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REGIONÁLNÍ OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
ZZN Polabí, a.s. se sídlem K Vinici 1304, 280 02 Kolín V

vedoucí prodeje, obchodní oblast Kolín, Nymburk, Kutná Hora:
Bořek Štrobl - 602 520 023, borek.strobl@zznpolabi.cz
obchodní oblast Mladá Boleslav, Jičín:
Kateřina Terschová – 722 954 753, katerina.terschova@zznpolabi.cz
obchodní oblast Mělník:
Ing. Jiří Leiblinger - 602 244 872, jiri.leiblinger@zznpolabi.cz
obchodní oblast Česká Lípa:
Ing. Dagmar Morávková - 721 333 143, dagmar.moravkova@zznpolabi.cz
prodej, výroba: Ing. Ondřej Růžička

725 981 095

ondrej.ruzicka@zznpolabi.cz

asistentka prodeje: Lucie Slabová

601 087 948

lucie.slabova@zznpolabi.cz

ČSO Městec Králové: Ladislav Ulrich

723 389 781

ladislav.ulrich@zznpolabi.cz

725 796 176

vladimira.sykackova@zosonomysl.cz

ČSO Onomyšl: Vladimíra Sykáčková
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PŠENICE JARNÍ

Astrid (E)
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR
• registrace v ČR: 2012
• právně chráněná odrůda
• poloraná odrůda s pekařskou kvalitou
• rostliny středně vysoké
• středně odnožující rostliny
• středně odolná proti poléhání
• středně vysoký výnos zrna v neošetřené variantě i ošetřené variantě pěstování
• odolná proti porůstání
• středně odolná proti padlí travnímu, braničnatkám v klasu, rzi pšeničné
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha
• střední potřeba morforegulátoru hlavně v intenzivních podmínkách
• hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká
• pekařská jakost E
• zrno středně velké

Alicia (E)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

udržovatel: SELGEN, a. s., ČR
registrace v ČR: 2016
právně chráněná odrůda
poloraná pekařská odrůda
rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání
vhodná do všech oblastí
velmi vysoký výnos zrna v neošetřené variantě, vysoký v ošetřené variantě pěstování
odolná proti fuzariózám v klasu a braničnatkám, středně odolná proti padlímu, rzi pšeničné a plevové
středně citlivá k obilní předplodině
doporučený výsevek 4,5 MKS/ha
doporučena aplikace morforegulátoru
zrno velké

Zenon (E)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

udržovatel: Secobra Recherches FR
právně chráněná odrůda
polopozdní jarní a přesívková pšenice
vysoce výnosná mezi odrůdami E
vhodná do všech výrobních oblastí
rostliny středního vzrůstu
odolnost proti poléhání
středně odnožující
vhodná do sušších podmínek
velmi dobrý a vyrovnaný zdravotní stav
vhodná pro časný i pozdní termín setí
doporučený výsevek 4 – 5 MKS/ha
HTZ středně vysoká
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JEČMEN JARNÍ
Malz
• udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., ČR
• registrace v ČR: 2002
• právně chráněná odrůda
• polopozdní odrůda středního vzrůstu, vhodná do všech oblastí pěstování sladovnického ječmene
• nadprůměrný výnos zrna ve všech oblastech
• zdravotní stav dobrý, vykazuje střední odolnost vůči padlí travnímu, odolnost k ostatním chorobám je dobrá až
velmi dobrá
• dobrá odolnost vůči poléhání, velmi dobrá odolnost vůči lámání stébla
• výsevek 3,5–4 MKS/ha
• výběrová sladovnická jakost, podíl předního zrna vysoký
• sladovnická kvalita splňuje kritéria pro „ČESKÉ PIVO“
• zrno středně velké

Bojos
• udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., ČR
• registrace v ČR: 2005
• právně chráněná odrůda
• polopozdní odrůda středního vzrůstu
• vysoký podíl předního zrna• dobrá odnoživost, dobrá odolnost proti poléhání
• odolná proti padlí travnímu, dobrá až velmi dobrá odolnost k ostatním chorobám
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha
• sladovnická kvalita splňuje kritéria pro „ČESKÉ PIVO“
• zrno středně velké

Overture
• udržovatel: Limagrain Europe S.A., FR
• registrace v ČR: 2014
• právně chráněná odrůda
• polopozdní odrůda středního vzrůstu
• vysoký výnos zrna i předního zrna ve všech výrobních oblastech v ošetřené i neošetřené variantě pěstování
• odolná proti lámání stébla, středně odolná proti poléhání
• odolná vůči padlí travnímu, velmi dobrá odolnost vůči rhynchosporiové skvrnitosti, rzi ječné, hnědé skvrnitosti
a fuzáriím
• doporučen včasný termín setí
• výsevek 3,5–4,5 MKS/ha, po obilnině nebo při opožděném setí doporučen zvýšit o 0,5 MKS/ha
• výběrová sladovnická jakost, velmi vysoký obsah extraktu v sušině sladu a dosažitelný stupeň prokvašení
• velmi vysoký podíl předního zrna
• zrno střední až velké
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Sebastian
• udržovatel: Sejet Planteforædling, Dánsko
• registrace v ČR: 2005
• právně chráněná odrůda
• polopozdní odrůda nižšího vzrůstu, vysoce výnosná ve všech oblastech
• odolná proti poléhání a lámání stébla, velmi dobře odnožující
• středně odolná proti komplexu hnědých skvrnitostí, rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné, méně odolná vůči
padlí travnímu
• výsevek 3,5–4 MKS/ha, v horších podmínkách až 4,5 MKS/ha
• výběrová sladovnická jakost, vynikající extrakt, výnosový potenciál převyšuje většinu krmných odrůd, zrno má
optimální obsah bílkovin, podíl předního zrna střední až vysoký
• zrno malé, HTZ 47 g

OVES SETÝ
Obelisk
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR
• registrace v ČR: 2011
• právně chráněná odrůda
• poloraná odrůda středního vzrůstu se žlutou barvou pluchy
• vhodná pro potravinářské i krmné účely
• středně až vysoce výnosná
• méně odolná proti poléhání
• odolná proti padlí travnímu na listu a rzi ovesné, středně odolná proti komplexu listových skvrnitostí
• nenáročná na předplodinu
• podíl pluch nízký, objemová hmotnost vysoká
• výtěžnost ovesné rýže vysoká
• výsevek 4–5 MKS/ha
• zrno středně velké

HRÁCH SETÝ
Eso
• udržovatel: SELGEN, a. s., ČR
• registrace v ČR: 2012
• právně chráněná odrůda
• poloraná žlutozrnná odrůda typu semi-leafless
• výnos semene vysoký, výnos dusíkatých látek středně vysoký
• rychlý počáteční růst
• rostliny středně vysoké
• semeno vejčitého tvaru
• méně odolná proti poléhání před sklizní
• středně odolná proti plísni hrachu i proti plísni šedé, středně odolná proti skvrnitostem hrachu, středně odolná
proti napadení komplexem kořenových, virových chorob
• méně odolná proti hnilobám, padlí hrachu a rzi hrachu
• HTZ středně vysoká
Odrůdy uvedené v této nabídce jsou z vlastních množitelských ploch a z produkce ZZN Polabí, a.s.
Odrůdy neuvedené v této nabídce jsme schopni zajistit od jiných dodavatelů.
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OSTATNÍ PLODINY
Pro jarní sezónu jsou připraveny odrůdy kukuřice a slunečnice od výrobců Limagrain, Pioneer, Cezea,
Monsanto, Syngenta, Agrofinal, Saaten-Union, atd.

Dále nabízíme osivo sóji, pelušky, vojtěšky, travních směsí, tritikale jarního, krmné řepy, atd.

Zajišťujeme také plodiny pro dotační program greening (hořčice bílá, svazenka, pohanka, proso, atd.)

Zajistíme i ostatní plodiny a odrůdy, které nejsou součástí této nabídky, dle jejich dostupnosti a ceny.
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