
PRO - BIO, obchodní společnost s r.o.
Jsme česká fi rma, která se zabývá:

• zpracováním a výrobou biopotravin rostlinného původu

• velkoobchodním prodejem biopotravin a biosurovin 
    a jejich importem a exportem

• produkcí bioosiv a jejich prodejem

V našem sortimentu nabízíme více než 1300 výrobků 
certifi kovaných v kvalitě BIO.

PRO-BIO, obchodní spol. s r.o.  
Lipová 40, 788 32 Staré Město pod Sněžníkem
Česká republika

tel.: +420 583 301 952, fax: +420 583 301 960
e-mail: probio@probio.cz

kontaktní osoba pro bio osiva:
Ing. Petr Trávníček
mobil: 603 150 701
e-mail: travnicek@probio.cz

www.probio.cz
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Vysvětlivky zkratek: 

HTS – hmotnost tisíce semen v gramech (údaj nezapočítává klíčivost a čistotu)
údaj pro výpočet výsevku společně s čistotou a klíčivostí osiva

HMKS – hmotnost milionu klíčivých semen v kilogramech
údaj stanoven v závislosti na klíčivosti a čistotě – údaj v uznávacím listu

MKS/ha – počet milionu klíčivých semen na hektar – používá se při výpočtu výsevku
 
Pro stanovení výsevku se používá výpočet:

V (kg/ha) = [ HTS (g) x počet semen na 1m2 / čistota (%) x klíčivost (%) ] x 100
V (kg/ha) = HMKS (kg) x počet semen na 1m2 / 100



Vážení pěstitelé, 
 
 v letošním roce bychom Vám opět rádi představili nabídku nových, i opakovaně 
nabízených, osvědčených odrůd k podzimnímu zásevu, vhodných pro pěstování v ekologickém 
zemědělství.

 I letos reagujeme na potřebu kvalitních a odolných odrůd vhodných do režimu ekolo-
gického zemědělství, a proto se soustředíme na odrůdy, které jsou prověřené zkušenostmi 
také v zahraničí. Naše spolupráce se švýcarskou renomovanou šlechtitelskou stanicí 
Getreidezüchtung Peter Kunz přináší výsledky. K odrůdám pšenice ozimé Scaro a pšenice 
špaldy Alkor a Titan, které jsme Vám nabídli v loňském roce, jsme letos přidali další šlechtitelsky 
úspěšné odrůdy – pšenici ozimou Aszitu a Tengri a odrůdu pšenice špaldy Tauro. Věřím, že i Vy 
pokud se rozhodnete, tak budete spokojeni s jejich vlastnostmi a kvalitou.
 
 Ze šlechtitelské stanice Selgen a. s. jsme vybrali odrůdu Diadem, která nás zaujala 
svými vlastnostmi. V katalogu dále naleznete kromě již tradičně pěstovaných druhů obilovin 
také širokou nabídku osiv určených jako meziplodiny – pohanku, hořčici, pelušku, vikev a jetel 
inkarnát. Jsme otevřeni Vašim potřebám a zkušenostem s odrůdovým sortimentem plodin.

 Uvítáme Vaše náměty týkající se odrůdového sortimentu plodin, které budou vycházet 
z Vašich zkušeností. Při výběru vhodnosti odrůd Vám rádi poskytneme odborné konzultace. 

Věříme, že Vás stejně jako v předešlých letech, naše nabídka osloví.
Za PRO-BIO obchodní spol. s r.o.
    
        Ing. Petr Trávníček

PRO-BIO, obchodní spol. s r.o.
Lipová 40, 788 32 Staré Město pod Sněžníkem
tel: 583 301 952, fax: 583 301 960
mobil: 603 150 701
e-mail: travnicek@probio.cz

www.probio.cz
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PODMÍNKY DODÁNÍ 
A ZPŮSOB DOPRAVY

VÝKUP BIOPRODUKCE
A SMLUVNÍ MNOŽENÍ BIOOSIV

Podmínky pro dodávání osiva:

• Osiva jsou dodávána na základě písemné 
 objednávky (možno e-mailem nebo přes online
  objednávkový list), přijetí objednávky vám
 bude potvrzeno.
• Nově si lze osiva objednat také online přes
 webové stránky www.probio.cz. Objednávkový 
 formulář naleznete v sekci „pro zemědělce“.  
• Ceník osiv se stanovuje po skončení uznávacích 
 řízení, cca v polovině srpna.
• V ceně osiva jsou zahrnuty obalové materiály 
 (pytle, velkoobjemové vaky).
• V ceně osiva není zahrnuta doprava.

Způsob dopravy osiva:

• Vlastní doprava odběratelem.
• V případě větší objednávky osiva (nad 700 kg) 
 nebo dopravy do regionu, kde je soustředěno 
 více objednávek, je vypraveno nákladní auto 
 smluvního dopravce. Náklady na dopravu jsou  
 přeúčtovány dle ceníku dopravce.
• V případě menších objednávek (do 700 kg) 
 mimo trasu závozu, bude využíváno rozvozních
 služeb společnosti PPL.
• V případě použití palet pro dopravu osiva, jsou  
 odběrateli vyfakturovány palety v ceně: 
 - palety EUR 250,- Kč/ks
 - palety obyčejné 150,- Kč/ks
 
 Téměř všichni smluvní dopravci vyžadují v případě
 dopravy osiv jejich uložení na paletách. 

Způsob dopravy uveďte, prosím, do objednávky. 
Možnosti dopravy s Vámi budeme konzultovat.

 Prioritou naší fi rmy je podpora poctivého eko-
logického zemědělství. Snažíme se, aby na našich 
farmách a u zemědělců, od kterých vypěstovanou 
surovinu následně vykupujeme pro mlýnské zpra-
cování ve vlastním biomlýně, se řetězec ekologické
soběstačnosti uzavíral a aby byly suroviny vypěs-
továny v co nejvyšší míře z bioosiv. Všechna osiva 
procházejí povinným uznávacím řízením a  schvalo-
váním dle kvalitativních parametrů, díky kterému 
má zemědělec jistotu, že dostává kvalitní a zdravé 
osivo.

 Nabízíme také možnost výkupu bioprodukce, 
zejména surovin pro potravinářské zpracování. 
Ročně vykupujeme několik tisíc tun zemědělských 
surovin v biokvalitě. Výkupní ceny jsou srovnatel-
né s konkurencí. Svou produkci nám můžete 
nabídnout přes online formulář na webových 
stránkách naší fi rmy (www.probio.cz) v sekci „pro 
zemědělce“.

 Množství vyrobených osiv se každoročně 
zvyšuje a z toho důvodu rádi přivítáme nové smluvní 
pěstitele množitelského materiálu z řad ekolo-
gických zemědělců. Zájem máme nejen o pěstování 
běžných plodin, ale také o pěstování netradičních 
plodin jako je červená pšenice, dvouzrnka…, 
olejnin (hořčice), luskovin (vikev, peluška, hrách), 
jetelovin (jetel luční, jetel bílý, vojtěška) a pícnin 
(svazenka, trávy). 
 V případě zájmu nás kontaktujte. 

PRO-BIO, obchodní spol. s r.o.
Lipová 40, 788 32 Staré Město pod Sněžníkem
tel: 583 301 952, fax: 583 301 960
mobil: 603 150 701
e-mail: travnicek@probio.cz

www.probio.cz
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PŠENICE OZIMÁ (Triticum aestivum L.)
ASZITA

 Aszita je odrůda vysokého vzrůstu (117 cm), 
která se osvědčila na velmi stinných a suchých 
stanovištích. Výhodou této odrůdy je, že i v ne-
příznivých podmínkách dosahuje, ve srovnání 
s konvenčními druhy pšenice, vyššího obsahu bílko-
vin a lepku. Dlouhé osiny poskytují také ochranu 
před divokými prasaty. Dokonce i na těžkých
půdách přináší dobré výsledky, hrozí však nebez-

pečí poléhání obilí. Dlouhý stonek a bujný vývoj 
listů vede k velmi dobrému potlačení polních 
plevelů. Optimální vyzrálost porostu se odráží 
v načervenalé barvě stébel. Zrno je spíše menší
a sklovité. 

 Osinatá odrůda vysokého vzrůstu s výrazně 
dlouhými stébly. 

Certifi kované BIO osivo• 
Generace C1• 
Balení: pytle 50 kg, vaky 750 kg• 
Udržovatel:  Getreidezüchtung Peter Kunz,• 

 Švýcarsko
Právně chráněná odrůda• 

Vhodná na stinných a suchých stanovištích• 
Dobrá pekařská jakost• 
Vysoké rostliny (117 cm)• 
Velmi dobré potlačení plevelů• 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE:

Termín setí: Pro odrůdu je vhodnější ranější výsevek, je vhodné ji zasít do 5.10.

Výsevek: V dobrých podmínkách se doporučuje výsevek 3,5 - 4,0 MKS/ha, 
ve zhoršených podmínkách až 5,0 MKS/ha do hloubky 2 - 4 cm. 

HTS: 39 g  - dle údajů šlechtitele
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 Raná odrůda s delším stéblem a střední inten-
zitou odnožování. Vyznačuje se kratší vývojovou 
periodou do metání a středně dlouhou periodou 
do zrání. Její výhodou je zvýšená schopnost aku-
mulovat živiny z posledního listu a klasu. Odrůda 
klasového typu – výnos je tvořen nižším počtem 
vysoce produktivních klasů na jednotku plochy. 
Nejvyšších výnosů dosahuje v ŘVO a OVO. Vyka-
zuje dobrou odezvu na vyšší intenzitu pěstování, 
především výživu, ale nadprůměrného výnosu do-
sahuje i při střední úrovni agrotechniky a v systému 
ekologického pěstování. 

PŠENICE OZIMÁ  (Triticum aestivum L.)
BOHEMIA

 Praxí ověřená odrůda se stabilní jakostí, 
výborným zdravotním stavem a vysokým výnosem. 
Bohemia je s oblibou pěstována v mnoha zemích 
světa. Má výbornou mrazuvzdornost.

• Certifi kované BIO osivo
•  Generace C1
•  Balení: pytle 50 kg, vaky 750 kg
•  Udržovatel: Selgen, a.s.
•  Právně chráněná odrůda

•  Registrována v roce 2007 ve velmi raném 
 sortimentu
•  Vysoká hmotnost zrna v klasu, 
 vysoká HTS – 51 g
•   Vysoký výnos zrna
•   Výborná mrazuvzdornost

Velmi dobrý zdravotní stav• 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE:

Předplodina: Vhodné jsou zlepšující předplodiny, nebyl však zjištěn výraznější pokles 
výnosu zrna ani po obilní předplodině. 

Termín setí: Svou velkou přednost, ranost, rozvine především při časných výsevech. 
Snáší dobře i pozdní výsevy za horších podmínek. 

Výsevek:

3,5-4,0 MKS/ha dle termínu a podmínek po lepších předplodinách.

Do 350 zrn/m2 při raném setí a dobrých podmínkách pro vzcházení

350-400 zrn/m2 pro výsev v 1. polovině agrotechnického termínu

400-450 zrn/m2 pro výsev v 2. polovině agrotechnického termínu

450-500 zrn/m2 pro opožděný výsev a zhoršené podmínky po vzcházení

HTS: 51 g - průměrná z let 2010-2012 je dle zkoušek ÚKZÚZ.
50 g dle údajů z uznávacích listů množených osiv fi rmy PRO-BIO, s. r. o.

Průměrná kvalita 
zrna:

Potravinářská jakost: A

Obsah N-látek v sušině: 13,5 %

Číslo poklesu 440 s

Objemová hmotnost 82 kg/hl
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PŠENICE OZIMÁ (Triticum aestivum L.)
DIADEM

 Vysoká mrazuvzdornost. Poloraná odrůda
s kvalitou na úrovni A.

 Odolná k poléhání. Vhodná do všech výrob-
ních oblastí. Odolná až středně odolná k význam-
ným houbovým chorobám. Vysoká odolnost ke 
rzi plevové. Střední odolnost k padlí na listu a rzi 
pšeničné. Rostliny jsou vyššího vzrůstu (104 cm) 
s dobrou odolností k poléhání. Klas středně dlouhý, 
hustý, s dlouhými osinkami na vrcholu.

Certifi kované osivo BIO• 
Generace C1• 
Balení: pytle 50 kg, vaky 750 kg• 
Udržovatel: Selgen, a.s.• 
Právně chráněná odrůda• 

Vysoký výnos ve všech oblastech pěstování• 
Stabilní pekařská jakost • 
Vysoká objemová hmotnost• 
Dobrý a stabilní obsah N látek• 
Vysoký obsah kvalitního lepku• 
Vysoká hodnota čísla poklesu• 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE:

Předplodina: Vhodnými předplodinami jsou jeteloviny, luskoviny, olejniny.

Termín setí: Optimální doba setí je od 25. září do 10. října. 

Výsevek:

5,5 MKS/ha v kukuřičné výrobní oblasti.

4,0 MKS/ha v řepařské výrobní oblasti.

5,0 MKS/ha v bramborářské výrobní oblasti.

HTS: 39,1 g

Průměrná kvalita 
zrna:

Potravinářská jakost: A

Obsah N-látek v sušině: 13,7 %

Číslo poklesu 322 s

Objemová hmotnost 80,5 kg/hl
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PŠENICE OZIMÁ  (Triticum aestivum L.)
PENALTA

 Odrůda se vyznačuje dobrou mrazuvzdorností 
a skvělým zdravotním stavem. 
 
 Penalta patří do jakostní skupiny C (střední 
obsah N-látek, nízký sedimentační test) s potvrze-
nou krmnou jakostí. Vhodná k výrobě bioethanolu 
(vysoký obsah škrobu v sušině). 
 
 Penalta je polopozdní odrůda ozimé pšenice 
s vysokým výnosem zrna ve všech oblast-
ech. Dobře snáší pěstování s nižšími vstupy. 
Z  pěstitelského hlediska nemá významná rizika, 
vyniká vysokou odolností k padlí travnímu, vyšší 
odolností ke komplexu listových chorob a choro-
bám klasů – braničnatce a fusáriu. Penalta je 
odrůdou s delším stéblem a střední odolností 
k poléhání. Vyznačuje se vyšší mrazuvzdorností 
a dobře snáší i opožděné setí.

Certifi kované BIO osivo• 
Generace C1• 
Balení: pytle 50 kg, vaky 750 kg• 
Udržovatel: Selgen, a.s.• 
Právně chráněná odrůda• 

Vhodná do všech oblastí• 
Vysoký výnos zrna• 
Vysoký obsah škrobu v sušině• 
Výborný zdravotní stav• 
Vysoká zimuvzdornost• 
Vyšší vzrůst (104 cm)• 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE:

Předplodina: Vhodnými předplodinami jsou jeteloviny, luskoviny, olejniny.

Termín setí:  V běžných agrotechnických termínech, vhodná i pro opožděné setí. 

Výsevek: 3,0-4,0 MKS/ha, ve zhoršených podmínkách (pozdní výsev) 4,5 MKS/ha.

HTS: 43 g
51 g dle údajů z uznávacích listů množených osiv fi rmy PRO-BIO, s. r. o.

Průměrná kvalita 
zrna:

Potravinářská jakost: C

Obsah N-látek v sušině: 13,3 %

Číslo poklesu: 300 s

Objemová hmotnost: 78 kg/hl
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PŠENICE OZIMÁ (Triticum aestivum L.)
SCARO

 Pekařsky kvalitní odrůda s vysokým výnosem 
zrna. Šlechtěna pro podmínky ekologického 
zemědělství.

 Scaro je švýcarská odrůda vyšlechtěná pro 
podmínky ekologického zemědělství. Rostlina je 
v průměru vysoká 103 cm, zrna mají typický tvar 
a jsou sklovitá, průměrná HTS je 43 g. Odrůda má 
dobré olistění nižších pater, velkou listovou plochu. 
Má velmi dobrou konkurenceschopnost vůči 
plevelům. Odrůda se vyznačuje mimořádně dobrým 
zdravotním stavem, zejména vysokou odolností 
vůči klasovým septoriózám a fusariózám. Velmi 
dobrá odolnost byla zaznamenána také ke rzím. 
Pro dosažení nejlepších kvalitativních výsledků 
je vhodné do středně dobrých až velmi dobrých 
lokalit.  
 Odrůda Scaro se řadí mezi pekařsky velmi 
kvalitní odrůdy (švýcarská Top třída). Vyznačuje se 
vysokým obsahem bílkovin, lepku a vysokým číslem 
poklesu. V letech s příznivými klimatickými pod-
mínkami může číslo poklesu dosahovat až hodnoty 
400 s. Pro odrůdu je charakteristický silný a pevný 
lepek a z tohoto důvodu je doporučována pro vel-
koobjemové zpracování v pekařské výrobě.

Certifi kované osivo BIO• 
Generace C2• 
Balení: pytle 50 kg, vaky 750 kg• 
Udržovatel: Getreidezüchtung Peter Kunz,  • 

 Švýcarsko

Stabilně vysoká pekařská jakost• 
Dobrá odolnost k poléhání• 
Dobrá odolnost k porůstání zrna• 
Velká listová plocha• 
Velmi dobrý zdravotní stav• 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE:

Termín setí: Pro odrůdu je vhodnější ranější výsevek, je vhodné ji zasít do 5.10.

Výsevek: V dobrých podmínkách se doporučuje výsevek 3,5 MKS/ha, ve zhoršených 
podmínkách až 5,0 MKS/ha do hloubky 2 - 4 cm. 

HTS: 43 g dle údajů šlechtitele.
44 g dle údajů z uznávacích listů množených osiv fi rmy PRO-BIO, s. r. o.
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PŠENICE OZIMÁ (Triticum aestivum L.)
SULTAN

 Odrůda Sultan kombinuje vysokou výnosovou 
úroveň při stabilní pekařské kvalitě A+, s dobrou 
odolností k hlavním houbovým chorobám a dalším 
pěstitelským rizikům. 

 Poloraná výnosná odrůda s pekařskou jakostí A. 
Vyniká vysokým obsahem bílkovin, vynikající úrovní 
objemové hmotnosti, vysokým obsahem N-látek 
a vysokým obsahem lepku. Odrůda má střední 
délku rostlin s průměrnou odolností k poléhání. Sul-
tan vykazuje velmi dobrou odolnost k padlí travnímu 
a braničnatce plevové v klasu. Sultan je vhodný do 
všech pěstitelských oblastí díky jeho plasticitě, 
dobré odolnosti k biotickým i abiotickým stresům 
a stabilní pekařské kvalitě. Pro odrůdu jsou optimál-
ní oblasti řepařské, obilnářské a bramborářské.

Certifi kované osivo BIO• 
Generace C1• 
Balení: pytle 50 kg, vaky 750 kg• 
Udržovatel: Selgen, a.s.• 
Právně chráněná odrůda• 

Vysoká a stabilní potravinářská jakost• 
Vynikající kvalita pečiva• 
Vysoká objemová hmotnost• 
Plastická odrůda• 
Nadprůměrný zdravotní stav• 
Vysoká odolnost k septoriózám• 
Střední mrazuvzdornost• 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE:

Předplodina: Není citlivá na předplodinu.

Termín setí: Odrůda není citlivá na termín setí a dobře snáší i pozdní výsevy.

Výsevek:
 

Doporučený výsevek je 3,5-4,5 MKS/ha. 

Výsevek je možné za optimálních podmínek a při časném setí snížit 
na 3,0-3,5 MKS/ha.

Termín setí:
Výsevek – Mks/Ha

Optimální podmínky ŘVO, OVO Horší podmínky BVO

do konce září 3,0-3,5 3,5-4,0

do 15. října 3,3-4,0 4,0-4,5

pozdní setí 4,0-4,5 4,5-5,0

HTS: 46 g - průměrná HTS z let 2009 - 2012 je dle zkoušek ÚKZÚZ.
48 g dle údajů z uznávacích listů množených osiv fi rmy PRO-BIO, s. r. o.

Průměrná 
kvalita zrna:

Potravinářská jakost: A

Obsah N-látek v sušině: 13,9 %

Číslo poklesu: 332 s

Objemová hmotnost: 80 kg/hl
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PŠENICE OZIMÁ (Triticum aestivum L.)
TENGRI

 Vyzrálá odrůda s vysokou kvalitou (švýcarská 
top třída).

 Tengri se vyznačuje dlouhým stéblem a i na ex-
tenzivních stanovištích poskytuje dobrou kvalitu. 
Při pokusném pečení dává pravidelně vynikající 
výsledky. Odrůda se nejlépe hodí na stanoviště se 
středními až extenzivními podmínkami. Silný vývoj 
vegetativních listů vede k výraznému potlačení pol-
ních plevelů a dobrému zastínění porostu. Stonek 
má intenzivní fi alovou barvu. Zrno je sklovité, ty-
pického tvaru. 

Pekařská kvalita:
 V pekařských pokusech dosahuje Tengri 
pravidelně nejvyššího bodového hodnocení. Silné 
stránky této odrůdy se projevují zejména u pečiva 
z bílých mouk (např. rohlíky, bagety). Vaznost vody 
je nadprůměrná, střída je tedy měkká a výsledný 
výrobek má po upečení mnohem větší objem. Tex-
tura střídy je hodnocena pozitivně. I přes nízké 
hodnoty gluten indexu se těsto zpracovává velmi 
dobře. 

Certifi kované osivo BIO• 
Generace C1• 
Balení: pytle 50 kg, vaky 750 kg• 
Udržovatel: Getreidezüchtung Peter Kunz,  • 

 Švýcarsko
Právně chráněná odrůda• 

Značné potlačení plevelů• 
Vysoký vzrůst (112 cm)• 
VysoKá objemová hmotnost• 
Střední HTS• 
Dobrý zdravotní stav• 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE:

Termín setí: Pro odrůdu je vhodnější ranější výsevek, je vhodné ji zasít do 5.10.

Výsevek: V dobrých podmínkách se doporučuje výsevek 3,5 MKS/ha, ve zhoršených 
podmínkách až 4,5 MKS/ha.

HTS: 44 g dle údajů šlechtitele.
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PŠENICE ŠPALDA (Triticum spelta L.)
ALKOR

 Červenohnědá švýcarská odrůda s velmi dobrou 
stabilitou a vysokým výnosem. 

 Alkor je výnosná odrůda, která byla ve 
Švýcarsku speciálně vyšlechtěna pro ekologické 
zemědělství. Výška porostu je cca 118 cm, listy jsou 
vzpřímeného vzrůstu, obecně s dobrým zdravot-
ním stavem. K metání dochází dříve než u odrůd 
Ostro a Oberkulmer. Hnědé, středně husté klasy 
se ve zralosti neohýbají, ale zůstávají vzpřímené 
až mírně nakloněné. Zrno je kratší, mírně vy-
pouklé, čtvercového tvaru. Loupání zrna od plev je 
náročnější než u ostatních odrůd. Vzhledem ke své 
dobré stabilitě je Alkor vhodný do oblastí s vyšším 
obsahem živin v půdě. 
 
 Ve srovnání s typickou odrůdou špaldy – 
Ostro se Alkor vyznačuje nižším obsahem bílkovin 
a mokrého lepku, nicméně pekařská kvalita je na 
stejné úrovni. Vysokých hodnot dosahuje Alkor 
v případě čísla poklesu. Odrůda je charakteristická 
vysokými hodnotami sedimentačního testu, tzn. 
pekařsky silným lepkem.

Certifi kované osivo BIO• 
Generace C2• 
Balení: pytle 40 kg, vaky 400 kg• 
Udržovatel: Getreidezüchtung Peter Kunz,  • 

 Švýcarsko

Červenohnědý druh špaldy• 
Dobrá odolnost k poléhání• 
Dobré pekařské vlastnosti• 
Výška porostu 118 cm• 
Dobrý zdravotní stav• 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE:

Termín setí: Pro odrůdu je vhodnější ranější výsevek, doporučujeme ji zasít do 10. 10.

Výsevek: Pro všechny špaldy doporučujeme výsevek 200 - 250 kg/ha zrn v pluchách 
podle podmínek a termínu setí v dané výrobní oblasti. 

HTS: 78 g dle údajů šlechtitele.
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PŠENICE ŠPALDA (Triticum spelta L.)
RUBIOTA

 Červenohnědá česká originální odrůda s vyso-
kou HTS. 

 

Certifi kované osivo BIO• 
Generace C1• 
Balení: pytle 40 kg, vaky 400 kg• 
Udržovatel:  Výzkumný ústav rostlinné  • 

 výroby, v.v.i.

Originální odrůda špaldy• 
Později dozrávající odrůda s vysokým stéblem• 
Střední odolnost k padlí travnímu• 
Ranější výsev, menší počáteční růst• 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE:

Termín setí: Optimálně v druhé polovině září, snáší i pozdější výsevy  po 15.10. 
s vyšším výsevkem

Výsevek:
Pro všechny špaldy doporučujeme výsevek 200 - 250 kg/ha zrn v pluchách 
podle podmínek a termínu setí v dané výrobní oblasti. Zrno se seje v pluchách 
do hloubky 3 - 5 cm.

HTS: 60 g dle údajů šlechtitele.

Česká odrůda pšenice špaldy registrovaná v roce 
2001. PRO-BIO obchodní společnost s r.o. je výhrad-
ním distributorem. 

 Klas je jehlancovitý, velmi dlouhý, řídký, 
hnědavě zabarvený. Zrno má charakteristické 
červenohnědé zabarvení, je velké a HTS dosahuje 
60 g i více. Je doporučována do systému ekolo-
gického zemědělství i na pozemky s nižší hladinou 
živin.
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PŠENICE ŠPALDA (Triticum spelta L.)
TAURO

 Červenohnědá typická odrůda špaldy vysokého 
vzrůstu (139 cm).

 Tauro je odrůda, která se dobře hodí na 
stanoviště typická pro špaldu a která netoleruje 
nadměrné množství dusíku v půdě. Vegetativní 
fáze rostliny probíhá standardně. Listy jsou leskle 
zelené a porost je vyrovnaný. I přes vyšší vzrůst je 
Tauro mnohem stabilnější než ostatní odrůdy. Klas 
je hnědý, částečně vzpřímený a při zrání nedochází 
k jeho ohýbání. Zrno je dlouhé s ostrými hranami. 

Certifi kované osivo BIO• 
Generace C1• 
Balení: pytle 40 kg, vaky 400 kg• 
Udržovatel: Getreidezüchtung Peter Kunz,  • 

 Švýcarsko

Stabilní vysoká rostlina• 
Vyrovnaný porost• 
Velmi dobrý zdravotní stav• 
Délka rostlin 145 cm• 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE:

Termín setí: Pro odrůdu je vhodnější ranější výsevek, doporučujeme ji zasít do 10.10.

Výsevek: Doporučujeme výsevek 200 - 250 kg/ha zrn v pluchách podle podmínek a ter-
mínu setí v dané výrobní oblasti. Zrno se seje v pluchách do hloubky 3 - 5 cm.

HTS: 59 g dle údajů šlechtitele

TITAN

 Bílá varianta pšenice špaldy s dobrým zdravotním 
stavem a vysokým výnosem.

 Titan je výnosná odrůda silného vzrůstu s velmi 
dobrou pekařskou kvalitou, která byla vyšlechtěna 
pro ekologické zemědělství. Vývoj rostliny je na jaře 
zpočátku mírně opožděný, ale později se začne 
projevovat vysoký růstový potenciál. Zralé klasy 
mají sněhově bílou barvu, jsou vzpřímené až mírně 
skloněné, ve zralosti se však neohýbají. Zrna jsou 
mírně širší a kratší a mají ostré hrany. Vyznačuje se 
velmi dobrou odolností k padlí a listovým rzím. 
 

Certifi kované osivo BIO• 
Generace C2• 
Balení: pytle 40 kg, vaky 400 kg• 
Udržovatel: Getreidezüchtung Peter Kunz,  • 

 Švýcarsko

Výrazně lepší stabilita• 
Velmi dobrá odolnost k poléhání• 
Výborná odolnost ke rzím a plísním• 
Velmi dobrá stabilita• 
Výška rostlin 136 cm• 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE:

Termín setí: Pro odrůdu je vhodnější ranější výsevek, doporučujeme ji zasít do 10.10.

Výsevek: Doporučujeme výsevek 200 - 250 kg/ha zrn v pluchách podle podmínek a ter-
mínu setí v dané výrobní oblasti. Zrno se seje v pluchách do hloubky 3 - 5 cm.

HTS: 54 g dle údajů šlechtitele
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ŽITO OZIMÉ (Secale cereale L.)
AVENTINO

 Aventino je zrnová, středně pozdní odrůda určená 
pro potravinářské účely. Vhodná i do chladnějších 
a vlhčích oblastí.

 

Certifi kované osivo BIO• 
Generace C1• 
Balení: pytle 50 kg, vaky 750 kg• 
Udržovatel: Selgen, a.s.• 
Právně chráněná odrůda• 

Odrůda typu volně se opylující populace• 
Dobrá potravinářská kvalita zrna• 
Stabilní výnosy i v horších podmínkách• 
Nejvyšší odolnost ke všem chorobám z odrůd  • 

 žita registrovaných v ČR
Zvýšená odolnost k porůstání• 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE:

Předplodina: 

Odrůda nemá vyhraněné nároky na předplodinu. Obecně je lze rozdělit: 
dobré předplodiny: luskoviny, jeteloviny, včas sklízené okopaniny, řepka• 
vyhovující předplodiny: obilniny,• 
nevhodné předplodiny: pozdě sklízené okopaniny, kukuřice na siláž i na zrno.• 

Termín setí:

Žito je na termín setí citlivější než pšenice nebo tritikale. Nevhodné jsou jak velmi časné zásevy 
(riziko napadení plísní sněžnou), tak opožděné zásevy, při nichž se na podzim vytvoří slabé ros-
tliny s málo vyvinutým kořenovým systémem. Optimální termín setí je asi 5-7 dnů před konečným 
termínem agrotechnické lhůty. Konečný termín pro setí žita podle nadmořské výšky:

Nadmořská výška Konečný termín setí Nadmořská výška Konečný termín setí

nad 600 m 20. září 400-500 m 30. září

500-600 m 25. září do 400 m 5. říjen

Výsevek:
Doporučuje se střední až nižší výsevek, zpravidla v rozmezí 3,0-3,5 MKS/ha v lepších 
podmínkách (tj. dobrá předplodina, včasné setí, dobré stanoviště) a cca 3,5-4,0 MKS/ha 
v horších podmínkách. 

Založení 
porostu: 

Nejvyšší výnos je na rostlinách s velkými klasy (vysoký počet zrn v klasu a vysoká HTZ). Žito 
nesnáší přehuštěné porosty. Proto se vždy u žita doporučují relativně nižší výsevky, aby se 
po vzejití mohly vytvořit silné, dobře zakořeněné a odnožené rostliny. 

HTS: 48 g dle údajů z uznávacích listů množených osiv fi rmy PRO-BIO, s. r. o.

 Odrůda je určena pro všechny oblasti pěstování 
žita v ČR. Zvláště vhodná je pro tzv. fusariozní 
oblasti, tj. chladnější a vlhčí oblasti, kde bývá delší 
dobu sněhová pokrývka, a kde je nebezpečí většího 

výskytu plísně sněžné. Odrůdu lze dobře uplatnit 
v systémech s omezenými vstupy (low-input systémy) 
nebo v systémech ekologického zemědělství. 

 Odrůda Aventino je charakteristická středně 
dlouhým až dlouhým vzrůstem, se střední odolností 
k poléhání. Zrno je středně velké až velké s vysokým 
podílem zrna a vysokou výtěžností mouky. Odrůda 
je středně odolná až odolná k napadení padlím 
travním, odolná proti napadení plísní sněžnou 
a porůstání zrna v klasu. Dále je středně odolná 
k  listovým skvrnitostem a rzím. Zrno má středně 
vysokou objemovou hmotnost, průměrný obsah 
N- látek a vysokou hodnotu čísla poklesu.
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ŽITO OZIMÉ (Secale cereale L.)
DANKOWSKIE DIAMENT

 Polská poloraná odrůda vyznačující se výbornou 
pekařskou kvalitou a vysokým výnosem zrna.

 Poloraná odrůda typu populace, dobře 
odnožující, s dobrou odolností k poléhání. Ros-
tliny jsou středně vysoké, s dobrou odolností 
k porůstání zrna v klasu. Dle zkoušek ÚKZÚZ je vý-
nos zrna v rámci sortimentu odrůd typu populace 
v neošetřené variantě pěstování vysoký. Vyznačuje 
se velmi dobrým zdravotním stavem, je středně 
odolná proti napadení padlím travním, rzí žitnou 
a rzí travní. Předností odrůdy Dankowskie Diament 
je výborná odolnost k předsklizňovému porůstání 
zrn, což zajišťuje stabilní číslo poklesu a dobrou 
kvalitu úrody i v letech s nepříznivým počasím 
v době sklizně. Odrůdu je možné pěstovat ve všech 
výrobních oblastech vhodných pro pěstování žita, 
je tolerantní i ke kyselým půdám. 
 Díky své velmi dobré pekařské kvalitě, kterou 
příznivě ovlivňuje vysoké číslo poklesu a vysoký 
obsah lepku, je vhodné pro mlynářské a pekařské 
využití. 
 

Certifi kované osivo BIO• 
Generace C1• 
Balení: pytle 50 kg, vaky 750 kg• 
Udržovatel: DANKO Hodowla Roslin, • 

 Sp. Z o.o., Polsko
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno spol. s r.o.• 
Právně chráněná odrůda• 

Dobrá odolnost k poléhání• 
Výborná odolnost k porůstání zrna• 
Vysoká HTS, cca 36 g• 
Dobrá odolnost k vyzimování• 
Velmi dobrý zdravotní stav• 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE:

Termín setí: Nejlépe v termínu 25. 9. – 10. 10.

Výsevek:
V optimálním termínu se dopo-
ručuje 2,8-3,2 MKS/ha, při pozd-
ním výsevu min. 3,4-3,6 MKS/ha.

HTS:

36 g dle údajů šlechtitele.
41 g dle údajů z uznávacích listů 
množených osiv fi rmy PRO-BIO, 
s. r. o.
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TRITIKALE OZIMÉ (Triticosecale Witm.)
KINERIT

 Nadprůměrná odolnost odrůdy k chorobám.

 
 

Certifi kované osivo BIO• 
Generace C1• 
Balení: pytle 50 kg, vaky 750 kg• 
Udržovatel: Selgen, a.s.• 
Právně chráněná odrůda• 

Středně raná, dobře odnožuje• 
Vysoký výnos zrna• 
Velmi dobrá odolnost listovým skvrnitostem • 

 a rzím
Nadprůměrná odolnost chorobám pat stébel• 
Kratší a pevnější stéblo• 
Zvýšená odolnost k porůstání v klase a vyšší• 

 číslo poklesu
Vysoká HTS• 

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE:

Příprava 
půdy:

Tritikale dobře reaguje na minimální zpracování, to je mělké kypření půdy do hloubky 
8 – 10 cm místo orby, zejména po pozdě sklizených předplodinách. Hloubka seťového 
lůžka je 5 -7 cm a vlastní setí je dobré provést kombinací (vířivé brány + pěch + sečka), 
pokud je k dispozici.

Termín setí: Snažit se jej dodržet mezi 15.9. – 10.10., setí po 20.10. zvyšuje riziko vyzimování. 

Výsevek:

Názory na určení optimálního výsevku jsou různé, my zastáváme stanovisko nepřesévat, 
výsevek do 3 MKS/ha je v lepších podmínkách dostačující, v horších podmínkách 3,5 MKS, 
a pouze ve zhoršených 4 MKS/ha. Bereme-li v úvahu při klíčivosti 96% MKS okolo 50 kg je 
celkový výsevek v rozmezí 150 – 175 kg/ha.

HTS: 61 g dle údajů z uznávacích listů množených osiv fi rmy PRO-BIO, s. r. o.
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OSIVA PRO VÝSEV MEZIPLODIN

 Meziplodiny nezanedbatelně zlepšují kvalitu půdy a jsou významnou ochranou půdního fondu před 
erozí a proplavováním živin do spodních vod v mezidobí mezi hlavními plodinami. 
 
 
 Snaha o udržení pokryvu orné půdy v ekologickém zemědělství po maximální dobu významně 
ovlivňuje potlačení plevelů a zamezení eroze. Současně pro výsev mezi hlavními plodinami jsou význam-
né i směsky. Jsou doporučovány v těchto složeních jako ozimé nebo jako strniskové.

Ozimé směsky
Landsberská směska 
Složení: jílek mnohokvětý (20-30 kg/ha), vikev 
ozimá (50-60 kg/ha), jetel nachový Inkarnát 
(15-20 kg/ha) – v této směsi lze jílek nahradit žitem

Pšenice ozimá s vikví 
Složení: pšenice (90-120 kg/ha), vikev (80-90 kg/ha)

Žito ozimé s vikví
Složení: žito (100-120 kg/ha), vikev (80-90 kg/ha)

Strniskové směsky
Hořčice se svazenkou
Složení: hořčice bílá (6 kg/ha), svazenka (6 kg/ha)

Hořčice s pohankou
Složení: hořčice bílá (5 kg/ha), pohanka (30-40 kg/ha)

Hořčice s pohankou a svazenkou
Složení: hořčice bílá (4 kg/ha), pohanka (20 - 30 kg/
ha), svazenka (5 kg/ha)

DOPORUČENÍ PRO SMĚSKY
Plodiny nabízené v našem katalogu lze využít i do směsek
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Jednoletá přezimující odrůda, která se používá jako 
komponent časných ozimých směsek v plynulém 
pásu zeleného krmení. 

Certifi kované BIO osivo • 
Generace C1• 
Balení: pytle 25 kg• 
Udržovatel: Selgen, a.s.• 

Velmi dobrá zimuvzdornost• 
Obohacuje půdu o organické látky a dusík• 

 Jednoletá přezimující, rychle se vyvíjející odrůda 
středně vysokého vzrůstu. Květenství je karmínově 
červené, oválné semeno má žlutou barvu. Kardinál 
se s velmi dobrou zimuvzdorností uplatní v čisté 
kultuře i jako komponent časných ozimých směsek 
v plynulém pásu zeleného krmení – Landsberská 
směska (ozimá vikev, jílek italský a inkarnát). Za-
nechává půdu v bezvadné struktuře, obohacenou 
organickými látkami a dusíkem. Významně zvyšuje 
úrodnost lehkých písčitých půd jako zelené hnojení, 
zvláště pod brambory. Zelenou hmotu lze kromě 
přímého zkrmování i senážovat či silážovat. 

OSIVA PRO VÝSEV MEZIPLODIN 
JETEL NACHOVÝ - INKARNÁT  (Trifolium incarnatum L.)
KARDINÁL

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE:

Výsevek:

Na zelené krmení či hnojení v čisté kultuře se vysévá 6 MKS/ha, tj. asi 25 kg/ha. Při za-
kládání semenářských porostů je doporučováno vysévat 4 MKS/ha, což je 16-18 kg/ha 
inkarnátu do hloubky 1-2 cm. Podmínkou dobrého přezimování je výsev ve druhé dekádě 
srpna. Inkarnát dozrává kolem 10. července. 

HTS: 4 g
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OSIVA PRO VÝSEV MEZIPLODIN 
VIKEV PANONSKÁ - OZIMÁ (Vicia pannonica Crantz)
DĚTENICKÁ PANONSKÁ

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE:

Výsevek:

Vysévá se do poloviny září, na semeno se doporučuje výsevek 2,0 MKS/ha, na píci 
2,4 MKS/ha. V praxi je možné u semenářských porostů zvýšit výsevek o podpůrnou 
plodinu, nejčastěji ozimou pšenici. Výsevné množství poté činí 70 kg/ha vikve a přibližně 
20 kg/ha pšenice. Ke krmení je vikev vysévána nejlépe ve směsi s ozimou pšenicí 
v množství 1,2 MKS/ha, tj. 45-50 kg/ha. Vhodná je i směs s nižší odrůdou tritikale.

HTS: 35 g

Certifi kované osivo BIO• 
Generace C1• 
Balení: pytle 50 kg, vaky 500 kg• 
Udržovatel: Selgen, a.s.• 

Právně chráněná odrůda• 
Poloraná a plastická odrůda • 
Velmi odolná k vyzimování• 

 Vikev panonská má středně dlouhou lodyhu, 
polovzpřímenou až poléhavou podle podmínek 
stanoviště. Odrůda se vyznačuje smetanově bílými 
květy, lodyha je dobře olistěná, silně ochmýřená. 
Semena jsou nepravidelně kulovitá až hranatá, 
šedočerná až černohnědá, hustě černě mramoro-
vaná. Vzhledem ke kratší lodyze je vikev odolnější 
k poléhání a tím i semenářsky jistější. Je vhodná do 
všech oblastí s výjimkou horské, hodí se i na lehčí 
půdy, snáší velmi dobře sucho. 

 Ozimé vikve poskytují vysoké výnosy kvalitní 
zelené hmoty vhodné pro přímé krmení, silážování, 
případně na zelené hnojení. Dávají vysoké výnosy ja-
kostní píce jak v čistých kulturách, tak ve směskách 
s ozimou pšenicí, kde umožňují prodloužení přímého 
krmení nebo v určitých oblastech v Landsberské 
směsce (ozimá vikev, jílek mnohokvětý a inkarnát). 
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OSIVA PRO VÝSEV MEZIPLODIN 
POHANKA OBECNÁ (Fagopyrum esculentum Moench)

PYRA
Udržovatel: ELITA• 

 semenářská, a.s.
Právně chráněná odrůda• 

Jako meziplodina je vhodná• 
 do všech pěstitelských   
 oblastí.

Výška rostlin 73 cm• 
Nenáročná na agrotechniku• 
Daří se jí v hlubokých • 

 a hlinitých půdách 
 s vysokou zásobou živin

HTS – 30,4 g• 
Výsevek: doporučuje se • 

 1,0-1,5 MKS/ha.

ZITA
Udržovatel: OSEVA PRO s.r.o.• 
Právně chráněná odrůda• 

Dobrá odolnost vůči nízkým • 
 teplotám

Dobrá odolnost k chorobám • 
 a biotickému a abiotickému 
 stresu

Nenáročná na oblast pěstování • 
Porost středně vysoký, • 

 nepoléhavý
Rostlina je dostatečně• 

 olistěna, má dlouhý stonek
HTS – 33,8 g• 
Výsevek: 2,5-3,5 MKS/ha.• 

ZOE
Udržovatel: OSEVA PRO s.r.o.• 
Právně chráněná odrůda• 

Dobrá odolnost k chorobám • 
Rostliny vysoké 90-140 cm• 
HTS – 29 g• 
Výsevek: 2,5-3,5 MKS/ha• 

 Pohanku lze využít jako meziplodinu na zelené 
hnojení jako významný zdroj fosforu a draslíku. 
Pohanka je také součástí směsi osiva určené pro 
biopásy. 

BIO osiva s posudkem• 
Balení: pytle 50 kg, vaky 500 kg• 



20

PELUŠKA JARNÍ (Pisum sativum L.)
ARVIKA

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE:

Výsevek: Při pícním využití v čisté kultuře je 
vhodný výsevek 1,0-1,2 MKS/ha

 Peluška je vynikající předplodinou obohacující 
půdu o dusík. Výsev pelušky pomáhá zlepšit půdní 
podmínky. Výrazně zlepšuje strukturu půdy.

Certifi kované osivo BIO• 
Generace C1• 
Balení: pytle 50 kg, vaky 700 kg• 

Udržovatel: Selgen, a.s.• 
Právně chráněná odrůda• 
Plastická odrůda• 
Vynikající zdravotní stav• 
Vhodná do všech oblastí• 
Využití na zelené krmení a hnojení• 
Vhodná do letních směsek• 
HTS: 182 g• 

OSIVA PRO VÝSEV MEZIPLODIN 
HOŘČICE BÍLÁ (Sinapis alba L.)

 Hořčice je významná meziplodina pro svou 
využitelnost na krmení, či zelené hnojení. Zajímavá 
je i svou nenáročností na podmínky, jak agrotech-
nické, tak podmínky prostředí.

Certifi kované BIO osivo• 
Generace C1• 
Balení: pytle 25 kg• 

SEVERKA

Udržovatel: Selgen, a.s.• 
Právně chráněná odrůda• 

Klasická odrůda typu populace, • 
 vhodná na zelenou hmotu.

Odrůda středního vzrůstu• 
Vhodná jako meziplodina• 
Vhodná do směsek na krmení nebo zelené hnojení• 
Středně odolná k poléhání • 
Dobrý zdravotní stav• 
Vhodná do všech oblastí pěstování • 
Dobře snáší sucho• 
Nenáročná na prostředí i agrotechniku• 
HTS – 6,9 g• 
Výsevek: 8-10 kg/ha.• 

ZLATA

Udržovatel: B O R, s.r.o.• 
Právně chráněná odrůda• 

Střední vzrůst• 
Vhodná do směsek na krmení a zelené   • 

 hnojení.
Vhodná pro zásev jako strnisková meziplo- • 

 dina s vysokým výnosem zelené hmoty
Nízká náchylnost k poléhání• 
Krátká vegetační doba 102 dny• 
Vhodná do všech pěstebních oblastí hořčice• 
Výsevek: 9-11 kg/ha.• 



·  biopotraviny od českých farmářů

·  špalda, pohanka, sója, červená pšenice

·  suroviny českého původu

recepty a jiné informace najdete na:

www.nasebiofarma.cz



PRO - BIO, obchodní společnost s r.o.
Jsme česká fi rma, která se zabývá:

• zpracováním a výrobou biopotravin rostlinného původu

• velkoobchodním prodejem biopotravin a biosurovin 
    a jejich importem a exportem

• produkcí bioosiv a jejich prodejem

V našem sortimentu nabízíme více než 1300 výrobků 
certifi kovaných v kvalitě BIO.

PRO-BIO, obchodní spol. s r.o.  
Lipová 40, 788 32 Staré Město pod Sněžníkem
Česká republika

tel.: +420 583 301 952, fax: +420 583 301 960
e-mail: probio@probio.cz

kontaktní osoba pro bio osiva:
Ing. Petr Trávníček
mobil: 603 150 701
e-mail: travnicek@probio.cz

www.probio.cz
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