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Ječmen jarní
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Overture Novinka

odrůda s  největším nárůstem podílu  
na trhu v  České i Slovenské republice

významné navýšení poptávky sladoven  
a pivovarů i pro rok 2019 

preferovaná sladovnická odrůda

• třetí nejpěstovanější odrůda v ČR  
a druhá nejpěstovanější na Slovensku

• výběrová sladovnická kvalita je 
charakterizována nejvyšším obsahem 
extraktu a vysokou enzymatickou 
aktivitou

• vysoký podíl předního zrna – co sklidíte, 
to prodáte

Exportní odrůda s velkým podílem vývozu na Slovensko, do Polska a do Německa

Overture - odrůda s  perspektivou

Zdroj: ÚKZÚZ, Výroční zprávy semenářské kontroly České republiky Zdroj: ÚKSÚP, Ročenky jarín

Preferovaná sladovnami a pivovary: 

3

3

3

Špičkový na poli i ve sladovně
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Overture Novinka

Overture - odrůda s  jistotou odbytu 

Kvalita ve zkouškách pro doporučování odrůd ÚKZÚZ v letech 2014-2017

Pozn.: NL - obsah dusíkatých látek, E – extrakt v sušině sladu, RE45 – relativní extrakt při 45oC, K – Kolbachovo číslo,  DM – diastatická mohutnost, DSP – dosažitelný 
stupeň prokvašení, F – friabilita, BGw – obsah betaglukanů

Sladovnická kvalita
• výběrová sladovnická kvalita
 - odrůda s nejvyšším extraktem v sušině sladu - 83,7 %
 - odrůda s vysokým stupněm prokvašení – 83,1 %

• zařazená na zelenou listinu společnosti Heineken, 
 tzn. že je doporučená pro výrobu nejkvalitnějších sladů 
 se specifikací A 

• vysoký podíl i výnos předního zrna 

Overture - ječmen s produktivním klasem
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Overture Novinka

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos:

Odnoživost:

Délka rostlin:

HTZ:

Odolnost k padlí (gen mlo):

Agronomické vlastnosti

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Limagrain UK Ltd, Anglie
Registrace: ČR, SR, Německo, Finsko, Francie, 
Velká Británie, Ukrajina, Rusko, Kazachstán, Lotyšsko, 
Estonsko, Bělorusko, Argentina,
V registračním řízení: Srbsko

Overture před sklizní

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2018, čtyřletý průměr 2014-2017
Hodnocení : 9 – nejlepší,1 – nejhorší

Overture - odrůda s vynikajícím zdravotním stavem

Overture na sladovně

Overture na pokusné parcelce v Hrubčicích
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Bojos

Bojos - odrůda s jistotou odbytu

Odrůda preferovaná 
sladovnami a pivovary:

• Plzeňský Prazdroj – nosná odrůda 
• Sladovny SOUFFLET ČR – preferovaná 

odrůda 
• Pivovary Lobkowicz – profilová odrůda 
• Moravamalt
• Sladovna Bernard
• Družina spol. s r. o. sladovna Tábor
• Českomoravské sladovny Zábřeh  

na Moravě
• Pivovary Staropramen
• Budějovický Budvar
• další tuzemské sladovny a pivovary

Exportní komodita: 
Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Bojos - odrůda se stabilně  největším podílem  
v  Plzeňském Prazdroji

Bojos - odrůda se stoupající výrobou 
certifikovaných osiv

Zdroj: ÚKZÚZ, Výroční zprávy semenářské kontroly České republiky

Bojos - nejvýznamnější odrůda na České pivo

Sortiment odrůd  jarního ječmene LG v demonstračním pokusu na šlechtitelské stanici v Hrubčicích

profilová a nejvýznamnější odrůda  
pro výrobu Českého piva

nejvýznamnější a nejpěstovanější odrůda 
jarního ječmene v ČR

3

3

3

Kdo dobré pivo pije 
Ten také Bojos seje!
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Bojos

Bojos - detail klasu

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos:

Odnoživost:

Délka rostlin:

HTZ:

Odolnost k padlí (gen mlo):

Agronomické vlastnosti

Bojos na množitelské ploše

Sladovnická kvalita
• odrůda doporučená Výzkumným ústavem 
 pivovarským a sladařským pro výrobu piva 
 s chráněným zeměpisným označením (CHZO) České pivo

• vysoký podíl předního zrna 

• odrůda pro výrobu nejkvalitnějšího piva

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2018, čtyřletý průměr 2014-2017
Hodnocení : 9 – nejlepší,1 – nejhorší

Bojos - spolehlivá odrůda se zdravým klasem

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Šlechtitelská stanice Plant Select, Hrubčice, 
Česká republika
Registrace: ČR, Maďarsko, Ukrajina
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Laudis 550 - odrůda s rostoucím požadavkem zpracovatelů

Laudis 550

odrůda na české pivo s  rostoucím 
požadavkem zpracovatelů a nárůstem 
výroby osiva v  ČR i SR

Odrůda preferovaná 
sladovnami a pivovary:

• Sladovny SOUFFLET ČR
• Plzeňský Prazdroj 
• Moravamalt
• Sladovna Bernard
• Českomoravské sladovny  
 Zábřeh na Moravě
• Družina spol. s r. o. sladovna Tábor
• Plzeňský Prazdroj Slovensko
• Heineken Slovensko Sladovne
• Lycos – Trnavské sladovne
• nakupují další sladovny a pivovary  
 v ČR a SR

Exportní komodita: 
Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko

Laudis 550 - odrůda s  rostoucí oblibou

Zdroj: ÚKZÚZ, Výroční zprávy semenářské kontroly České republiky

Sladovnická kvalita
• odrůda doporučená Výzkumným ústavem pivovarským  
 a sladařským pro výrobu piva s chráněným zeměpisným  
 označením (CHZO) České pivo

• zařazená na zelenou listinu společnosti Heineken 
 pro region střední a východní Evropa, tzn. 
 že je doporučená pro výrobu nejkvalitnějších sladů 
 se specifikací A 

• nadprůměrný obsah extraktu při optimálním obsahu 
 dusíkatých látek a příznivý obsah betaglukanů ve sladině

• vysoký podíl předního zrna

druhá nejpěstovanější odrůda v ČR v roce 
2018 s podílem množitelských ploch 11,36 %

česká odrůda vyšlechtěná na šlechtitelské 
stanici Plant Select v Hrubčicích

nejpěstovanější odrůda na České pivo  
na okrese Prostějov v roce 2018  
s podílem 17 % pěstitelských ploch

3

3

3
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Laudis 550

Laudis 550 - špičková sladovnická odrůda

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Šlechtitelská stanice Plant Select, Hrubčice, 
Česká republika
Registrace: ČR, SR, Ukrajina

Laudis 550 - odrůda se stabilní pozicí v  Plzeňském Prazdroji v ČR i SR

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2018, čtyřletý průměr 2014-2017
Hodnocení : 9 – nejlepší,1 – nejhorší

Laudis 550 - odolný k padlí na listu 
a fuzariózám v klasu

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos:

Odnoživost:

Délka rostlin:

HTZ:

Odolnost k padlí (gen mlo):

Agronomické vlastnosti

Pokusné parcely v Hrubčicích
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Odrůda preferovaná 
sladovnami a pivovary:

• nosná odrůda společnosti Plzeňský 
Prazdroj

• preferovaná odrůda společnosti  
Sladovny SOUFFLET ČR

• nosná odrůda společností Heineken 
Slovensko Sladovne, Plzeňský Prazdroj 
Slovensko, Sladovňa Michalovce, Osivo  
a.s. Levická sladovňa, Lycos – Trnavské 
sladovne

• vykupují Moravamalt, Sladovna 
Bernard, Družina spol. s r.o. sladovna 
Tábor, Českomoravs ké sladovny Zábřeh 
na Moravě 

• nakupují všechny ostatní tuzemské 
sladovny a pivovary 

Exportní komodita: 
Německo, Slovensko, Polsko, Rakousko.

Trvalá poptávka zahraničních sladoven 
díky vynikající a prověřené sladovnické 
kvalitě této odrůdy

Malz

Malz v Hrubčicích

Zdroj: ÚKZÚZ, Výroční zpráva semenářské kontroly České republiky

Malz - třetí nejpěstovanější odrůda na České pivo  
v  roce 2018

sladovnická odrůda s  jistotou odbytu 
stále žádaná pro svou unikátní kvalitu

dlouhodobě patří mezi nejžádanější  
sladovnické odrůdy v ČR a SR 

třetí nejpěstovanější odrůda na České pivo 
v ČR v roce 2018

třetí nejpěstovanější odrůda na Slovensku 
v roce 2018

vhodná i do sušších podmínek

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2018, průměr 2014-2017

Malz - odrůda s nejvyšším podílem předního zrna

3

3

3

3
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Malz

Malz - odrůda s unikátní sladovnickou kvalitou

Ing. Petr Svačina představuje Malz na polním dnu

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Šlechtitelská stanice Plant Select, Hrubčice, 
Česká republika
Registrace: ČR, SR, Maďarsko, Ukrajina

Sladovnická kvalita
• odrůda doporučená Výzkumným ústavem pivovarským  
a sladařským pro výrobu piva s chráněným zeměpisným ozna-
čením (CHZO) České pivo

• zařazená na zelenou listinu společnosti Heineken, tzn. že je 
doporučená pro výrobu nejkvalitnějších sladů se specifikací A

• odrůda s výjimečnou sladovnickou kvalitou, díky které je 
vhodná jak pro výrobu Českého piva, tak i pro výrobu standard-
ních druhů piv

• vysoký extrakt v sušině sladu a optimální obsah dusíkatých 
látek i v nepříznivých ročnících 

• nejvyšší podíl předního zrna
Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2018, průměr 2014-2017
Hodnocení : 9 – nejlepší,1 – nejhorší

Malz - vysoká odolnost k fuzariózám v klase

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos:

Odnoživost:

Délka rostlin:

HTZ:

Odolnost k padlí (nemá gen mlo):

Agronomické vlastnosti
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NovinkaOvation

nejpěstovanější krmná odrůda v ČR  
v roce 2018

nejvýnosnější odrůda v tříletém průměru 
registračních zkoušek ÚKZÚZ 2014-2016

nejvýnosnější odrůda v ŘVO v obou  
variantách pěstování ve zkouškách pro  
doporučování odrůd ÚKZÚZ 2014-2017

nejvýnosnější ve všech variantách ošetření 
v odrůdovém pokusu na pokusné stanici 
VÚRV v Hněvčevsi v roce 2018 – 7,92 t/ha 

velké zrno s vysokou HTZ 50 g

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2018, čtyřletý průměr 2014-2017
Hodnocení: 9 – nejlepší,1 – nejhorší

Ovation - odrůda s velmi dobrou odolností 
k rynchosporiové skvrnitosti 

Ovation - odrůda se špičkovým výnosem zrna

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2018, čtyřletý průměr 2014-2017
Pozn.: Relativní hodnoty výnosu v % jsou vztaženy k průměru standardních 
odrůd Sunshine, Laudis 550, KWS Irina a KWS Amadora v neošetřené variantě 
v dané oblasti

Ovation - odrůda s rychlým nárůstem 
množitelských ploch

Zdroj: ÚKZÚZ, Přehledy přihlášených množitelských ploch

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos:

Odnoživost:

Délka rostlin:

HTZ:

Odolnost k padlí (gen mlo):

Agronomické vlastnosti

3

3

3

3

3

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Limagrain UK Ltd, Anglie
Registrace: Velká Británie, ČR 2017, Ukrajina, Polsko
V registračním řízení: SR, Rusko, Estonsko, Norsko, Švédsko
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Azit

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, SDO 2016, 
režim ekologického zemědělství. Hodnocení: 9 – nejlepší,1 – nejhorší

Azit - vynikající zdravotní stav 
v režimu ekologického zemědělství 

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Šlechtitelská stanice Plant Select, Hrubčice, 
Česká republika
Registrace: ČR, SR 

spolehlivá nesladovnická 
odrůda

Azit - nejvýnosnější odrůda v  pokusech ÚKZÚZ 
pro ekologické zemědělství

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2018, 

druhá nejpěstovanější krmná odrůda v ČR 
v roce 2018 s kombinací vysokého výnosu  
a výborného zdravotního stavu

velmi dobrá odolnost vůči poléhání

nejvýnosnější odrůda v pokusech ÚKZÚZ 
v režimu ekologického zemědělství 

vhodná pro pěstování ve všech výrobních 
oblastech i v horších pěstebních podmínkách

největší pokryvnost praporcového  
listu  = vynikající asimilace 

Výnos zrna
• stabilně vysoký výnos zrna a výnos předního zrna
 ve všech výrobních oblastech a ročnících ve zkouškách
 pro doporučování odrůd ÚKZÚZ

• nejvýnosnější odrůda v režimu ekologického zemědělství 
 ve zkouškách pro doporučování odrůd ÚKZÚZ - svým 
 výnosem významně převyšovala ostatní zkoušené odrůdy
 v tříletém průměru 2015–2017 i v jednotlivých letech 

• vysoký podíl předního zrna nad 2,5 mm 

• velmi vysoká HTZ 50 g

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos v ekolog. zemědělství:

Odnoživost:

Délka rostlin:

HTZ:

Odolnost k padlí (nemá gen mlo):

Agronomické vlastnosti

3

3

3

3

3

Azit - zdravá odrůda
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Kampa

Kampa - odrůda s vysokým výnosem i v roce 2018

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Limagrain Nederland B.V., Holandsko 
Registrace: ČR, Ukrajina

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2018, čtyřletý průměr 2014-2017
Hodnocení: 9 – nejlepší,1 – nejhorší

Kampa - zdravý list i klas

pro krmné účely 

Kampa - odrůda s  vysokým výnosem i v  roce 2018

Zdroj: ÚKZÚZ, Předběžné výsledky zkoušek užitné hodnoty 2018
Pozn.: Relativní hodnoty výnosu v % jsou vztaženy k průměru standardních 
odrůd Sunshine, Laudis 550, KWS Irina a KWS Amadora 

Kampa - odrůda s vysokým výnosem i v roce 2018

Kampa - odrůda s dlouhým klasem

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos:

Odnoživost:

Délka rostlin:

HTZ:

Odolnost k padlí (nemá gen mlo)

Agronomické vlastnosti

velmi vysoký výnos zrna v registračních 
zkouškách i ve zkouškách pro doporučo-
vání odrůd ÚKZÚZ zejména v ŘVO, OVO 
a BVO v neošetřené i ošetřené variantě 
pěstování

velmi dobrá odolnost vůči poléhání

3

3
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Zdroj: ÚKZÚZ, Předběžné výsledky zkoušek užitné hodnoty 2018
Pozn. Relativní hodnoty jsou vztaženy na průměr kontrolních odrůd 
Sunshine, Laudis 550, KWS Irina, KWS Amadora

Tango - odrůda s  nadprůměrným výnosem
v  suchém roce 2018výběrová sladovnická kvalita 

Sladovnická kvalita
• odrůda s výběrovou sladovnickou kvalitou

• komplexní ukazatel sladovnické jakosti USJ 9 bodů 
 (nejvyšší bodové ohodnocení)   

• vysoká extraktivnost při optimálním obsahu dusíkatých   
 látek v zrnu, vysoký stupeň prokvašení, optimální úroveň  
 proteolytického, amylolytického a cytolytického rozluštění,  
 nízký obsah betaglukanů

odrůda s výběrovou sladovnickou kvalitou 
USJ 9 bodů – nejvyšší bodové ohodnocení

v provozním zkoušení společností:  
  Heineken Slovensko Sladovne 
  Lycos – Trnavské sladovne  
  Sladovňa Michalovce

vysoký výnos zrna i předního zrna  
ve všech výrobních oblastech ve zkouš-
kách pro doporučování odrůd ÚKZÚZ 
2014-2017

velmi dobrá odolnost vůči poléhání

Tango Novinka

Kvalita ve zkouškách pro doporučování 
odrůd ÚKZÚZ v letech 2014-2017

Pozn.: NL - obsah dusíkatých látek, E – extrakt v sušině sladu, RE45 – relativní extrakt při 45oC, K – Kolbachovo číslo,  DM – diastatická mohutnost, DSP – dosažitelný stupeň prokvašení, 
F – friabilita, BGw – obsah betaglukanů

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Limagrain Nederland B.V., Holandsko 
Registrace: ČR, SR, Ukrajina
V registračním řízení: Rusko

3

3

3

3

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2018, čtyřletý průměr 2014-2017
Hodnocení: 9 – nejlepší,1 – nejhorší

Tango - velmi dobrá odolnost vůči poléhání 

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos:

Odnoživost:

Délka stébla:

HTZ:

Odolnost k padlí (gen mlo):

Agronomické vlastnosti
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Zdroj: ÚKZÚZ, Výroční zprávy semenářské kontroly České republiky

preferovaná sladovnická odrůda Sladovnická kvalita
• výběrová sladovnická kvalita
 - velmi vysoký extrakt v sušině sladu - 83,1 %

• zařazená na zelenou listinu společnosti Heineken, 
 tzn. že je doporučená pro výrobu nejkvalitnějších sladů 
 se specifikací A 

• vysoký podíl předního zrna 

odrůda s výběrovou sladovnickou kvalitou 

preferovaná odrůda společnosti Heineken 
Slovensko Sladovne

v provozním zkoušení společnosti Sladovňa 
Michalovce

velmi vysoký výnos zrna ve zkouškách  
pro doporučování odrůd ÚKZÚZ

exportní odrůda – Slovensko

Novinka

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2018, čtyřletý průměr 2014-2017
Hodnocení: 9 – nejlepší,1 – nejhorší

Odyssey - vysoká odolnost k fuzariózám v klase

Odyssey - rostoucí poptávka 
po certifikovaném osivu v  ČR i SR

Zdroj: ÚKSÚP, Ročenky jarín

Odyssey

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos:

Odnoživost:

Délka rostlin:

HTZ:

Odolnost k padlí (gen mlo):

Agronomické vlastnosti

3

3

	
3

3

3

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Limagrain UK Ltd, Anglie
Registrace: ČR, SR, Velká Británie, Francie, Ukrajina, 
Rusko, Kazachstán, Holandsko, 
V registračním řízení: Bělorusko, Švédsko



19

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos:

Odnoživost:

Délka rostlin:

HTZ:

Odolnost k padlí (gen mlo):

Agronomické vlastnosti

Kvalita ve státních odrůdových zkouškách ÚKSÚP v letech 2016-2017

Pozn.: NL - obsah dusíkatých látek, E – extrakt v sušině sladu, RE45 – relativní extrakt při 45oC, K – Kolbachovo číslo,  DM – diastatická mohutnost, 
DSP – dosažitelný stupeň prokvašení, F – friabilita, BGw – obsah betaglukanů

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Limagrain UK Ltd, Anglie
Registrace: SR 2018 
V registračním řízení: Velká Británie

Pozn.: Relativní hodnoty výnosu v % jsou vztaženy k průměru standardních 
odrůd Calcule, Laudis 550, Signora, Slaven

Výnos zrna ve státních odrůdových zkouškách 
ÚKSÚP 2016-2017

První registrovaná lox-less odrůda ve střední Evropě

Sladovnická kvalita 
• výběrová sladovnická kvalita - USJ 7,7
 - velmi vysoký extrakt v sušině sladu - 82,8 %
 - vysoký stupeň prokvašení – 83,0 %

• vysoký podíl předního zrna 

registrace 2018 na Slovensku  
již po druhém roce zkoušení 

lox - less odrůda = nízká aktivita enzymu, 
který způsobuje stárnutí piva 

v provozním zkoušení ve spolupráci  
s pivovary a VÚPS

velmi vysoký a stabilní výnos zrna ve státních 
odrůdových zkouškách ÚKSÚP 2016-2017

LG Lodestar Novinka

Zdroj: ÚKSÚP, Výsledky státních odrůdových zkoušek, průměr 2016-2017
Hodnocení: 9 – nejlepší,1 – nejhorší

LG Lodestar - zdravá nepoléhavá odrůda 

3

3

3

3
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Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Šlechtitelská stanice Plant Select, Hrubčice, 
Česká republika
Registrace: ČR 2017

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2018, čtyřletý průměr 2014-2017
Pozn.: Relativní hodnoty výnosu v % jsou vztaženy k průměru standardních 
odrůd Sunshine, Laudis 550, KWS Irina a KWS Amadora v neošetřené variantě 
v dané oblasti

LG Monus - nejvýnosnější odrůda na České pivo 

doporučený pro výrobu Českého piva Sladovnická kvalita
• LG Monus splnil v registračních zkouškách požadavky sla-
dovnické kvality kladené na ječmen pro výrobu sladu na České 
pivo. Slad z této odrůdy se vyznačoval sladinou s nadprůměr-
ným obsahem extraktu (82,4 %) při optimálním obsahu dusí-
katých látek v zrnu (10,7 %) a optimální úrovní proteolytického 
rozluštění.

LG Monus Novinka

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2018, čtyřletý průměr 2014-2017
Hodnocení: 9 – nejlepší,1 – nejhorší

LG Monus - odrůda odolná vůči padlí travnímu 

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos:

Odnoživost:

Délka rostlin:

HTZ:

Odolnost k padlí (gen mlo):

Agronomické vlastnosti

nová česká odrůda ze šlechtitelské stanice 
Plant Select v Hrubčicích 

doporučená Výzkumným ústavem  
pivovarským a sladařským pro výrobu  
piva s CHZO České pivo

velmi vysoký výnos předního zrna

nakupovaná sladovnami: 
Českomoravské sladovny Zábřeh  
na Moravě, Sladovna Bernard,  
Moravamalt

3

	
3

3

3

Výnos zrna
• sladovnická odrůda s nejvyšším výnosem předního zrna  
 v tříletém průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ 2014-2016
•  nejvýnosnější odrůda na České pivo ve zkouškách pro  
 doporučování odrůd ÚKZÚZ 2014-2017
• velké zrno s nejvyšší HTZ (53g) ze zkoušených odrůd v SDO 
 ÚKZÚZ 2014-2017
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Nová sladovnická odrůda

LG Ester (LGBHE3254B) Novinka

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2016-2018
Hodnocení: 9 – nejlepší, 1 – nejhorší

LG Ester - vynikající zdravotní stav 
i odolnost k poléhání

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2016-2018
Pozn. Relativní hodnoty jsou vztaženy k průměru kontrolních odrůd Sunshine, 
Laudis 550, KWS Irina, KWS Amadora

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., 
Šlechtitelská stanice PLANT SELECT Hrubčice

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos:

Odnoživost:

Délka rostlin:

HTZ:

Odolnost k padlí (gen mlo):

Agronomické vlastnosti

LG Ester na první množitelské ploše

odrůda ukončila 3. rok registračních  
zkoušek ÚKZÚZ

předpokládaná kvalita na České pivo

v pilotních zkouškách Sladoven SOUFFLET ČR

vysoký a stabilní výnos zrna v registračních 
zkouškách ÚKZÚZ 2016-2018

3

	
3

3

3
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LG Lokal - výnosná novinka z Hrubčic
Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2016-2018
Pozn. Relativní hodnoty jsou vztaženy k průměru kontrolních odrůd Sunshine, 
Laudis 550, KWS Irina, KWS Amadora

Nová sladovnická odrůda

LG Lokal Novinka

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2016-2018
Hodnocení: 9 – nejlepší, 1 – nejhorší

LG Lokal - nepoléhavá zdravá odrůda

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos:

Odnoživost:

Délka rostlin:

HTZ:

Odolnost k padlí (gen mlo):

Agronomické vlastnosti

(LGBHE3254A)

odrůda ukončila 3. rok registračních  
zkoušek ÚKZÚZ

předpokládaná kvalita na České pivo 

extrakt na výborné úrovni – 82,9 %

v pilotních zkouškách Sladoven SOUFFLET ČR 

vysoký a stabilní výnos zrna v registračních 
zkouškách ÚKZÚZ 2016-2018

3

	
3

3

3

3

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., 
Šlechtitelská stanice PLANT SELECT Hrubčice
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Nová sladovnická odrůda

LG Aurus Novinka

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2016-2018
Hodnocení: 9 – nejlepší,1 – nejhorší

LG Aurus - vynikající zdravotní stav

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2016-2018
Pozn. Relativní hodnoty jsou vztaženy k průměru kontrolních odrůd Sunshine, 
Laudis 550, KWS Irina, KWS Amadora

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos:

Odnoživost:

Délka rostlin:

HTZ:

Odolnost k padlí (gen mlo):

Agronomické vlastnosti

Dopěstování nakřížených rostlin ječmene

Křížení ječmene na odstřiženém stéble

(LGBHE3427A)

odrůda ukončila 3. rok registračních  
zkoušek ÚKZÚZ

vynikající sladovnická kvalita – USJ  
po dvou letech zkoušení 8,3 bodu 

vysoký extrakt - 83,2 %

v pilotních zkouškách Sladoven SOUFFLET ČR

velmi vysoký výnos zrna v registračních 
zkouškách ÚKZÚZ 2016-2018, zvláště  
v neošetřené variantě

velké zrno s velmi vysokou HTZ 53 g

3

	
3

3

3

3

3

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., 
Šlechtitelská stanice PLANT SELECT Hrubčice
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Obecné zásady
Výsevek: 
pro optimální hustotu porostu doporučujeme
následující výsevky :  KVO a OVO  3,5 – 4 MKS/ha
    ŘVO  3,5 MKS/ha
    BVO 4 – 4,5 MKS/ha
zohlednit předplodinu a termín setí – po obilovině nebo při 
opožděném setí zvýšit výsevek o 0,5 MKS/ha.

Použití certifikovaného osiva: 
z důvodu zajištění vysoké biologické hodnoty, kvalitního namo-
ření a u sladovnického ječmene následného prokázání odrůdo-
vé pravosti při prodeji.

Použití fosforečných, draselných 
a hořečnatých hnojiv:
nejlépe na podzim, dávku stanovíme na základě předpokláda-
ného výnosu a obsahu přístupných živin v půdě.

Hnojení dusíkem: 
dávku volíme na základě obsahu Nmin v půdě, stanoveného 
podle rozborů půdy. Ty lze doplnit o rozbory rostlin pro zjištění 
skutečného výživného stavu porostu. Dále přihlédneme k vý-
robní oblasti a předplodině. Je vhodné kombinovat kořenovou 
a listovou výživu, zvláště v sušších letech. Dávku, formu a ter-
mín aplikace doporučujeme konzultovat s odborníky na výživu 
rostlin. Správné stanovení dávky dusíku ovlivňuje rozhodují-
cím způsobem výsledný obsah dusíkatých látek v zrnu.

Fungicidní ochrana:
pokud odrůda nemá gen mlo, doporučujeme zaměřit první 
fungicidní ošetření na padlí travní a provést ho ve fázi 25–32. 
Pokud odrůda má gen mlo, ošetření proti padlí není potřeba. 
První fungicidní ošetření pak lze posunout do první poloviny 
sloupkování, tj. do fáze 32-39, se zaměřením na listové skvrni-
tosti. Druhé ošetření doporučujeme v době metání, tj. ve fázi 
51-59, zaměříme ho na ochranu klasu. Velice dobrých výsledků 
je dosahováno po namoření osiva přípravkem Systiva. V tomto 
případě odpadá nutnost ošetření v odnožování a stačí se zamě-
řit na ošetření ve sloupkování, případně metání. Je však nutné 
sledovat infekční tlak chorob a stav porostu a fungicidní ošetře-
ní správně načasovat.

Ošetření morforegulátory růstu
je možné použít několik variant, a to ošetření přípravky na bázi 
CCC pro podporu odnožování, popřípadě přípravky s účinnou 
látkou trinexapac-ethyl na zpevnění stébla. Pro hlavní ošetření 
je možné použít ve sloupkování přípravky s etephonem na zkrá-
cení posledního internodia, které je u ječmene jarního nejdelší.
Vždy je však nutné přihlédnout k místním podmínkám, pou-
žitým přípravkům, vývoji počasí, stavu porostu a vlastnostem 
pěstované odrůdy. Regulační zásahy je důležité vždy správně 
načasovat.

Pěstování ječmene

Polní den
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TRITIKALE JARNÍ
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nová velmi výnosná odrůda
vysoký výnos zrna v registračních zkouš-
kách ÚKZÚZ

odrůda vhodná pro krmné účely  
na zrno nebo zelenou hmotu

vhodná také pro výrobu bioplynu

výborný zdravotní stav

velmi dobrá odolnost poléhání

Puzon

Zdroj: ÚKZÚZ, Přehled odrůd 2018, průměr 2014-2017
Hodnocení: 9 – nejlepší, 1 – nejhorší

Puzon – zdravá nepoléhavá odrůda

Novinka

Zdroj: ÚKZÚZ, Přehledy odrůd, čtyřleté průměry 2012-2015, 2013-2016, 
2014-2017. Pozn.: Výnos zrna v % je vztažen k průměru pokusu

Puzon – stabilně vysoký výnos zrna 
ve zkouškách ÚKZÚZ 

Puzon – vysoký výnos zrna na pokusné stanici 
v Humpolci v letech 2015-2018

Zdroj: Výsledky na pokusné stanici VÚRV v Humpolci v letech 2015 -2018

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos:

Výnos zelené hmoty:

Délka rostlin:

Odolnost k poléhání:

Odolnost vůči:  

  braničnatkám

  rzi pšeničné

  fuzariózám 

  padlí

Agronomické vlastnosti

HTZ:

3

3

3

3

3

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: DANKO Hodowla Roslin, Sp. z o,o., Polsko 
Registrace: ČR, Polsko, Litva
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dlouhodobě nejoblíbenější 
odrůda s podílem množitelských ploch  
23,64 % v roce 2018 v ČR

odrůda vhodná pro krmné účely

ideální pro silážování i výrobu bioplynu

vysoký výnos zrna i zelené hmoty

pevné, silné stéblo odolné poléhání

Somtri

Obecné zásady pěstování tritikale
Rajonizace:
Odrůdy vhodné do všech výrobních oblastí.

Termín setí:
Včasný termín setí pro dobré odnožení a co nejdelší vegetační dobu.

Výsevek: 
   ŘVO 4,0 MKS/ha
       KVO, OVO, BVO 4,5 MKS/ha

Hnojení dusíkem:
volit na základě výrobní oblasti, předplodiny, obsahu Nmin 
v půdě, a směru pěstování. Dávka se pohybuje v rozmezí od 80 
do 120 kg N/ha.
aplikace před setím nebo po zasetí  50 – 70 kg N/ha
produkční hnojení – růstová fáze 30 – 32 30 – 50 kg N/ha   

Ošetření morforegulátory růstu: 
u Somtri není potřebné, vzhledem k velmi vysoké odolnosti 
odrůdy vůči poléhání, u Puzonu je doporučeno.

Ochrana proti chorobám a škůdcům: 
opatření volit podle lokality a infekčního tlaku chorob a škůdců, 
doporučeno je jedno ošetření během vegetace zaměřené na 
ochranu proti padlí travnímu.

Somtri - vysoký výnos zelené hmoty

Somtri – výnosová jistota

Zdroj: Výsledky na pokusné stanici VÚRV v Humpolci v letech 2015 -2018

3

3

3

3

3

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos:

Výnos zelené hmoty:

Délka rostlin:

Odolnost k poléhání:

Odolnost vůči:  

  braničnatkám

  rzi pšeničné

  fuzariózám 

  padlí

Agronomické vlastnosti

HTZ:

Výnos zrna i zelené hmoty
• stabilně vysoký výnos v pokusech na pokusné stanici  
 v Humpolci 
• vysoký výnos zelené hmoty
• velké zrno s velmi vysokou HTZ 

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: SZ Schweiger, Německo 
Registrace: Německo
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HRÁCH
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LG Aspen   Novinka

LG Aspen - vysoký výnos zelené hmoty

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Limagrain Belgium N.V., Belgie
Registrace: ČR 2018, Francie, Litva
V registračním řízení: Rusko, Ukrajina, Srbsko, Finsko

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2015-2017
Pozn.: Výnos semene je uveden v % na průměr kontrolních odrůd Audit, Eso, 
Salamanca, Impuls

LG Aspen - nejvýnosnější 
v registračních zkouškách ÚKZÚZ 

nejvýnosnější v  registračních zkouškách 
nová odrůda do směsek a na gps

Kvalita semene
• žlutosemenná odrůda s kulatým semenem
• vysoká barevná vyrovnanost semen 
• nízká aktivita trypsin-inhibitoru 
• vysoký výnos dusíkatých látek

nová středně raná žlutosemenná odrůda

nejvýnosnější odrůda v registračních  
zkouškách ÚKZÚZ 2015-2017 

odolná vůči padlí hrachu - pouze dvě  
odrůdy v sortimentu odolné vůči padlí  
hrachu (LG Aspen, Abarth)

velmi dobrá až vysoká odolnost vůči  
ostatním chorobám hrachu

kulaté semeno s vysokou barevnou  
vyrovnaností

odrůda s nízkou aktivitou trypsin inhibitoru

vysoká odrůda velmi vhodná  
do luskovino-obilných směsek,  
s vysokým výnosem zelené hmoty

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2015-2017
Pozn.: Hodnocení vlastností 9-1: 9 nejlepší, 1 nejhorší

LG Aspen - odolný k padlí hrachu

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos semene:

Výnos zelené hmoty:

Délka rostlin:

Odolnost vůči poléhání:

Odolnost k padlí hrachu:

Agronomické vlastnosti

3

3

3

3

3

3

3
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Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2015-2017

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2015-2017
Pozn.: Výnos semene je uveden v % na průměr kontrolních odrůd Audit, Eso, 
Salamanca, Impuls

Kingfisher – nejvýnosnější zelenosemenná odrůda

nejvýnosnější zelenosemenná novinka

Kvalita semene
• zelenosemenná odrůda 
• vysoká barevná vyrovnanost semen
• nejnižší aktivita trypsin-inhibitoru
  v sortimentu odrůd hrachu
• optimální HTZ 254g 

nejvýnosnější zelenosemenná odrůda  
v registračních zkouškách ÚKZÚZ 2015-2017 

velmi vysoká odolnost vůči poléhání  
 
velmi dobrá až vysoká odolnost vůči  
chorobám hrachu

vysoká barevná vyrovnanost semen

odrůda s nejnižší aktivitou trypsin  
inhibitoru v sortimentu hrachu

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2015-2017
Pozn.: Hodnocení vlastností 9-1: 9 nejlepší, 1 nejhorší

Kingfisher – velmi vysoká odolnost vůči poléhání

Kingfisher Novinka

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos :

Délka rostlin:

Odolnost vůči poléhání:

Odolnost k virózám:

Agronomické vlastnosti

Kvalita semene v registračních zkouškách ÚKZÚZ v letech 2015–2017 

3

3

3

3

3

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Limagrain Belgium N.V., Belgie
Registrace: ČR 2018, Velká Británie
V registračním řízení: Rusko, Ukrajina, Moldávie
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středně raná žlutosemenná odrůda

nejvyšší odolnost vůči poléhání za vegetace 
i před sklizní v registrovaném sortimentu

vysoká odolnost vůči antraknóze

vysoká barevná vyrovnanost semen

velmi vysoký obsah dusíkatých látek  
v sušině semene 

Boxer na pokusné parcelce

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2018, průměr 2014-2017

Boxer – vysoký výnos semene v SDO

Nejvyšší odolnost vůči poléhání

Výnos semene
• vysoký výnos semene v obou oblastech ve zkouškách SDO 
• velmi vysoký výnos dusíkatých látek na hektar
• středně vysoká HTZ 

Kvalita semene
• žlutosemenná odrůda 
• vysoká barevná vyrovnanost semen 
• velmi vysoký obsah dusíkatých látek v semeni
• nízká aktivita trypsin-inhibitoru

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2018, průměr 2014-2017
Pozn.: Hodnocení vlastností 9-1: 9 nejlepší, 1 nejhorší

Boxer – odrůda s nejlepší odolností vůči poléhání 

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos semene:

Délka rostlin:

Odolnost vůči poléhání:

Agronomické vlastnosti

Boxer  

3

3

3

3

3

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrace: ČR, Ukrajina, Rusko 
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Audit
Právně chráněná odrůda

Držitel šlechtitelských práv: Limagrain Europe S.A.
Šlechtitel: Limagrain Nederland B.V., Holandsko 
Registrace: ČR, Německo, Kanada, Ukrajina, Moldávie

Abarth 

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2018, průměr 2014-2017

Audit – výnosný v  obou oblastech SDO

VYSOKÝ VÝNOS ZELENÉ HMOTY Kvalita semene
•  žlutosemenná odrůda 
•  vysoká barevná vyrovnanost semen
•  nejvyšší obsah dusíkatých látek v semenu 
•  nízká aktivita trypsin-inhibitoru 
•  optimální HTS 259 g

středně raná žlutosemenná odrůda

nepoléhavá odrůda s vysokými rostlinami

odrůda s vysokým výnosem zelené hmoty 
a dusíkatých látek z hektaru, velmi vhodná 
do luskovino-obilných směsek

výborný zdravotní stav

vysoká odolnost vůči antraknóze

každoroční významný export osiva  
do zahraničí

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2018, průměr 2014-2017
Pozn.: Hodnocení vlastností 9-1: 9 nejlepší, 1 nejhorší

Audit – odolný vůči plísni hrachu 

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos semene:

Výnos zelené hmoty:

Délka rostlin:

Odolnost vůči poléhání:

Odolnost vůči plísni hrachu:

Agronomické vlastnosti

Audit

Zdroj: ÚKZÚZ, Výroční zprávy semenářské kontroly České republiky

Audit – dlouhodobě nejoblíbenější odrůda hrachu 

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Limagrain Nederland B.V., Holandsko 
Registrace: ČR, Francie, Polsko, Litva, Ukrajina, Rusko
V registračním řízení: Estonsko

3

3

3

3

3

3
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kulatý tvar semene

velmi dobrá odolnost vůči poléhání za ve-
getace i před sklizní

odolná vůči padlí hrachu – pouze dvě odrů-
dy v sortimentu odolné vůči padlí hrachu 
(Abarth, LG Aspen)

velmi dobrá odolnost vůči antraknóze

vysoká barevná vyrovnanost semen

Abarth - odrůda hrachu, která kvete jako první

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2018, průměr 2014-2017

Abarth - vysoký a stabilní výnos

nejranější žlutosemenná odrůda

Kvalita semene
• žlutosemenná odrůda s kulatým tvarem semene 
• vysoká barevná vyrovnanost semen 
• nízká aktivita trypsin-inhibitoru 
• optimální HTS 257 g

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2018, průměr 2014-2017
Pozn.: Hodnocení vlastností 9-1: 9 nejlepší, 1 nejhorší

Abarth – odrůda odolná k padlí hrachu

Abarth 

Vysvětlivky: Nízký/á        nízký/á-střední               střední                      vysoký/á       
velmi vysoký/á

Výnos semene:

Délka rostlin:

Odolnost vůči poléhání:

Agronomické vlastnosti

Odolnost k padlí hrachu:

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Limagrain Nederland B.V., Holandsko 
Registrace: ČR, Německo, Kanada, Ukrajina, Moldávie

3

3

3

3

3
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Obecné zásady pěstování hrachu setého
Rajonizace a zařazení v osevním postupu: 
• nejlepší podmínky pro pěstování hrachu jsou v řepařské, 
obilnářské a bramborářské výrobní oblasti
• pro správnou funkci hlízkových bakterií, dobrou fixaci dusí-
ku a využití živin jsou nejvhodnější středně těžké půdy s pH 6-7
• hrách je možné využít jako přerušovač obilního sledu, 
může také sloužit jako krycí plodina pro vojtěšku. Vhodnější pro 
pěstování jsou semi-leafless odrůdy, odolnější k poléhání

Setí: 
• předseťovou přípravu zaměřit na urovnání pozemku a kva-
litní přípravu seťového lůžka, minimalizovat počet zásahů pro 
maximální šetření vláhou
• doporučený výsevek
 hrách na zrno  0,9 – 1,1 MKS na hektar
 LOS   0,4 – 0,5 MKS hrachu a 2,0 – 2,5 MKS obilniny na hektar
 hloubka setí 5 – 7 cm

Zapravení fosforečných a draselných hnojiv:
• nejlépe na podzim, dávku stanovit dle bilance sklizní odčer-
paných živin  

Hnojení dusíkem:
• přínosem pěstování hrachu je čerpání vzdušného dusíku  
a jeho fixace v půdě prostřednictvím hlízkových bakterií 
 - pro podpoření počátečního růstu lze použít  
   startovací dávku dusíku nebo inokulaci osiva

Herbicidní ochrana: 
• porost hrachu je třeba odplevelit vhodným herbicidem  
již v raných růstových fázích

Ochrana proti škůdcům: 
• po celou dobu vegetace je nutné věnovat zvýšenou pozor-
nost insekticidní ochraně, zvláště ochraně proti kyjatkám (re-
dukce výnosu) a zrnokazům (poškození kvality produkce)

Sklizeň: 
• pro zachování kvality semene sklízet při vyšší vlhkosti  
(18-16 %), při nižší vlhkosti dochází k poškozování semen a ke 
ztrátám výdrolem
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len olejný
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nejpěstovanější odrůda olejného lnu v ČR 
v roce 2018 s podílem množitelských ploch 
34,39 % 
 
nejvyšší obsah oleje v semeni ze souboru 
registrovaných odrůd  
 
vhodná pro krmné účely, ale i pro potravi-
nářské zpracování lisováním za studena 
 
vysoký obsah kyseliny alfa-linolenové 

export osiva do zahraničí

odrůda s  nejvyšším obsahem oleje Výnos semene ve zkouškách ÚKZÚZ  
v letech 2015-2017

• nejvýnosnější odrůda:
  - výnos semene 105 % na průměr pokusu
• odrůda s nejvyšším obsahem oleje: 
  - obsah tuku v sušině 46,3 %
• odrůda s nejvyšším výnosem oleje: 
  - výnos tuku 112 % na průměr pokusu
• hmotnost tisíce semen 6,17 g 

Kvalita semene

• nejvyšší obsah tuku v sušině semene ze souboru  
 registrovaných odrůd
• skladba mastných kyselin:
  obsah kyseliny olejové 16,3 %
  obsah kyseliny linolové 16,7 %
  obsah kyseliny linolenové 55,5 %
• vysoký obsah esenciální kyseliny alfa-linolenové a nízký 
obsah kyseliny linolové
• toto složení oleje je významné pro využití v potravinářské 
výrobě pro zpracování semene lisováním oleje za studena
• alfa-linolenová kyselina je nepostradatelná pro život, je 
tedy důležitou složkou ve výživě člověka, ale také důležitou 
složkou ve výživě hospodářských zvířat
• kyselina alfa-linolenová patří do skupiny látek nazývaných 
omega-3 mastné kyseliny
• nejvyšší  Jodové číslo ze zkoušeného sortimentu (vyjadřuje 
obsah jódu vázaného na tuk, s vyšším Jodovým číslem souvisí 
vyšší obsah nenasycených mastných kyselin)

Libra

Zdroj: ÚKZÚZ, Přehledy odrůd 2018, průměr 2015-2017
Pozn.: Relativní hodnoty jsou vztaženy na průměr všech zkoušených odrůd

Významné hospodářské vlastnosti ve zkouškách ÚKZÚZ 

Agronomické vlastnosti
• středně raná odrůda 
• rostliny nízké 
• vysoká odolnost vůči poléhání 
• bleděmodrá barva plně vyvinutého květu 
• barva semene hnědá

Zdroj: ÚKZÚZ, Přehledy přihlášených množitelských ploch

Libra – stále oblíbenější odrůda

3

3

3

3

3

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrace: ČR, Velká Británie, Ukrajina, Kazachstán
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dlouhodobě oblíbená odrůda olejného lnu 
v ČR s podílem množitelských ploch  
25,33 % v roce 2018

dlouhodobě stabilní a vysoký výnos  
ve zkouškách ÚKZÚZ

typ Linola oil

vhodná i pro potravinářské využití semene 
a oleje

export osiva do zahraničí

stabilně velmi vysoký výnos

Lola

Zdroj: ÚKZÚZ, Přehledy odrůd 2018, průměr 2015-2017 Pozn.: Relativní hodnoty 
jsou vztaženy na průměr všech zkoušených odrůd

Významné hospodářské vlastnosti ve zkouškách ÚKZÚZ 

Kvalita semene
• středně vysoký obsah tuku v sušině semene 
• skladba mastných kyselin: 
  obsah kyseliny olejové 15,1 %
  obsah kyseliny linolové 70,8 %
  obsah kyseliny linolenové 3,0 %
• vysoký obsah kyseliny linolové a nízký obsah kyseliny  
 linolenové 
• svými dietetickými vlastnostmi je velmi vhodná  
 pro potravinářské využití semene i oleje 

Výnos semene

• dlouhodobě stabilní a vysoký výnos ve zkouškách ÚKZÚZ
• vysoký výnos semene 104 % ve zkouškách ÚKZÚZ v letech  
 2015-2017 na průměr všech odrůd v pokusu
• hmotnost tisíce semen 5,69 g

Agronomické vlastnosti

• středně raná odrůda 
• nízké rostliny 
• velmi dobrý zdravotní stav
• vysoká odolnost proti poléhání 
• modrá barva plně vyvinutého květu

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšlechtil:Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrace: ČR, SR

3

3

3

3

3
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Obecné zásady pěstování  
Lnu olejného

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS:

Polní den v Hrubčicích 
12. června 2019

Představíme Vám kompletní sotiment 
našich odrůd:
• pšenice ozimé
• ječmene jarního
• hrachu

Tradiční seminář ve Větrném Jeníkově 
duben 2019

Informace o našich nových i osvědčených 
odrůdách ozimů

Více informací na: www.lgseeds.cz

Pro kvalitní sklizeň je důležité správné seřízení  
žacího ústrojí – co nejnižší řez stonku

Rajonizace a zařazení v osevním postupu 
hodná půda: 
• vhodné jsou písčitohlinité, hlinitopísčité a hlinité půdy  
 s pH 5,5 – 6,5
• sedmiletý odstup pěstování lnu na témže pozemku
• vhodnými předplodinami jsou obilnina nebo okopanina,  
 nevhodná je řepka ozimá
• kvalitní příprava půdy a srovnání pozemku před setím je  
 základním předpokladem pro úspěšnou sklizeň 

Setí: 
• výsevek 10 MKS na hektar (68 kg / hektar, při čistotě  
 98 % a HTS 6 g)
• termín setí do 15. dubna 

Hnojení:
• dávka dusíkatého hnojení ve výši 20-30 kg N/ha dle před-
plodiny, použití fosforečných a draselných hnojiv na podzim 
nebo na jaře před setím se stanoví podle obsahu těchto živin 
v půdě. Doporučené dávky živin jsou u fosforu 35-60 kg/ha  
a u draslíku 60-120 kg/ha

Herbicidní ochrana: 
• udržení čistého porostu vhodnou herbicidní ochranou pod-
le zastoupení jednotlivých druhů plevelů 

Ochrana proti škůdcům: 
zaměřit se na ochranu proti dřepčíkům a třásněnkám
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LG Magirus SUPERNOVINKA            
• německá kvalita s ruskou zimou, kvalita E    
 

LG Imposanto   NOVINKA                     
• výnos, zdraví, zima, kvalita, kvalita A

Moschus  SUPERNOVINKA             
• vysoký výnos, výborný zdravotní stav, super kvalita E

LG Mocca  SUPERNOVINKA
• velmi vysoký výnos, oplatková 

Frisky     NOVINKA                                      
• pšenice na rekordy, univerzální  

Airbus    SUPERNOVINKA                           
• velmi raná osinatá se super výnosem, kvalita E

LG Orlice   SUPERNOVINKA                    
• špičkový výnos, mrazuvzdorná, kvalita B

 Sheriff     NOVINKA
• polopozdní, výnosná, krmná  

Dagmar
• Zima, výnos, kvalita A, Dagmar to je jistota 

Avenue
• extrémně raná, pekařská 

Arkeos
•  raná, oplatková, krmná, sladovnická

Evina
•  královna kvality

LG Triumph  NOVINKA                              
 Jeden vládne všem... 
• nejvýnosnější šestiřadá odrůda
  v registrovaném sortimentu v ČR

Paso 
• zdravý a nepoléhavý  

Jup 
• osvědčený a dlouhodobě oblíbený  

Padura
•  mimořádný výnos, odolný k poléhání

Leopard
• mimořádný výnos, odolný k poléhání

Casanova
• raná sladovnická odrůda
 

Nová sezóna s novými odrůdami ozimů od LG

Šlechtíme Váš úspěch

www.lgseeds.cz

Pšenice ozimá

ječmen ozimý
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Ing. Jana Černá   M: +420 607 773 517
Ing. Marcela Horníková  M: +420 724 894 464
Zdeněk Kult   M: +420 702 146 849
Bc. Kristýna Koubová M: +420 702 088 761
Petr Procházka   M: +420 602 340 473
Ing. Stanislav Doležal  M: +420 725 894 464

Ing. Peter Brežný   M: +421 905 454 961

jana.cerna@limagrain.com
marcela.hornikova@limagrain.com
zdenek.kult@limagrain.com
kristyna.koubova@limagrain.com
petr.prochazka@limagrain.com
stanislav.dolezal@limagrain.com

peter.brezny@limagrain.com

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Polygrafická 262/3
108 00 Praha 10 - Malešice
T: +420 212 244 339
F:  +420 272 701 262
E: info@limagrain- cereals.cz
E-mail pro objednávky:
objednavky@limagrain-cereals.cz

Vedoucí výroby ČR / SR
Ing. Milan Zalužanský
Polygrafická 262/3
108 00 Praha 10 - Malešice
T: +420 212 244 339
F:  +420 272 701 262
M: +420 724 095 378
E: milan.zaluzansky@limagrain.com

Šlechtitelská stanice PLANT SELECT
Hrubčice 111 
798 21 Bedihošť
T: +420 582 368 446
F:  +420 272 701 262

E: plantselect@limagrain-cereals.cz
Marketing, obchod, výroba SK
Ing. Peter Brežný
Námestie SNP 50
960 01 Zvolen 
T: +421 455 331 358
F:  +421 455 331 358
M:  +421 905 454 961
E: peter.brezny@limagrain.com

odborné poradenství

Obchodní a výrobní manažer Morava
Petr Procházka
Hrubčice 111
798 21 Bedihošť
T: +420 582 368 446
F:  +420 272 701 262
M: +420 602 340 473
E: petr.prochazka@limagrain.com

Obchodní a výrobní manažer Čechy
Ing. Jana Černá
Polygrafická 262/3
108 00 Praha 10 - Malešice
T: +420 212 244 339
F:  +420 272 701 262
M: +420 607 773 517
E: jana.cerna@limagrain.com


