
§  POWER Vojtěška Setá - David Pengelly

 Vysoký výnos hmoty

 Adaptabilita v různých geografických podmínkách

 Velmi dobrá vytrvalost

 Tvoří hustý porost s bohatě olistěnými rostlinami

§  PLATO Vojtěška Setá - Feldsaaten Freudenberger

 Velmi dobrá odolnost vůči bakteriálnímu vadnutí

 Dobrá odolnost proti chorobám

 Stabilní výnosy zelené i suché hmoty

 Vhodná k pěstování na zelenou píci, ke konzervaci  
    nebo na vojtěškové úsušky

§  KARDINÁL  
  Jetel Nachový - Selgen

 Přezimující meziplodina s výbornou protierozní  
    a ochrannou schopností pro půdu

 Prosperuje i na chudších půdách, dobře snáší sucho  
    i vlhká stanoviště

 Na jaře brzy obnovuje růst a fixaci dusíku, má  
    dynamický růst a poskytuje kvalitní píci

 Délka vegetace 90 a více dní

§  BONUS  
 Jetel Luční - Selgen

 Raná diploidní odrůda do všech oblastí pěstování

 Plastická, výkonná odrůda s výnosy zelené a suché  
    hmoty v prvním i druhém užitkovém roce jsou vysoké

 Do všech typů půd

 Velmi dobrý zdravotní stav

 Výška 75 cm

§  GEA  
  Vojtěška Setá - Roberto Guarnieri

 Raná, nepoléhává odrůda do všech oblastí pěstování

 Využití na úsušky i na seno

 Vynikající odolnost k chorobám, k chladu a vymrzání

 Dosahuje dobrých výsledků i v suchých oblastech

 Výborná chutnost a stravitelnost

 Rychlé obrůstání

§  ZITA Pohanka Setá - Oseva Pro

 Raná odrůda do všech oblastí pěstování

 Odrůda neklade zvláštní nároky na stanoviště

 Nesnáší těžké zamokřené půdy

 Při vysoké zásobě dusíku v půdě je nebezpečí polehnutí

 Využití pro zdravou výživu, i jako meziplodina

 Výška 55 cm

§  POLARKA  
 Hořčice Bílá - Selgen

 Středně raná odrůda určená především pro  
    bramborářský a řepařský výrobní typ

 Plastická odrůda s velmi dobrou pícninářskou  
    i semenářskou výkonností 

 Velmi dobrý zdravotní stav

 Vhodná na lepší hlinité a méně vysychavé půdy

 Je dobrou meziplodinou

 Výška 90 cm

§  AMERIGO  
 Svazenka vratičolostá - Saaten Union

 Středně raná vzrůstná odrůda do všech oblastí pěstování

 Vysoký výnos zelené i suché hmoty

 Velmi dobrý zdravotní stav a bohaté olistění

 Vysoká odolnost k suchu

 Výška 60 cm

Ostatní plodiny

§  VLASTA 
 Vojtěška setá - Agrogen  

 Raná odrůda 

 Plastická do všech oblastí 

 Vysoký vzpřímený růst 

 Odolná proti poléhání

 Vysoká odolnost proti listovým chorobám

 Výška 75 cm 

§  HOLYNA   Vojtěška setá - Agrogen
  

 Raná odrůda 

 Plastická do všech oblastí 

 Vysoký vzpřímený růst 

 Odolná proti poléhání

 Vysoká odolnost proti listovým chorobám

 Výška 75 cm 


