
 
 
 

Nabídka osiva pro jaro 
2023 

 
JEČMEN JARNÍ Bojos Spitfire 

PŠENICE JARNÍ Granny 

OVES SETÝ Merlin 

OVES NAHÝ Santini 

HRÁCH POLNÍ Gambit 

HOŘČICE BÍLÁ Andromeda 

JETEL LUČNÍ Garant Bonus 

 
Dále nabízíme: 
- jednotlivé druhy trav, mezidruhové odrůdy a směsi – pastevní, luční, 
jetelotráva,  trávníkové okrasné i pro zatížení, hřištní, parkové atd.          
 
- osivo pro setí úhorů a ochranných pásů       
     
- osivo máku, krmné kapusty, lnu olejného, čočky, slunečnice, pohanky, soji, 
svazenky, lupiny, prosa, vikve jarní, kmínu, řepky jarní a dalších polních plodin
           
- osivo kukuřice a slunečnice firem: Oseva a.s., Saatbau Linz, Saaten Union,  
      Lidea, Limagrain, Pioneer, a další  
  
 

Všechna osiva dodáváme namořená a balená podle přání 
zákazníka.  

 
Poptáváme množitelské plochy hořčice, řepky, jetele a bojínku. 



Popis odrůd

Ječmen jarní:

BOJOS

Právně chráněná odrůda, zástupce pro ČR Limagrain Česká republika, s.r.o.
Česká odrůda doporučená Výzkumným ústavem pivovarským a sladovnickým pro výrobu 
Českého piva. Nosná pro Plzeňský Prazdroj, preferovaná Sladovnami Soufflet a 
pivovarem Radegast.

Výnos a kvalita: výběrová sladovnická odrůda                                                                   
stabilně vysoký výnos

velké zrno s vysokou HTZ 47 g 
vysoký výnos předního zrna - 93%

Agrotechnické vlastnosti: polopozdní odrůda 
střední odnoživost 
střední vzrůst, dobrá odolnost poléhání a lámání stébla 

nízká ztráta odnoží jako reakce na přísušek

Zdravotní stav: padlí odolná díky genu Mlo
středně odolná hnědé skvrnitosti
středně odolná rzi ječné
citlivá na rhynchosporiovou skvrnitost 

odolná fusariu

Agrotechnická doporučení:výsevek 3,5 – 4 MKS
vhodná do všech pěstitelských oblastí

termín setí na počátku agrotechnické lhůty
optimální hloubka setí 2 – 4 cm
pěstování po obilí snáší

doporučeno použití morforegulátoru 
1x v 1. pol. sloupkování

SPITFIRE

Právně chráněná odrůda, zástupce pro ČR Selgen a.s.

Agrotechnické vlastnosti:
– vysoký až velmi vysoký výnos ve všech oblastech s systémech ošetřování
– dobrý zdravotní stav bez výraznějších rizik
– méně odnoživá odrůda s velkým zrnem
– vysoký podíl předního zrna 95%

Výnos a kvalita:
       -     výběrová sladovnická jakost (USJ 7,5)

– špičkové hodnoty extraktu (84%) a dosažitelného stupně prokvašení (83,2)
– odrůda vhodná na výrobu tradičních piv

Zdravotní stav: vysoká odolnost padlí
vyšší odolnost komplexu listových skvrnitostí

středně odolná hnědé rzivosti



středně odolná rzi ječné a spále

Pšenice jarní:

GRANNY
Právně chráněná odrůda, zástupce pro ČR Selgen a.s.

Výnos a kvalita: osinatá odrůda
výnos vysoký
pekařská jakost A
stabilně vysoký obsah N-látek

zrno středně velké, HTS 39 g

Agrotechnické vlastnosti: poloraná odrůda
středně vysoké rostliny

mírně – středně odnoživá
středně odolná poléhání
dobrá odolnost k porůstání
výborná jako přesívková 

Zdravotní stav: odolná braničnatce
méně odolná rzi pšeničné
méně odolná padlí
dobrá odolnost fusariu

Agrotechnická doporučení:výsevek 4 MKS
morforegulátor doporučen alespoň jednou za vegetaci

velice dobře snáší pěstování po obilnině

termín setí na počátku agrotechnické lhůty, snáší studenou 
půdu

Hrách setý:     

GAMBIT

Právně chráněná odrůda, zástupce pro ČR Selgen a.s.

Výnos a kvalita: žlutosemenná odrůda barevně vyrovnaná
nižší HTS
průměrný výnos semene 105 %

nízká aktivita trypsin inhibitoru
vynikající k využití na siláž

Agrotechnické vlastnosti:  typ semi leafless
     středně raná odrůda

     střední odolnost poléhání
                   rychlý počáteční růst

                                rostliny vysoké 104 cm

Zdravotní stav: středně odolná proti většině chorob



Agrotechnická doporučení:výsevek 0,9 – 1 MKS
optimální hloubka setí 5 – 7 cm

Oves setý:

MERLIN
Právně chráněná odrůda, zástupce pro ČR Selgen a.s.

Výnos a kvalita:  stabilně vysoký výnos
 vysoký podíl předního zrna při velmi vysoké objemové 

hmotnosti  veliké zrno s vysokým obsahem N-látek
 vysoká výtěžnost ovesné rýže 

Agrotechnické vlastnosti:   středně raná odrůda
délka rostlin 104 cm
vhodný pro ekologii      

Zdravotní stav: vynikající odolnost vůči padlí
dobrá odolnost houbovým chorobám

vysoce odolný rzi ovsa
Výborná odolnost k lámání stébla

Agrotechnická doporučení:odrůda vhodná do všech výrobních oblastí
nenáročná na předplodinu
dobře reaguje na intenzivní pěstování
výsevek 4 – 5 MKS

termín setí na počátku agrotechnické lhůty

Oves nahý:

SANTINI
Právně chráněná odrůda, zástupce pro ČR Selgen a.s.

Výnos a kvalita: velké zrno, HTZ 27 g

vysoký výnos (108%)
vysoký obsah škrobu
nejnižší obsah pluchatých zrn

Agrotechnické vlastnosti: středně raná odrůda
středně vysoké rostliny (108 cm)
vysoká odolnost poléhání

Zdravotní stav: středně odolná komplexu listových chorob
odolná rzi ovsa



Agrotechnická doporučení: vhodný do všech pěstitelských oblastí
nenáročný na předplodinu

výsevek 4 – 5 MKS
termín setí v agrotechnické lhůtě

Hořčice bílá:   

ANDROMEDA

Právně chráněná odrůda, majitel Selgen, a.s.

Výnos a kvalita: žlutosemenná diploidní odrůda typu populace
velmi vhodná pro potravinářské využití

vysoký výnos semene ve všech produkčních oblastech
vysoký výnos zelené i suché hmoty, velmi 

vhodná jako meziplodina HTS vyšší, průměrně 7,5 – 8 g, 
středně vysoký obsah oleje v semeni

Agrotechnické vlastnosti: nepoléhavé, střední až vyšší lodyhy
středně raná, kvete vyrovnaně a stejnoměrně ukončuje 

kvetení nízký výskyt šedých semen

Zdravotní stav: dobrá odolnost hlízence
středně odolná k plísni zelné

vykazuje značnou nematocidnost

Agrotechnická doporučení:  při pěstování na semeno vhodný časný výsev 20.3. - 10.4., 
výsevek 10–12 kg/ha        jako předplodinu zasít do 10.8., výsevek 18 – 25 
kg/ha

Jetel luční:   

GARANT
Právně chráněná odrůda, majitel Selgen, a.s

– diploidní raná až středně raná odrůda
– vysoká rychlost jarního růstu, rychlost obrůstání po sečích  středně vysoká
– střední odolnost k poléhání
– vynikající zdravotní stav
– velmi dobrá vytrvalost až do 3. roku vegetace
– výnos zelené i suché hmoty v prvním i druhém užitkovém roce je vysoký

BONUS
Právně chráněná odrůda, majitel Selgen, a.s

– diploidní raná až středně raná odrůda
– dobrá odolnost k poléhání
– velmi dobrý zdravotní stav: odolná proti napadení bílou hnilobou jetele, komplexem 

mykóz odumírání kořenů, spálou, padlím a proti komplexu virových onemocnění



– velmi dobrá vytrvalost až do 3. roku vegetace

DODÁVÁME I DALŠÍ OSIVA DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA
(svazenka, len, mák, řepka, kmín, čirok, slunečnice, kukuřice aj.)


	GRANNY
	MERLIN

