
A  
§ 

 Balitus  Saatbau

 Raná odrůda do všech oblastí pěstování

 Plastická a výkonná odrůda s velmi dobrým  
    zdravotním stavem

 Pro všechny typy půd

 Podle půdních podmínek pěstování na nižší nebo vyšší  
    intenzitě pěstování

 Vhodné setí po obilovině

 Výška 91 cm

A  
§ 

 Dagmar  Limagrain   

 Raná odrůda do všech oblastí pěstování

 Vyniká zimuvzdorností a stabilní potravinářskou kvalitou 

 Zvládá i sušší stanoviště

 Plastická odrůda i pro pozdní výsevy

 Lze pěstovat po obilovině i kukuřici na zrno

 Výška 92 cm

A  
§ 

 Pirueta  Saaten Union

 Raná odrůda do všech oblastí pěstování

 Určena pro rané setí a ranou sklizeň

 Pro všechny typy půd

 Vyniká vysokým výnosem ve všech oblastech pěstování

 Lze pěstovat po obilovině a kukuřici

 Výška 87 - 94 cm

A  
§ 

 Megan  Selgen

 Velmi raná odrůda do všech oblastí pěstování

 Vyšlechtěná z Matyldy a Bodyčku, raností na úrovni  
    Pannonie

 Pěstování vhodné pro všechny typy půd

 Toleruje i pozdní výsevy, ale ztrácí ranost

 Setí po obilovině ano, po kukuřici méně vhodná

 Výška 90 cm

A  
§ 

 Bodyček  RAGT  

 Velmi raná odrůda do všech oblastí pěstování

 Výborná mrazuvzdornost a plasticita

 Pěstování vhodné pro všechny typy půd

 Stabilní výnos zrna a kvality

 Lze pěstovat po obilovině 

 Výška 91 cm

A  
§  Sofru CS  Lidea    

 Velmi raná odrůda do všech oblastí pěstování

 Krátké stéblo, osinatý klas

 Nenáročná k půdním podmínkám

 Dobře snáší přísušek

 Setí po obilovině ano, po kukuřici s omezením

 Výška 85 cm

Pšenice ozimá kvality A



A  
§ 

 LG Keramik  Limagrain   

 Středně raná odrůda do všech oblastí pěstování 

 Vysoká mrazuvzdornost

 Zvládá lehčí půdy a přísušky

 Velmi dobrá odolnost poléhání

 Lze pěstovat po obilovině

 Výška 90 cm

A  
§ 

 Patras  Saaten Union  

 Středně raná odrůda do všech oblastí pěstování

 Vyznačuje se výbornou mrazuvzdorností

 Pro všechny typy půd

 Výborný zdravotní stav

 Lze pěstovat po obilovině i kukuřici

 Výška 81 cm

A  
§ 

 RGT Reform  RAGT  

 Polopozdní odrůda do všech oblastí pěstování

 Vyznačuje se výbornou mrazuvzdorností

 Pro všechny typy půd

 Výborný zdravotní stav

 Lze pěstovat po obilovině i kukuřici

 Výška 81 cm

A  
§ 

 Turandot  Selgen

 Polopozdní odrůda do všech oblastí pěstování

 Velmi dobrý zdravotní stav a stabilní jakost

 Pro všechny typy půd

 Snáší velmi dobře pozdní výsevy

 Setí po obilovině s omezením

 Výška 98 cm

A  
§ 

 Illusion  Selgen  

 Středně raná do všech oblastí pěstování

 Plastická, nepoléhavá s vysokou mrazuvzdorností

 Pro všechny typy půd

 Lze pěstovat po obilovině i kukuřici

 Velmi dobrá tolerance i pro pozdní výsevy

 Výška 90 cm

A  
§ 

 Fenomen  Soufflet    
 Středně raná osinatá odrůda do všech oblastí pěstování

 Nepřehlédnutelný dlouhý klas na krátkém stéble,  
    výborný zdravotní stav

 Pro všechny typy půd

 Vynikající odolnost k poléhání

 Lze pěstovat po obilovině

 Výška 84 cm

A  
§ 

 Viriato  RAGT  

 Středně raná do všech oblastí pěstování

 Vyznačuje se dobrou mrazuvzdorností

 Odrůda určena do dobrých půdních podmínek

 Velmi vysoká odolnost stresu ze sucha

 Setí po obilovině není doporučeno

 Výška 81 cm

A  
§ 

 Chiron  Saaten Union    

 Středně raná odrůda do všech oblastí pěstování

 Mimořádně plastická s vysokou mrazuvzdorností

 Toleruje přísušky, lehčí až písčité půdy, ale i jílovité  
    těžké pozemky

 Vhodná i do horších půdních podmínek

 Lze pěstovat po obilovině i kukuřici

 Výška 90 cm

PŠENICE OZIMÁ


