
chách dosahuje vysokých výno-
sů. Největší předností odrůdy je 
právě vysoká odolnost proti polé-
hání v kombinaci s vysokým vý-
nosem semen i dusíkatých látek 

z hektaru. Boxer má totiž jeden 
z  nejvyšších obsahů dusíkatých 
látek (24,3 %) v semeni. Někteří 
pěstitelé využívají Boxer pro jeho 
kratší lodyhu a  výbornou odol-

nost proti poléhání také jako kry-
cí plodinu pro zakládání nových 
porostů jetelovin nebo trav. 
U Boxeru totiž dochází jen k mi-
nimálnímu poklesnutí porostu. 

Takový porost dobře kryje, při-
tom propouští podseté plodině 
dostatek světla a  zároveň mini-
malizuje případné poškození 
podseté plodiny polehnutím.

Závěrem
Ze sortimentu odrůd hrachů 

značky LG má pěstitel na výběr 
ze čtyř žlutosemenných odrůd, 
přičemž každá má trochu jiné 
vlastnosti. Audit a LG Aspen do-
sahují vysokých výnosů semen 
i zelené hmoty, jsou tedy vhodné 
i pro pěstování na zeleno (GPS, 
siláže, LOS). Abarth se vyznaču-
je raností a odolností proti padlí 
a Boxer kratší lodyhou a nejlepší 
odolností proti poléhání. Zeleno-
semenné odrůdy zastupuje vý-
nosná, velmi oblíbená odrůda 
Kingfisher. 

Ing. Stanislav Doležal
Limagrain Česká republika, s. r. o.

Kromě poutání vzdušného du-
síku hrách významně zlepšuje 
půdní strukturu a celkovou úrod-
nost půdy. V  sortimentu firmy 
Limagrain najdete praxí prově-
řené žlutosemenné a jednu zele-
nosemennou odrůdu úponko-
vých hrachů typu semi-leafless.

Audit – vysoký a stabilní 
výnos zrna i zelené hmoty

Audit patří již několik let mezi 
nejpěstovanější odrůdy v ČR. Je 
to žlutosemenná, středně raná 
odrůda úponkového hrachu (typ 
semi-leafless), která poskytuje 
vysoký výnos semen, zelené 
hmoty i dusíkatých látek z hekta-
ru. Je doporučený i do luskoobil-
ních směsek a  pro výrobu hra-
chové siláže. Audit má vysokou 
rychlost počátečního růstu, vel-
mi dobrý zdravotní stav a  vyso-
kou odolnost proti poléhání 
v průběhu vegetace i před sklizní. 
Má delší rostliny, běžná délka 
rostlin je asi 100 cm a výška po-
rostu před sklizní 60–70 cm. Se-
meno Auditu má vysokou barev-
nou vyrovnanost, střední HTS 
(248 g) a nejvyšší obsah dusíka-
tých látek v  sortimentu hrachu 
(24,4 %). Díky tomu dosahuje 
Audit jednoho z nejvyšších výno-
sů bílkovin (dusíkatých látek) 
z hektaru.

Výnosný zelený hrách, 
který nepoléhá

V případě výběru odrůdy zele-
nosemenného hrachu pěstitelé 
kromě výnosu a ostatních agro-
nomických vlastností musejí sle-
dovat také kvalitu, především 
barevnou vyrovnanost semene 
hrachu. Tyto požadavky splňuje 
odrůda Kingfisher, která dosa-
huje vysokého výnosu, disponuje 
jednou z  nejlepších odolností 
proti poléhání a  vysokou barev-
nou vyrovnaností semen (99 % 
podle ÚKZÚZ). V registračních 
zkouškách ÚKZÚZ překonal 
Kingfisher i některé žlutosemen-
né kontrolní odrůdy. Z  hlediska 
kvality musíme ještě vyzdvih-
nout nejnižší aktivitu trypsin in-
hibitoru (2,9), která ukazuje na 
velmi dobrou stravitelnost hra-
chu. Díky těmto vlastnostem je 
Kingfisher oblíbenou odrůdou 
nejen v České republice.

LG Aspen – nejnovější 
odrůda Limagrain

Velice podobné vlastnosti, jako 
odrůda Audit, má žlutosemenná 
odrůda LG Aspen. Je to odrůda 
s  univerzálním využitím – dosa-

huje vysokého výnosu semen a je 
vhodná i do luskoobilních směsí 
a na hrachovou siláž. LG Aspen je 
středně raná odrůda s  vysokou 
odolností proti komplexu koře-
nových chorob a  plísní hrachu. 
Má rychlý počáteční růst a dlou-
hé rostliny – běžně kolem 95 až 
100 cm. Odolnost proti poléhání 
za vegetace i před sklizní má na 
velmi dobré úrovni. Semena od-
růdy LG Aspen mají střední HTS 
(245 g). Aktivita trypsin inhibito-
ru je nízká. V registračních zkouš-
kách ÚKZÚZ byl LG Aspen dru-
hou nejvýnosnější odrůdou ve 

zkoušeném sortimentu s  výno-
sem semen 5,61 t/ha v  tříletém 
průměru ÚKZÚZ (104,7 %).

Abarth – nejranější 
žlutosemenný hrách

Abarth je žlutosemenná, raná 
odrůda úponkového hrachu (typ 
semi-leafless). V  kvetení je do-
konce nejranější mezi žlutose-
mennými hrachy. Také díky ra-
nosti dosahuje nejlepších výnosů 
ve zkouškách ÚKZÚZ v 1. (tep-
lejší) zkušební oblasti. Předností 
je i odolnost proti padlí hrachu. 
Rychlost počátečního růstu je 
vysoká. Disponuje velmi dobrou 
odolností proti poléhání, semena 
mají HTS okolo 240 g. Abarth je 
univerzální odrůda s  vysokým 
výnosem semen a velkou oblibou 
v zahraničí, zejména jihovýchod-
ní Evropě.

Nejvyšší odolnost proti 
poléhání má Boxer

Boxer je žlutosemenná, střed-
ně raná odrůda úponkového hra-
chu (typ semi-leafless). Má střed-
ně dlouhé až kratší rostliny a nej-
vyšší odolnost proti poléhání za 
vegetace i před sklizní. Ve zkouš-
kách ÚKZÚZ i na běžných plo-

Odrůdy hrachů prověřené praxí
Hrách je tradiční plodinou využívanou k potravinářským, krmným i pícninářským účelům. Podle Situační a výhledové zprávy MZe za rok 2021 bylo 
hrachem na zrno oseto přes 38 500 ha a další významná část výměry hrachu spadá do kategorie „jednoleté luskoviny na zeleno“ (22 000 ha), kde 
hrách tvoří převážnou část. 

Přehlídka odrůd hrachů Limagrain – polní den Hrubčice Foto archiv firmy
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Výborné výnosy odrůd Limagrain ve zkouškách ÚKZÚZ i v praxi 

Odrůda Výnos 
(t/ha)

Plocha Podnik Okres

LG Aspen 5,61 parcelky ÚKZÚZ, registrační zkoušky
(tříletý průměr)

celá ČR, 
2018

Kingfi sher 5,39 parcelky ÚKZÚZ, registrační zkoušky
(tříletý průměr)

celá ČR, 
2018

Audit 5,33 parcelky ÚKZÚZ (průměr všech oblastí) celá ČR, 
2022

Abarth 5,39 parcelky ÚKZÚZ (průměr teplé oblasti) celá ČR, 
2022

Lg Aspen 5,21 18,4 ha ZERA Rájec a.cs. Blansko, 
2021

Kingfi sher 4,70 60,0 ha Brusnická zemědělská, spol. s. r. o., 
stř. Vokšice

Jičín,
2022

Abarth 4,51 45,0 ha Agro Jaroměř, spol. s r. o. Náchod, 
2022

Boxer 4,20 16,5 ha Agropodnik Humburky, a. s. H. Králové, 
2022
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