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Vážení obchodní partneři, 

dovolujeme si Vám prostřednictvím tohoto nabídkového katalogu představit novou značku a společnost,  
která Vás bude v budoucnu provázet při výběru osiv polních plodin. 

Vznik společnosti TOP OSIVA, s.r.o. reaguje na aktuální vývoj v zemědělském sektoru. Našim hlavním 
záměrem je na trhu poskytnout stávajícím a novým klientům napříč celou Českou republikou širokou  
nabídku ověřených osiv z naší výroby.

Díky širokému zázemí a velmi úzkému propojení s vlastní prvovýrobou jsme Vám schopni námi  
zastupované materiály nejen od zahraničních partnerů důkladně vyselektovat a vyrobit v té nejvyšší  
kvalitě, ale zejména plošně odzkoušet a nabídnout za zajímavých podmínek.



 zkušenosti v prodeji a zastupováním osiv
 odborné znalosti a poradenství
 dlouhodobé vztahy a důvěra  
 profesionální přístup a otevřená komunikace
 spolehlivost a flexibilita

  Základními stavebními kameny vzniku TOP OSIVA, s.r.o. jsou:



DARLINGH řepka ozimá

Polopozdní TuYV rezistentní hybrid s odolností 
pukání šešulí

	TOP hybrid dosahující velmi vysokého výnosu semen

 Exkluzivní zdravotní stav

  Tolerance vůči TuYV

  Výkon dokázán zkouškami SEK SPZO (2020)

  Vynikající odolnost poléhání, velmi dobře přezimuje

  Odolnost vůči pukání šešulí - minimalizace sklizňových ztrát

NOVINKOVÝ

 TOP HYBRID

Výnos semen POP SPZO 2020/2021, lokalita Moutnice, sortiment A

Ranost velmi raný         pozdní

Počáteční růst pomalý         rychlý 

Odolnost vyzimování nízká         vysoká

Regenerace po zimě pomalá         rychlá

Nakvétání rané         pozdní

Výška rostliny nízká         vysoká

Odolnost poléhání nízká         vysoká

Odolnost vůči fomě nízká         vysoká

Obsah oleje nízký         vysoký

Odolnost vůči verticiliovému vadnutí nízká         vysoká

Zdroj: SPZO
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SILVERH řepka ozimá

FAO S 180

Lety ověřený středně raný hybrid se stále  
vysokými výnosy 

	TOP výsledky napříč republikou, ověřený výnos v provozu

 Exkluzivní zdravotní stav, zejména na hlízenku a fomu

 Ověřený hybrid nejen ÚKZÚZ, SPZO, ale zejména Vámi pěstiteli

 Vynikající odolnost poléhání, mimořádná zimuvzdornost

 Meziročníková stabilita

OVĚŘENÝ 

 TOP HYBRID

Výnosy odrůd v provozních podmínkách s osevní plochou 1 000 – 5 000 ha
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Zdroj: SPZO 2018

Ranost velmi raný         pozdní

Počáteční růst pomalý         rychlý 

Odolnost vyzimování nízká         vysoká

Regenerace po zimě pomalá         rychlá

Nakvétání rané         pozdní

Výška rostliny nízká         vysoká

Odolnost poléhání nízká         vysoká

Odolnost vůči fomě nízká         vysoká

Obsah oleje nízký         vysoký

Odolnost vůči verticiliovému vadnutí nízká         vysoká
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CORIDAL řepka ozimá

Nově registrovaná středně raná liniová odrůda  
s obrovským potenciálem

	TOP odrůda pro všechny pěstitele liniových odrůd

	Exkluzivní výnos jak v teplé, tak studené oblasti pěstování

	Linie registrovaná ÚKZÚZ v roce 2020 s 107% na kontrolní odrůdy  

	Vynikající odolnost poléhání, mimořádná zimovzdornost

	Špičkový zdravotní stav zejména vůči fomě a alternárii

	Vyniká vysokým obsahem oleje

NOVINKOVÁ

 TOP LINIE

ARABELLACORIDA OBELIX

Výnos semen 2018 - 2020 (t.ha-1, %)

2018

2019

2020

Průměr

Zdroj: ÚKZÚZ

Ranost velmi raný         pozdní

Počáteční růst pomalý         rychlý 

Odolnost vyzimování nízká         vysoká

Regenerace po zimě pomalá         rychlá

Nakvétání rané         pozdní

Výška rostliny nízká         vysoká

Odolnost poléhání nízká         vysoká

Odolnost vůči fomě nízká         vysoká

Obsah oleje nízký         vysoký

Odolnost vůči verticiliovému vadnutí nízká         vysoká

5,74 t
5,44 t

5,17 t

4,41 t
4,26 t 4,25 t

4,78 t
4,44 t 4,25 t

107%
102% 98%
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ŘEPKA OZIMÁ

Vysvětlivky piktogramy
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Dále prodáváme hybridy těchto firem:

DEKALB

RAPOOL

LIMAGRAIN

SYNGENTA

SAATBAU

PIONEER 

AGROFINAL

LIDEA

SELGEN

OSEVA PRO

VP AGRO

ODOLNOST 
VIRU ŽLOUTENKY 

VODNICE

REZISTENCE
RLM 7

NEPUKAVOST 
ŠEŠULÍ

DO SUCHÝCH 
PODMÍNEK

TUYV RLM 7

ODOLNOST 
VYZIMOVÁNÍ

VYSOKÁ  
OLEJTNATOST

KRMNÁ
ODRŮDA

POTRAVINA OSINATÁ 
PŠENICE

OLEJ

VELMI RANÁ
ODRŮDA

STŘEDNĚ RANÁ
ODRŮDA

POLOPOZDNÍ
ODRŮDA

RANÁ
ODRŮDA



§  Lupidur  Saatbau  

 Raná osinatá odrůda do všech oblastí pěstování,  
    nepěstovat v oblastech s výskytem holomrazů

 Vysoká objemová hmotnost, vysoká sklovitost zrna,     
    vysoký výnos zrna

 Odrůda určena do dobrých půdních podmínek

 Velmi vysoká odolnost ze stresu

 Setí po obilovině není doporučeno

 Výška 85 cm

E  
§ 

 RGT Ponticus  RAGT  

 Středně raná odrůda vhodná do všech oblastí pěstování

 Vyniká vysokou mrazuvzdorností a plastičností

 Pěstování ve všech typech půdy

 Vyznačuje se výbornou odolností k poléhání

 Setí po obilovině není doporučeno

 Výška 85 cm

E  
§ 

 Expo  Saaten Union

 Polopozdní neosinatá odrůda do všech oblastí pěstování

 Velmi plastická pšenice s vysokými výnosy zdravého zrna

 Vyniká ve všech typech půdy

 Svojí plastičností se velmi podobá odrůdě Patras

 Lze pěstovat po kukuřici a po pšenici

 Výška 100 cm

E  
§ 

 Julie  Selgen  

 Raná odrůda vhodná do všech oblastí pěstování

 Vysoce výnosná, vysoce mrazuvzdorná, zrno velké

 Určena pro lepší a běžné půdy

 Doporučena vyšší intenzita morforegulátorů

 Setí po obilovině s omezením

 Výška 103 cm

E  
§ 

 Evina  Limagrain

 Středně raná odrůda vhodná do všech oblastí pěstování

 Vyznačuje se stabilní elitní potravinářskou kvalitou

 Plastická odrůda vhodná do všech typů půdy

 Vhodná pro pěstování po obilovině a časně sklizené   
    kukuřici

 Výška 99 cm

PŠENICE OZIMÁ

Pšenice ozimá tvrdá

Pšenice ozimá kvality E

8

Veškerá osiva pod značkou TOP OSIVA 
 jsou výhradně vyráběna společností
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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
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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



11

B  
§ 

 Registana (PŘESÍVKA) Selgen   

 Středně raná odrůda do všech oblastí pěstování

 Přesívková pšenice, odolává nízkým teplotám

 Použití pro velmi časný jarní výsev, ale také i pozdní  
    výsev na podzim

 Pro všechny typy půd

 Lze pěstovat po obilovině

 Výška 90 cm

B  
§ 

 Gordian RWA

 Polopozdní odrůda do všech oblastí pěstování

 Pevné, krátké stéblo, nepoléhá

 Zvládá lehčí půdy a přísušky

 Plastická odrůda

 Lze pěstovat po obilovině

 Výška 83 cm

B  
§ 

 Solindo CS  Lidea    
 Středně raná osinatá odrůda do všech oblastí pěstování

 Vysoký výnos zrna, excelentní zdravotní stav

 Pro všechny typy půd

 Vysoká tolerance k suchu

 Pěstování po obilovině ano

 Výška 86 cm

B/C
§ 

 RGT Sacramento  RAGT  
 Středně raná odrůda do všech oblastí pěstování B

 Velmi dobrá odnoživost s mimořádným výnosem

 Pro všechny typy půd

 Velmi dobrá odolnost poléhání

 Pěstování po obilovině ano 

 Výška 82 cm

B  
§ 

 Benchmark Oseva Pro

 Středně raná odrůda do všech oblastí pěstování

 Výborný zdravotní stav, vysoký výnosový potenciál

 Pro všechny typy půd

 Vyžaduje vyšší hnojení dusíkem

 Lze pěstovat po obilovině i kukuřici

 Výška 94 cm

Pšenice ozimá kvality B
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C  
§ 

 Johnson Saaten Union

 Polopozdní odrůda vhodná do všech oblastí pěstování

 Odolná vůči chorobám

 Určena pro bramborářské, řepařské a kukuřičné oblasti

 Vysoký výnos zrna

 Pěstování po obilovině a kukuřice

 Výška 90 cm

C  
§ 

 LG Mocca Limagrain  
 Polopozdní odrůda vhodná do všech oblastí pěstování

 Vhodná do sušších podmínek

 Do všech typů půd

 Vhodná pro pozdní výsevy

 Lze pěstovat po obilovině

 Výška 90 cm

C  
§ 

 Tonnage Saatbau

 Polopozdní odrůda vhodná do všech oblastí pěstování

 Komplexní odolnost proti chorobám

 Do všech typů půd

 Doporučeno pěstování ve vysoké intenzitě

 Lze pěstovat po obilovině

 Výška 85 cm

C  
§ 

 Bonanza Saaten Union   
 Polopozdní odrůda vhodná do všech oblastí pěstování

 Vyznačuje se vysokou mrazuvzdorností

 Do všech typů půd

 Využití i pro pozdní zásev

 Lze pěstovat po obilovině

 Výška 90 cm

C  
§ 

 Amandus Saatbau     

 Velmi raná osinatá odrůda do všech oblastí pěstování

 Reaguje na přihnojení sírou zvýšením výnosu

 Plastická odrůda do všech typů půd

 Vysoká odolnost stresu ze sucha

 Lze pěstovat po obilovině

 Výška 85 cm

C  
§ 

 Steffi Selgen  

 Raná odrůda do všech oblastí pěstování

 Velmi plastická napříč celou ČR

 Do všech typů půd, snáší přísušek

 Setí nejlépe v agrotechnickém termínu

 Pěstování po obilovině ano

 Výška 112 cm

C  
§ 

 Avenue Limagrain

 Velmi raná odrůda do všech oblastí pěstování

 Nejranější odrůda na trhu

 Do všech typů půd

 Určena pro rané výsevy a výsevy v agrotechnickém  
    termínu

 Pěstování po obilovině ano

 Výška 73 cm

C  
§ 

 Frisky  Limagrain   
 Polopozdní odrůda vhodná do všech oblastí pěstování

 Plastická, zimuvzdorná, vysoký výnos

 Vhodná do všech typů půd

 Vhodná pro pozdní výsevy

 Lze pěstovat po obilovině i kukuřici

 Výška 85 cm

PŠENICE OZIMÁ kvality C
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§  SU Askadus Saaten Union   

 Středně raná odrůda pšeničného typu, velmi tolerantní  
    k suchým podmínkám a k vymrzání

 Velmi dobře toleruje rané i pozdní výsevy

 Výborné zdraví

 Specialista do extrémních podmínek a na mizerné půdy

 Lze pěstovat po obilovině, výška 116 cm

§  Tendr PZO RAGT  

 Středně raná odrůda nenáročná na půdní, klimatické  
    podmínky

 Vysoký výnosový potenciál

 Bujně rostoucí s neočekávaně objemnou rostlinnou hmotou

 Do všech půd, snáší pozdní výsevy

 Lze pěstovat po obilovině

 GPS sklizeň, výška 130 cm

§  Herakles RAGT

 Středně raná odrůda typu syntetické populace  
   do všech oblastí pěstování

 Robustní rostliny s velmi nízkým výsevkem

 Nízké nároky na stanoviště

 Vhodná i pro potravinářské účely

 Lze pěstovat po obilovině

 GPS sklizeň, výška 165 cm

§  SU Arvid Saaten Union   

 Hybridní středně raná odrůda na lehké, písčité,  
    kamenité půdy a lokality trpící suchem

 Velmi dobrý zdravotní stav

 Nesnáší těžké zamokřené půdy

 Výborná zimuvzdornost

 Lze pěstovat po obilovině, výška 141 cm

§  Novira Saaten Union  

 Velmi raná šestiřadá odrůda s vysokým výnosem zrna 

 100 % rezistence k virové zakrslosti ječmene

 Do všech typů půd

 Velmi dobrá odolnost k suchu 

 Lze pěstovat po obilovině, výška 93 cm

§  SU Ellen  Saaten Union  

 Velmi raná šestiřadá odrůda do lehčích písčitých  
    až kamenitých půd

 Vysoký výnos v sušších oblastech

 Dobře si poradí i s bonitně špatnými pozemky

 Odrůda odolná k přísuškům

 Lze pěstovat po obilovině, výška 95 cm

§  Laurin Selgen  

 Středně raná šestiřadá odrůda do všech oblastí pěstování

 Při základní intenzitě nevyžaduje ošetření proti  
    chorobám a poléhání

 Do všech typů půd

 Doporučeno insekticidní ošetření proti křískům a mšicím

 Lze pěstovat po obilovině, výška 95 cm

JEČMEN OZIMÝ

TRITIKALE OZIMÉ

ŽITO OZIMÉ 



14

§  Power David Pengelly

 Vysoký výnos hmoty

 Adaptabilita v různých geografických podmínkách

 Velmi dobrá vytrvalost

 Tvoří hustý porost s bohatě olistěnými rostlinami

§  Plato 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

 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

OSTATNÍ PLODINY
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§  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 i pro zdravou výživu

 Je dobrou meziplodinou

 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 

 Bohaté olistění

 Vysoká odolnost k suchu

 Výška 60 cm
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