
 



 

 

AF Zora je určena k výrobě standardních a speciálních potravin se zvláštním nutričním přínosem.  Černá barva 
zrna je u ní docílena klasickým šlechtěním kombinací genu Ba2 pro modrý aleuron a genů pro purpurový 
perikarp. Cílem šlechtění bylo rozšířit kvalitativní charakteristiky zrna o novou vlastnost – schopnost 

syntetizovat antokyany v zrnu a tím zvýšit obsah antioxidantů a zdraví prospěšných látek.  

 

AF Zora je středně raná ozimá odrůda s černým zrnem. Pekařská kvalita B. Objemová výtěžnost pečiva je 
vysoká, obsah dusíkatých látek vysoký, hodnota Zelenyho testu nízká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota 
čísla poklesu středně vysoká, objemová hmotnost zrna středně vysoká až nízká, zrno velké. Je středně odolná 
proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, dle 
provokačních testů méně odolná proti napadení černou rzivostí trav, méně odolná proti růžovění klasu pšenice. 
Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, středně odnožující.  
 

Znak (dle Státních odrůdových pokusů – EKO) Sultan (S) Annie (S) AF Zora Jednotka 

Vlastnosti odrůdy         

Metání (rozdíl od odrůdy Sultan ve dnech) 147 -1 -2 dny 

Zralost (rozdíl od odrůdy Sultan ve dnech) 198 0 0 dny 

Délka rostlin 87 81 88 cm 

Odolnost proti vymrzání 59 78 75 % 

Hmotnost 1000 zrn 41,7 47,4 47,7 g 

Objemová hmotnost zrna 772 800 749 g/l 

Počet produktivních stébel 442 420 452 ks/m2 

Délka klasu 87 80 80 mm 

Počet zrn v klasu - laboratoř 42 40 35 ks 

Poléhání před sklizní 8 9 5 9-1 

Vzdálenost praporcového listu a klasu 15 14 16 cm 

Délka praporcového listu 155 149 151 mm 

Šířka praporcového listu 13,3 14,9 12 mm 

Odolnost k chorobám          

Padlí pšenice na listu (DC37) 8 7,2 7,8 9-1 

Padlí pšenice na listu 6,5 6,3 7,9 9-1 

Komplex listových skvrnitostí 6,4 6,3 6 9-1 

Hnědá rzivost pšenice 6,4 6,2 5,9 9-1 

Růžovění klasu pšenice (symptomy pole) 7,5 6,8 7,3 9-1 

Růžovění klasu - test ÚKZÚZ (symtomy) 5,2 4,6 4,1 9-1 

Růžovění klasu - test ÚKZÚZ (DON) 4,3 6,1 4,4 mg/kg 

Růžovění klasu - test Ruzyně (symtomy) 4,8 3,3 3,6 9-1 

Růžovění klasu - test Ruzyně (DON test) 95 164 68 mg/kg 

Černá rzivost - testy (směs ras) 7,1 8,3 4 9-1 

Kvalita zrna         

Číslo poklesu - zrno 293 317 288 s 

Obsah dusíkatých látek 11,6 12,1 12,3 % 

Sedimentační test - Zeleny 34 39 23 ml 

Vaznost mouky 54,7 60,8 53,7 % 

Objemová výtěžnost pečiva 564 603 543 ml/100g mouky 

Obsah mokrého lepku 24 26 29 % 

Gluten index 88 79 68   

 

Pěstitelská rizika: 
nižší výnos oproti běžným odrůdám, nízká objemová hmotnost zrna, delší stéblo - nutnost opatření proti 
poléhání. Sklizeň provádět ihned po dozrání. Není vhodné vystavovat dozrálé prosty dlouhou dobu 
proměnlivým vlivům počasí, protože ty mohou ovlivňovat intenzitu zabarvení zrna.   
 

Šlechtitelem a držitelem ochranných práv k odrůdě je firma Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž  
Množitelem odrůdy je firma Elita semenářská, a.s., Brno   


