
 
 

Doporučené odrůdy firmy Pioneer 

Balení 1VJ – 80 000 tis. semen 

• P 7529 – FAO 230, mezityp až zub, vysoká produkce suché hmoty, výrazné olistění, horší podmínky a vyšší 

nadmořské výšky, vhodný pro sklizeň suchého zrna s nízkou vlhkostí, výsevek 90 – 95tis., cena 2655,-Kč/VJ 

 

• P 8201 – FAO 250, mezityp, elitní silážní hybrid s vysokou kvalitou siláže pro vysokoprodukční dojnice, do 

bramborářského výrobního typu (výše položené pozemky), výsevek 85-90 tis., cena 3555,-Kč/VJ 

 

• P 8307 – FAO 250, mezityp až zub, AQUAmax, zrnový hybrid do suchých oblastí a ŘVO, rychlé uvolňování vody ze 

zrna, velmi raný, výsevek 80-90 tis., cena 3870,-Kč/VJ 

 

 

• P 8888 – FAO 290, mezityp až zub, doporučený na siláž i bioplyn pro typicky řepařskou oblast s vysokou produkcí 

hmoty, výsevek 80-90 tis., cena 3195,-Kč/VJ 

 

• P 9074 – FAO 300, zub, řepařská a kukuřičná oblast pro siláž i zrno, při sklizni na siláž vysoký obsah škrobu a 

v případě zrna vysoký výnos a nízká vlhkost, doporučeno k výrobě bioplynu, výborně odolává přísuškům, výsevek 

75-85 tis., cena 3870,-Kč/VJ 

 

• P 9127 – FAO 310, mezityp až zub, AQUAmax, doporučení k výrobě bioplynu i siláži, pro řepařskou výrobní 

oblast, mohutné vysoké rostliny, vysoká stravitelnost a produkce energie k výrobě bioplynu, výsevek 85-90 tis., 

cena 3195,-Kč/VJ 

 

• P 9241 – FAO 330, zub, na siláž i zrno, AQUAmax, výrazně suchovzdorný hybrid, doporučený k výrobě bioplynu 

ve středně raném sortimentu, vysoký obsah škrobu a dobrá stravitelnost vlákniny, možný i pro sklizeň na zrno, 

výsevek 75-85 tis., cena 3870,-Kč/VJ 

 

• P 0312 – FAO 370, mezityp až zub, AQUAmax, TOP zrnový, teplé a suché oblasti, rychlé uvolnování vody ze zrna, 

vhodný i pro siláž (je vysoký), výnos ZD Unčovice 2019–18,9t/ha při 14 %, výsevek 75-85 tis., cena 3915,-Kč/VJ 

 

 

▪ Možný příplatek za insekticidní mořidlo Force 1000kč/VJ (všechny kromě P 7529) do 15.1.2020 na drátovce a 

bázlivce. 

▪ Standarně mořeno MaximXL v ceně (fungicidní mořidlo proto padání klíčních rostlin) 

▪ Aquamax – lépe snáší přísušky a více zadržuje vodu v rostlinách 

 

Při koupi osiva Pioneer zdarma satelitní snímkování z PREFARMU a jeho 

vyhodnocení pro odběry vzorků na stavení sušiny. 

Bonus za 50 VJ Pioneer – sada paštik s vínem 

Hybridy Pioneer jsou špička ke sklizni na vlhké nebo suché zrno. Viz. výsledky ZD Unčovice 2019 

 

 

V Litovli dne 7.11.2019     Zpracoval: Kaplan Jakub, úsek osiv a výroba osiv 

Platnost do 31.12.2019    

 


