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Kompass         …Vám ukáže správný směr       

Středně raná         pekařská kvalita A         registrace: Německo 2014 

 

Spolehlivá odrůda s jistotou přezimování, vysokého 

výnosu a stabilní kvality 

 

 Středně raná odrůda, zařazena do seznamu doporučených  

    odrůd v Německu 

 Výborná pekařská kvalita A se stabilním pádovým číslem  

    a vysokou odolností vůči porůstání zrna   

 Vysoký a stabilní výnos v registračních zkouškách BSA 

 Velmi dobrá odolnost vůči hlavním hospodářským chorobám, 

včetně rzi plevové a fuzarióz v klasu 

 Střední odolnost vůči vyzimování na základě ročníku 2011/2012 

ve zkouškách BSA v Německu 

 Vysoká HTZ 

 Plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí, vhodná i do 

sušších oblastí 

 Lze vysévat po obilnině a kukuřici 

 
 

 

 

 

 

 

 



Výborná potravinářská kvalita  

Kompas byl zařazen do jakostní kategorie A v registračních zkouškách 
BSA v Německu. Má velmi stabilní pádové číslo a vysokou odolnost vůči 
porůstání zrna 

Kvalita v Německu v registračních zkouškách BSA v letech  
2011-2013 

 Pádové 
číslo 

N 
látky  

Zeleny 
test  

Vaznost 
mouky  

Objem 
pečiva  

 s % ml % ml 

Parametry 
kvality 

349 12,6 47 58,4 617 

 
Vysoký a stabilní výnos zrna 

 jedna z nejvýnosnějších odrůd v Německu 

 stabilita výnosu v jednotlivých ročnících v neošetřené i ošetřené   
variantě pěstování 

 vysoká HTZ (51 g), střední počet zrn v klasu 

 kompenzační typ pšenice 
 
Výnos zrna v Německu v registračních zkouškách BSA v letech 
2011- 2013 

 
Pozn.: Výnos je uveden v % na průměr kontrolních odrůd Julius, Tabasco, JB Asano 

N - neošetřená varianta,  O - ošetřená varianta 
 

 
 

 2011 2012 2013 2011-2013 

 N O N O N O N O 

Kompass (%)  101 100 102 99 100 99 101 99 

Kompass (t/ha) 9,37 9,94 10,15 11,28 9,33 10,65 9,52 10,54 

Průměr kontrol (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 

Průměr kontrol (t/ha) 9,29 9,95 9,99 11,42 9,33 10,79 9,46 10,64 



Agronomické vlastnosti 
 

 raná v metání, středně raná ve zralosti 

 velmi časný jarní rozvoj 

 vysoká odnožovací schopnost 

 středně vysoké rostliny (97 cm) 

 střední odolnost vůči poléhání 

 střední odolnost vůči vyzimování 

 

Zdravotní stav 
 

 vysoká odolnost vůči padlí travnímu 

 velmi dobrá odolnost vůči rzi plevové a pšeničné 

 dobrá odolnost vůči braničnatkám na listu, DTR a fuzariózám 
v klasu 

  

Pěstování 

Rajonizace: plastická odrůda, vhodná pro všechny typy půd, včetně 
suchých lokalit 

Zařazení v osevním postupu: lze pěstovat po obilnině i kukuřici, je 
vhodná i pro bezorebné setí 

Termín setí a výsevek v MKS/ha podle výrobních oblastí: 

doporučen termín setí od 15. září do 20. října 

 Termín setí 

Oblast 15.9 20.9. 25.9. 30.9. 5.10 10.10. 20.10. 30.10. 

KVO  3,4-3,8 

3,8-4,4             

i po kukuřici   

RVO  3,2-3,6 

3,6-4,2             

i po kukuřici   

OVO+BVO 3,5-4,2 

4,2-4,7             

i po kukuřici    



Hnojení dusíkem 

Zvolit na obvyklé úrovni podle místních podmínek s cílem podpořit hustotu porostu, 

ale i HTZ. Zvláštní pozornost věnovat podpoře zachování počtu zrn v klasu. 

Regenerační – časně zjara hned jak je možné vjet na pozemek      50 - 60 kg N/ha 

(tuto dávku je vhodné rozdělit na dvě aplikace) 

1. produkční – růstová fáze 30-32 (začátek sloupkování)                50 - 60 kg N/ha 

2. produkční – růstová fáze 37-39 (objevení se posledního listu)        20 - 30 kg N/ha 

Kvalitativní – růstová fáze 49-51 (začátek metání)                                30 - 40 kg N/ha  

 

Hnojení sírou 

Neopomenout vliv síry na využitelnost dusíkatého hnojení a v konečném důsledku na 

vyšší výnos a také lepší kvalitativní parametry zrna 

 

Morforegulátory růstu 

Vzhledem k tomu, že odrůda Kompass má střední odolnost vůči poléhání, je 

doporučena aplikace střední dávky morforegulátoru růstu. Vždy je však potřeba 

přihlédnout k místním podmínkám. 

 

Fungicidní ochrana 

Ošetření volíme na základě infekčního tlaku a rizika napadení 

1. ošetření: 

růstová fáze 29-37 (konec odnožování - sloupkování) zaměřené zejména na ochranu 

proti chorobám listu  

2. ošetření: 

růstová fáze 51-59 (metání) zaměřené na ochranu praporcového listu a klasu  

 

 

 

 
 
 
 
 
Právně chráněná odrůda.  
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