Přehled archaických typů pšenice oceněných v soutěži
Zlatý klas 2022
RUBIOTA
Červená ozimá odrůda s výškou porostu 130 cm
Česká originální odrůda
Tato odrůda pšenice špaldy, registrovaná v roce 2001, vznikla opakovaným individuálním
výběrem z klasické německé špaldy Fuggers Babenhauser Zuchtweizen.
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udržovatel: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
právně chráněná odrůda
později dozrávající odrůda s vysokým stéblem
střední odolnost k padlí travnímu
ranější výsev, menší počáteční růst
střední odolnost k padlí travnímu
střední odolnost k poléhání
středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi
středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu
středně odolná proti napadení rzí pšenice
klas jehlancovitý, velmi dlouhý, řídký, hnědavě zbarvený
velké zrno
obsah dusíkatých látek velmi vysoký
hodnota Zelenyho testu nízká
vhodná pro ekologické zemědělství i na pozemky s nižší hladinou živin

RUMONA
Česká odrůda ozimé formy, středního vzrůstu, vhodná pro ekologické pěstování.
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udržovatel: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
právně chráněná odrůda
vysoký podíl bílkovin (17% N látek)
vysoce odolná ke rzi travní, pšeničné a plevové
vysoce odolná k padlí travnímu
střední odolnost k poléhání
vynikající odnožovací schopnost
pěstování v extenzivních podmínkách
netoleruje vyšší obsah dusíku v půdě - poléhání
výnos 2 – 2,5 t/ha
využití: pro výrobu BIO potravin (nekynuté výrobky)
DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE PŠENICE JEDNOZRNKY:
Termín setí doporučujeme zaset do 20. 10. Výsevek vyžaduje nižší výsevek 1,8–2,0 MKS/ha, tj. 120–
150 kg/ha, zrno se seje v pluchách do hloubky 3–5 cm.

RUDICO
Česká pozdní jarní osinatá odrůda s výškou rostlin 122 cm.
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udržovatel: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i (právně chráněná odrůda )
dobrá odolnost k poléhání
výborná odolnost k houbovým chorobám (padlí travní a braničnatky)
vysoká odnoživost
pevnější stéblo
vysoký obsah lepku a bílkovin
vysoký výnos zrna
HTS 27,2 g
PŘEDPLODINA:
Obilniny jsou jako předplodina nevhodné. Ideální jsou v horších pěstebních podmínkách
jeteloviny a luskoviny.
TERMÍN SETÍ:
Co nejdříve na jaře. Sejeme v pluchách.
VÝSEVEK:
3,0 - 3,5 MKS/ha = 200 - 220 kg/ha
Na dobře připravených pozemcích a ve vhodných podmínkách je možno výsevek snížit.

TAPIRUZ
Česká pozdní jarní osinatá odrůda s výškou rostlin 119 cm.
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udržovatel: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i (právně chráněná odrůda)
dobrá odolnost k poléhání
velmi dobrá odolnost k houbovým chorobám
vysoká odnožovací schopnost
v mléčné zralosti je klas sametově ojíněn
vysoký obsah lepku a vitamínů B1, B6
vysoký výnos zrna
HTS 32,6 g
PŘEDPLODINA:
Obilniny jsou jako předplodina nevhodné. Ideální jsou v horších pěstebních podmínkách
jeteloviny a luskoviny.
TERMÍN SETÍ:
Co nejdříve na jaře. Sejeme v pluchách.
VÝSEVEK:
2,5 - 3,0 MKS/ha = 150 - 170 kg/ha
Na dobře připravených pozemcích a ve vhodných podmínkách je možno výsevek snížit.

Ukázka produktů z těchto pšenic, které vyrábí
firma PRO-BIO, obchodní spol. s.r.o.

Mouka špaldová hladká

Pukance špaldové

Jednozrnka

Dvouzrnka

