj v oblastiach s kvalitatívne 
vysoko produkčnými pôdami a intenzívnym spôsobom pestovania. 
Odrode SAMBADUR so svojim silným kvalitatívnym a agronomickým 
profilom tak právom patrí budúcnosť v európskej produkcii tvrdej 
pšenice.

BIO

oziminy

Obsah žltého pigmentu

Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo 
udržateľné poľnohospodárstvo, 
Zoznam odrôd 2021, 6=stredne 
vysoký až vyšší, 2 = nízky 
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AURADUR Lunadur

3

Lupidur
1

2

Diadur

6

3

Relatívne úrody tvrdej ozimnej pšenice

Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo 
udržateľné poľnohospodárstvo, 
r. 2018-2021; 100% = 7.080 kg/ha
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PŠENICA TVRDÁ OZIMNÁ

TENNODURTENNODUR
Nová odroda TENNODUR bola registrovaná v decembri 2021 
ako najúrodnejšia ozimná tvrdá pšenica v Rakúsku. V porovnaní 
s hlavnou odrodou SAMBADUR dosahuje TENNODUR o niečo 
priaznivejšie hodnoty sklovitosti, gluten indexu a výťažnosti 
krupice. Z hľadiska obsahu žltého pigmentu a stability pádového 
čísla sú obe odrody identické, v obsahu bielkovín TENNODUR 
však vysokú úroveň odrody SAMBADUR nedosahuje. 
Odrodu charakterizuje aj výhodná kombinácia veľmi skorého 
klasenia a skorého dozrievania a je aktuálne najskoršou odrodou 
v sortimente tvrdých pšeníc na Slovensku. Rovnako ako 
SAMBADUR je aj TENNODUR relatívne tolerantný na vírusovú 
zakrpatenosť pšenice (WDV). Pri intenzívnejších výrobných 
podmienkach odporúčame použitie regulátora rastu.

vo firme PEMART 
EXKLUZÍVNE

131515

počiatočný rast steblovanie výška porastu sklon k: úroda zrna kvalitatívne vlastnosti
klasenie vyzimovaniu
metanie poliehaniu
kvitnutie porastaniu
dozrievanie lámavosti stebiel

vypadávaniu semien atď.
náchylnosť na:
choroby
škodcov

APS
1 veľmi pomalý veľmi skoré veľmi nízka veľmi nízky (-a) veľmi nízka veľmi nízke
2 veľmi pomalý až pomalý veľmi skoré až skoršie veľmi nízka až nižšia veľmi nízky (-a) až nižší (-ia) veľmi nízka až nižšia veľmi nízke až nižšie 
3 pomalý skoršie nižšia nižší (-ia) nižšia nižšie
4 pomalý až stredne rýchly skoršie až stredne skoré nižšia až stredne vysoká  nižší (-ia) až stredne vysoký (-á) nižšia až stredne vysoká nižšie až stredne vysoké
5 stredne rýchly stredne skoré stredne vysoká stredne vysoký (-á) stredne vysoká stredne vysoké  
6 stredne rýchly až rýchly stredne skoré až neskoršie stredne vysoká až vyššia stredne vysoký (-á) až vyšší (-ia) stredne vysoká až vyššia stredne vysoké až vyššie
7 rýchly neskoršie vyššia vyšší (-ia) vyššia vyššie
8 rýchly až veľmi rýchly neskoršie až veľmi neskoré vyššia až veľmi vysoká vyšší (-ia) až veľmi vysoký (-á) vyššia až veľmi vysoká vyššie až veľmi vysoké
9 veľmi rýchly veľmi neskoré veľmi vysoká veľmi vysoký (-á) veľmi vysoká veľmi vysoké

ŠKÁLA HODNOTENIA (APS) 1-9:



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 2022

Sója skupina dozrievanie výška porastu  poliehanie HTZ obsah oleja % obsah 
bielkovín %

počet semien 
vo v.j.

počet v.j. na 
ha bio-osivo

ASPECTA 0 7 7 4 7 8 3 150.000 4
ANGELICA 00 6 8 5 6 6 5 150.000 4 k dispozícii
ATACAMA 00 6 5 3 6 5 5 150.000 4 k dispozícii
SIGALIA 00 5 6 4 6 5 5 150.000 4 k dispozícii
ABACA 000 2 4 4 5 6 5 150.000 4-5 k dispozícii
ALICIA 000 4 4 4 6 5 5 150.000 4-5
AMIATA 000 4 4 4 5 4 6 150.000 4-5
SULTANA 000 3 3 4 4 5 7 150.000 4-5

Jačmeň jarný využitie dozrievanie výška porastu  poliehanie múčnatka hrdza 
jačmenná

hnedá 
škvrnitosť

výsevok        
počet 

klíč.zŕn/m2
výsevok kg/ha bio-osivo

ELEKTRA sladovnícky 4 4 4 2 6 4 300 130 - 170 k dispozícii
ELFRIEDE kŕmny 7 5 4 2 4 3 300 130 - 170

Pšenica tvrdá jarná dozrievanie výška porastu  poliehanie múčnatka hrdza 
pšeničná hl.váha sklovitosť

výsevok        
počet 

klíč.zŕn/m2
výsevok kg/ha bio-osivo

COLLIODUR 5 3 4 6 4 6 4 400 180 - 220
FLORADUR 5 4 6 8 3 8 6 370 170 - 210 k dispozícii
TAMADUR 4 3 4 7 4 7 7 8 180 - 220

Slnečnica ročná dozrievanie výška porastu  poliehanie lámavosť 
stonky phoma sklerotínia na 

úbore
sklerotínia na 

stonke
sklerotínia na 

stonke
výsevok  v 

semenách/ha bio-osivo

ALVAREZ IR* 5 5 2 2 7 3 6 150.000 55.000
SULFOSOL* 6 6 2 3 7 4 7 150.000 55.000

Ovos jarný dozrievanie výška porastu  poliehanie múčnatka hnedá 
škvrnitosť hrdza ovsená hl.váha

výsevok        
počet 

klíč.zŕn/m2
výsevok kg/ha bio-osivo

SAMSON 5 7 5 4 5 4 6 350 120 - 150 k dispozícii

Repka ozimná zimuvz-
dornosť dozrievanie výška porastu začiatok 

kvitnutia  poliehanie sklerotínia fómová 
hniloba

počet semien 
vo v.j.

výsev 1 
balenia bio-osivo

HARRY 3 4 5 4 6 5 6 750.000 1,5 ha
JEREMY 2 5 5 4 5 5 4 750.000 1,5 ha

Pšenica ozimná zimuvz-
dornosť dozrievanie výška porastu  poliehanie múčnatka hrdza 

pšeničná hl.váha
výsevok        

počet 
klíč.zŕn/m2

výsev kg/ha bio-osivo

ARNOLD E 3 2 6 5 4 4 9 300 - 350 130 - 180 k dispozícii
CAPO E 3 4 7 7 4 5 8 280 - 330 120 - 160 k dispozícii
CHRISTOPH E - 4 3 3 4 6 7 300 - 350 130 - 180 k dispozícii
GAUDIO* E - 2 3 2 3 5 7 350 - 400 150 - 190
GREGOR* A - 3 3 2 4 5 7 330 - 380 140 - 180
KONSTANTIN* E - 4 2 2 5 2 6 370 - 400 150 - 190
MANDARIN* E - 2 5 4 3 3 8 300 - 350 130 - 180 k dispozícii
MAURIZIO* E 4 2 4 3 3 5 7 350 - 380 150 - 190
MESSINO E 4 4 5 5 5 6 7 300 - 350 130 - 180
MIDAS E 4 4 5 5 5 6 7 300 - 350 130 - 180
MONACO E - 3 4 3 4 7 8 300 - 350 130 - 180

Pšenica špaldová zimuvz-
dornosť dozrievanie výška porastu  poliehanie porastavosť hrdza 

pšeničná pádové číslo
výsevok        

počet 
klíč.zŕn/m2

výsev kg/ha bio-osivo

ATTERGAUER DINKEL 2 6 9 8 5 7 6 160 - 180 110 - 140 k dispozícii
LOHENGRIN * 2 4 6 5 5 5 7 110 - 150 160 - 220 k dispozícii

Pšenica tvrdá ozimná zimuvz-
dornosť dozrievanie  poliehanie múčnatka hrdza 

pšeničná sklovitosť žltý pigment
výsevok        

počet 
klíč.zŕn/m2

výsev kg/ha bio-osivo

AURADUR 6 3 5 7 6 6 6 350 - 420 160 - 210 k dispozícii
SAMBADUR - 4 4 7 8 6 4 350 - 420 160 - 210 k dispozícii
TENNODUR* - 3 7 7 5 7 4 350 - 420 160 - 210

Jačmeň ozimný využitie zimuvz-
dornosť klasenie dozrievanie  poliehanie hrdza 

jačmenná sito 
výsevok        

počet 
klíč.zŕn/m2

výsev kg/ha bio-osivo

CARIOCA kŕmny - 4 5 5 4 8 (> 2,2 mm) 270 - 320 130 - 190 k dispozícii
FINOLA kŕmny 6 2 4 5 7 8 (> 2,2 mm) 270 - 320 130 - 190 k dispozícii
PIROSKA* sladovnícky - 3 3 5 6 8 (> 2,5 mm) 310 - 370 140 - 200

Tritikale ozimné zimuvz-
dornosť dozrievanie  poliehanie múčnatka hrdza 

pšeničná HTZ hl.váha
výsevok        

počet 
klíč.zŕn/m2

výsev kg/ha bio-osivo

TRICANTO 3 6 7 5 7 6 6 300 - 350 140 - 170 k dispozícii
SU LAURENTIUS* - 4 3 5 2 6 5 300 - 350 140 - 170

www.probstdorfer.sk

Hodnotenie APS (1-9) – podľa rakúskeho poľnohospodárskeho inštitútu AGES 2021:
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnosť na choroby a škodcov
9= neskorá a vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu a prerastaniu, vysoká náchylnosť na choroby a škodcov
Bližšie informácie o škále hodnotenia na strane 15.
Balenie osiva: 1.000 kg big bag alebo 30 kg vrecia


