
Vliv orientace stroužk ů česneku 
při výsadb ě na výnos

SEMO  a.s
798 17  Smržice  u Prostějova
Česká republika
Jan Prášil. Milan Smékal (SMRŽICE) 
Vladimír Hrubý (VINARY)



Šlechtění, výroba a prodej 
osiv zeleniny, květin a 
léčivých rostlin



Pokus 
orientace stroužk ů česneku p ři výsadb ě

Pokusné orientace stroužku při 
výsadbě:
správná orientace 0°
špatné orientace   45°
špatné orientace    90°
špatné orientace 180°

Spon výsadby (hustota výsadby) byl 
45 x 10 cm 

Datum výsadby 10.11. 2014
sklizeň probíhala ve dnech 
7.7. a 15.7.2015
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česnek paličák  (Karel IV.)



česnek nepaličák  (Stepan)



Česnek
- spolupráce s Ing. Jitkou Hrubešovou





Česnek
- kolekce odr ůd -



Česnek pali čák KAREL IV.



Česnek pali čák KAREL IV.

• poloraný paličák
• cibule o hmotnosti 90 až 

110 gramů 
• 6 až 7 stroužků
• Tato odrůda  česneku 

vyniká  vysokým 
výnosem v suchých i 
vlhčích letech a výbornou 
skladovatelností. 

• Rychlý růst



Česnek pali čák KAREL IV.



Karel IV.

Velmi výnosná, velmi raná, plody délky 15-17 cm. 



KAREL IV.
- vhodný na svazkování



STEPAN

• ozimý poloraný nepaličák
• cibule o hmotnosti 80 až 

100 gramů 
• 8 až 10 stroužků
• dobrý zdravotní stav i 

skladovatelnost



VACLAV novinka 2016

• ozimý pozdní paličák
• cibule o hmotnosti 80 až 

100 gramů 
• 8 až 10 stroužků
• vysoká odolnost k 

vymrzání
• Dlouhodobě 

skladovatelný



• SEMO a.s.
• 798 17  Smržice
• Česká republika
• Ing. Jan Prášil, Ing. Milan Smékal
• Vladimír Hrubeš (VINARY)

• Tel.:  +420 582 301 911
• fax.:  +420 582 381 189 
• www.semo.cz



Polní den česneku,  
šalotky a cibule 

sazečky

Červen 2016
Smržice



Děkujeme za pozornost
a přejeme pěstitelsky úspěšný rok 


