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Jak listovat v našem katalogu?
Pro snadnější orientaci jsme pro Vás rozdělili odrůdy podle nejdůležitějších vlastností a požadavků
do několika skupin. Můžete si vybrat buď podle konkrétní vlastnosti a skupiny, která Vás zajímá, nebo
listovat katalogem podle klasického obsahu, který máte na straně 7. Věříme, že pro Vás bude náš nový
katalog přínosem a že si vyberete některou z našich stávajících či nových odrůd.
Příjemné čtení!

Ječmen ozimý
Krmný
LG Zoro • rezistentní . . . . . . . . .
LG Triumph . . . . . . . . . . . . . . . . .
Padura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leopard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nové
48
46
50
53

Sladovnický
Casanova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Připravujeme
Sobell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Marysell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Nové
řešení

Setí jarního
sladovnického ječmene
na podzim jako nová
alternativa pěstování
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

jsme s vámi
již 25 let!
Více o výročí firmy si můžete přečíst
na stranách 4–5

jsme s vámi již 25 let...
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
si v letošním roce připomíná již 25 let působení
na trhu v České a Slovenské republice.
Po 25 letech působení lze již hovořit o dlouholetém a v případě naší společnosti
i o velmi úspěšném působení na trhu.
Společnost vznikla jako první zahraniční
pobočka šlechtitelské firmy v České republice. Podnět ke vzniku firmy dala holandská
společnost CEBECO SEEDS, která měla řadu
aktivit a kontaktů už v tehdejším Československu, zejména v pěstování přadného lnu.
Za 25 let prošla společnost Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. řadou významných mezníků. Od velmi skromných začátků až po zařazení se mezi nejvýznamnější
šlechtitelské firmy na trhu v České a Slovenské republice.
K významným mezníkům v tomto vývoji
bezesporu patří spojení aktivit se šlechtitelskou společností Plant Select Hrubčice
v roce 1999. Toto propojení akcelerovalo
význam obou firem. K dalšímu mimořádnému posílení pozice došlo v roce 2006
začleněním do skupiny Limagrain. Tímto
krokem získala naše firma přístup k širokému sortimentu plodin i odrůd a šlechtitelé ke špičkovým genetickým zdrojům
a nejmodernějším šlechtitelským metodám. Výsledkem je současná mimořádně
významná pozice na trhu.
Společnost Limagrain Central Europe
Cereals, s.r.o. přinesla na trh celou řadu
mimořádně úspěšných a důležitých odrůd
pšenice ozimé, ječmene jarního, ječmene
ozimého, řepky ozimé, hrachu a lnu přadného i olejného.
Za mnohé z odrůd minulých let bych si
dovolil připomenout odrůdy ozimého ječmene Babylone, Jup, Nero, odrůdy pšenice ozimé Estica, Ritmo, Versailles a Tower,
lnů přadných Agatha, Escalina, Electra,
lnu olejného Flanders, jednu z nejpěstovanějších odrůd řepky Jesper a mimořádně
úspěšnou odrůdu ječmene jarního Jersey.
Toto byly skutečné legendy sortimentu.
Nicméně naše společnost přišla s neméně
úspěšnými nástupci! Jedním z nich je v sou-

časnosti nejpěstovanější odrůda ozimého
ječmene v České republice - LG Triumph,
dále perspektivní novinka, velmi výnosná
odrůda s rezistencí proti BYDV - LG Zoro,
nebo dvouřadý ozimý ječmen Casanova,
nejpěstovanější odrůda ozimého ječmene
na Slovensku.

Česka a Slovenska. I na Slovensku začíná
dobývat svoji pozici LG Tosca.

V ozimé pšenici jsou v současnosti nejpěstovanější odrůdy Avenue, LG Mocca, Frisky,
Dagmar a Arkeos. Nastupují však i nejnovější mimořádně výnosné a zdravé odrůdy jako je LG Orlice, LG Keramik, LG Dita,
LG Initial, LG Absalon.

Společnost Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. se svojí šlechtitelskou stanicí
v Hrubčicích patří mezi tradiční a úspěšné
šlechtitelské firmy na trhu v České a Slovenské republice. Jsme hrdí na to, že přinášíme
pěstitelům, ale i zpracovatelům, odrůdy
s vynikajícím výnosem, kvalitou a jednou
z nejlepších odolností proti chorobám.

V sortimentu jarních odrůd je naše společnost mimořádně hrdá na podíl v segmentu
odrůd doporučených na výrobu Českého
piva, kde dominantní pozici drží odrůdy
Bojos, Laudis 550, Malz a věříme i nově
registrované odrůdě LG Ester, protože
výnosem, kvalitou i pěstitelskými vlastnostmi je to špička mezi jarními ječmeny. Nejdůležitějším zástupcem odrůd pro výrobu
standardních piv je široce pěstovaná a oblíbená odrůda Overture. Nově na trh v tomto
segmentu přichází odrůda LG Tosca.
Na Slovensku má naše společnost mimořádně silnou pozici díky odrůdám Kangoo,
Laudis 550, Malz, Tango, a především díky
odrůdě Overture, která je nejpěstovanější
odrůdou jarního ječmene v celém regionu
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Limagrain je velmi tradičním šlechtitelem hrachu. Odrůdy Audit, Boxer, Abarth,
novinky LG Aspen a Kingfisher patří mezi
nejpěstovanější v České republice.

V tomto jubilejním roce je společnost
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
jednou z nejvýznamnějších šlechtitelských
firem na trhu s odrůdami obilovin, luskovin
a lnu. Důkazem toho je rozsah množitelských ploch a narůstající prodeje certifikovaných osiv našich odrůd.
Počet a význam odrůd, které jsme vyšlechtili a na trh přinesli, přinášíme a do budoucnosti i přineseme, je pro nás obrovská
radost, zároveň ale i odpovědnost a závazek do budoucích let.
Ing. Pavel Kutmon
ředitel

a 65 let šlechtíme obiloviny v Hrubčicích
ŠLECHTITELSKÁ STANICE PLANT SELECT
V HRUBČICÍCH SI LETOS PŘIPOMÍNÁ
VÝROČÍ 65 LET ŠLECHTĚNÍ OBILOVIN.
Naše šlechtitelská stanice se nachází
v samém srdci Hané, nedaleko Prostějova, v obci Hrubčice. Jedná se o řepařskou
výrobní oblast s výhřevnými humózními
půdami, s nadmořskou výškou 210 m n. m.,
průměrnou roční teplotou 8,6 °C a průměrným ročním úhrnem srážek 560 mm.
Právě díky příznivým půdním a klimatickým podmínkám se na Hané rozvinulo
šlechtění obilovin, které trvá již více než
150 let. Nejprve byl hlavní metodou šlechtění hromadný výběr. Takto byly zušlechťovány krajové odrůdy. V 80. letech 19.
století použil Emanuel Proskowetz metodu
individuálního výběru a v roce 1884 vznikla první odrůda, která překročila hranice
svého regionu a stala se nejpěstovanější
odrůdou v tehdejším Rakousko-Uhersku jarní ječmen Proskowetzuv Hana Pedigree.
Unikátní podmínky i rozvoj zpracovatelského průmyslu byly předpokladem pro
systematické šlechtění obilovin, zvláště
pak sladovnického ječmene. V podstatě až
do poloviny 20. století bylo šlechtění roztříštěno do menších, často nespecializovaných šlechtitelských pracovišť. Specializaci
stanic si vyžádal další vývoj šlechtění.
Šlechtitelská stanice v Hrubčicích byla založena v roce 1948 a zpočátku byla zaměřena
na udržovací šlechtění a množení mnoha
druhů polních a zahradních plodin, včetně
květin. V roce 1955 bylo do Hrubčic přesunuto šlechtění obilovin ze stanice v Kralicích na Hané. A tady byl dán základ výročí, které si v letošním roce připomínáme.
V dlouhé historii šlechtitelské stanice se
vystřídala celá řada vynikajících šlechtitelů, autorů úspěšných odrůd. Šlechtitelské
týmy pod jejich vedením vyšlechtily mnoho
velice úspěšných odrůd jarního ječmene
i pšenice. U jarního ječmene je třeba zmínit
diamantovou řadu. Od roku 1972 odrůdy,
jako například Ametyst, Favorit, Spartan či
Heran po celých 20 let významně ovlivňovaly výnos i kvalitu produkce sladovnických
ječmenů v tehdejším Československu.
V devadesátých letech se šlechtění zaměřilo
na tvorbu intenzivních odrůd pro sladovnic-

ké i krmné účely. Zde nemohu opomenout
odrůdu Tolar - etalon kvality pro České pivo,
odrůdu Malz - pravděpodobně nejúspěšnější českou odrůdu. Na konci první dekády
nového tisíciletí byly registrovány sladovnické odrůdy Radegast a Bojos, následované
v roce 2013 další skvělou odrůdou Laudis
550. Všechny jsou doporučené pro výrobu
Českého piva; Bojos se stal nejvýznamnějším sladovnickým ječmenem pro výrobu
klasických českých ležáků nejvyšší kvality a je dlouhodobě nejžádanější odrůdou
Plzeňského Prazdroje, a.s., preferovanou
odrůdou společnosti Sladovny SOUFFLET
ČR, a.s., ale i řady menších, neméně významných podniků. Neměla bych zapomenout
ani na vynikající, vysoce výnosné odrůdy
Aktiv a Azit, vhodné pro krmné účely.
Program šlechtění jarního ječmene je
zaměřen zejména na šlechtění odrůd
vhodných pro výrobu Českého piva, dále
na šlechtění odrůd sladovnického ječmene vhodných pro výrobu standardních
piv a okrajově také na šlechtění krmných
odrůd. Základem šlechtění jsou stále klasické metody, v Hrubčicích je to nejvíce
používaná rodokmenová metoda. Nicméně využíváme i nejmodernější dostupné
metody a technologie, včetně molekulárních markerů. Využitím moderních metod
je možné zkrátit dobu šlechtění o 1–2 roky.
Za uplynulá léta bylo registrováno celkem 36
odrůd jarního ječmene, většinou ve sladovnické kvalitě, osm z nich bylo VÚPS doporučeno pro výrobu piva s CHZO České pivo. Vedle
Bojosu a Malzu jsou to odrůdy Petrus, Laudis
550, LG Monus nebo registrovaná novinka
LG Ester. Cílem našich šlechtitelů je šlechtění nových výkonnějších odrůd s vysokou sladovnickou kvalitou; odrůd které jsou vhodné
k výrobě českého i standardního typu piv.
Na šlechtění nových odrůd ječmene i pšenice pracují dva šlechtitelské týmy a mají
ve své práci na co navazovat. Následovníky
významných autorů úspěšných odrůd jsou
Ing. Radim Korhoň, vedoucí šlechtění jarního ječmene a Ing. Tomáš Nováček, vedoucí
šlechtění ozimé pšenice.
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Program šlechtění pšenice ozimé je zaměřen zejména na šlechtění moderních výkonných odrůd. Z významných odrůd z přelomu
století připomenu velmi úspěšnou odrůdu
Hana s vynikající potravinářskou kvalitou,
dále například odrůdy Ina, Vega, Evelyna či,
svého času, jednu z nejpěstovanějších krmných odrůd ozimé pšenice, odrůdu Etela.
Ve stručném výčtu úspěšných odrůd pšenice ozimé by rozhodně neměla chybět velmi
raná osinatá odrůda Jindra, nebo nedávno
registrované vynikající odrůdy Nordika,
Judita či Dagmar. Posledně jmenovaná
odrůda je dlouhodobě nejprodávanější
ranou odrůdou s potravinářskou kvalitou
A a vynikající zimovzdorností.
Základem šlechtitelské práce je chodit
po poli, pracovat tam se šlechtitelskými
materiály, provádět výběry. Samozřejmě
i pro šlechtění pšenice využíváme nejmodernější metody, včetně molekulárních
markerů. Tyto metody nám významně
pomáhají zpřesnit výběry a umožňují zkrátit šlechtitelský cyklus. Za využití metody
indukce tzv. dihaploidů je možné zkrátit
šlechtitelský cyklus až na pět let.
Za uplynulá léta bylo registrováno celkem
21 odrůd pšenice ozimé; vedle již zmíněných vynikajících odrůd Dagmar, Judita,
Nordika jsou to novinky LG Radana, LG
Gabka, LG Aneri nebo nedávno registrovaná odrůda LG Dita. Největší důraz je kladen
na kvalitní potravinářské pšenice, podle
požadavků trhu - od elitních až po sušenkové.
Odrůdy vyšlechtěné na Šlechtitelské stanici v Hrubčicích jsou registrovány a úspěšně obchodovány nejen v České republice
a v celé Evropě, ale i v řadě zemí severní
i jižní Ameriky; produkce z našich odrůd je
i významným vývozním artiklem.
Šlechtitelská stanice v Hrubčicích je pracoviště se zajímavou historií a zcela jistě
s mimořádnou budoucností.
Ing. Věra Řičicová
vedoucí šlechtitelské stanice

Pozvání na významné
polní dny v roce 2020
Polní den společnosti Limagrain
Central Europe Cereals, s.r.o.
Místo: Kaštieľ Mojmírovce a PD Mojmírovce,
Mojmírovce, okr. Nitra, SR
Datum konání: 29. května

Sladařský polní den
Místo: Agros Vraný družstvo vlastníků,
Vraný, okr. Kladno, ČR
Datum konání: 23. června

Den pole sladovnických ječmenů

Kralovická zemědělská výstava
na Hadačce

Místo: AGROMARKT, s.r.o.,
Nýrovce, okr. Levice, SR
Datum konání: 5. června

Místo: Kralovická zemědělská a.s.,
Hadačka - Kralovice, okr. Plzeň - sever, ČR
Datum konání: 25. června

Naše pole Nabočany
Místo: Nabočany, okr. Chrudim, ČR
Datum konání: 23. a 24. červen

Polní den společnosti Limagrain
Central Europe Cereals, s.r.o.
Místo: Šlechtitelská stanice Plant Select,
Hrubčice, okr. Prostějov, ČR
Datum konání: 17. června

Termíny konání
polních dní si ověřte
na našich webových
stránkách:
www.lgseeds.cz
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LG Mocca

novinka

LG Mocca nemá soka
mmnejvýnosnější v reg. zkouškách ÚKZÚZ
mmnejpěstovanější pšenice s kvalitou CK
již v roce registrace
mmexcelentní zdravotní stav
mmvelmi vysoká odolnost k virózám (WDV)
mmvelmi vysoká zimovzdornost
mmkrmná pšenice vhodná i na oplatky
mmzařazená do krmných testů 2020
LG Mocca - nejvýnosnější v registračních
zkouškách ÚKZÚZ 2016–2018

+1t
navíc

Nejprodávanější pšenice
s kvalitou CK na trhu

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2016–2018.
Poznámka: kontrolní odrůdy Annie, Gordian a Frisky, N - neošetřeno, O - ošetřeno

LG Mocca - rekordní výnosy v odrůdových pokusech

Zdroj: Výsledky odrůdových pokusů v roce 2019
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LG Mocca

novinka

LG Mocca zlatá
a nejvýnosnější v Zaloňově

LG Mocca - vynikající výtěžnost osiva 5,12 t/ha
• 500 ha množitelských ploch v roce registrace
• nárůst skoro o 600 ha množitelský ploch v roce 2020

• LG Mocca získala v roce 2019
na Dni agronoma titul „Miss
pšenice ozimá“. Zároveň zde
byla nejvýnosnější odrůdou
v sortimentu pšenic.

LG Mocca - nejvýnosnější v ČR i v Německu
• nejvýnosnější odrůda v tříletém průměru registračních
zkoušek ÚKZÚZ 2016–2018 v obou variantách pěstování
• nejvýnosnější odrůda v ŘVO ve zkouškách pro
doporučování odrůd ÚKZÚZ 2016–2019
• nejvýnosnější v odrůdových pokusech Agro Bystřice
(JC), ADW Lesonice (TR), Uni Agro Zaloňov (NA)
a na pokusné stanici VÚRV v Humpolci (PE)
• vynikající výnos v registračních zkouškách BSA
2015–2017 v Německu, v obou variantách hodnocena
nejvyšší známkou 9 - ve tříletém průměru v ošetřené
variantě překonala nejprodávanější krmnou pšenici
v Německu o 9 %
• nejvýnosnější krmná odrůda v pokusech BSA 2019
(Německo)

Zdroj: ÚKZÚZ, Přehled přihlášených množitelských
ploch 2018 a 2019, 2020 hodnota dle podaných
přihlášek na ÚKZÚZ

Zdroj: ÚKZÚZ, Přehled uznaného
osiva ozimů 2018 a 2019

LG Mocca vhodná i na oplatky
• odrůda LG Mocca byla zaregistrována jako pšenice
vhodná pro pečivárenské využití
• již nyní nakupují:
- mlýn Perner Svijany spol. s r. o.
- GoodMills Česko s.r.o., Mlýn Kyjov

LG Mocca – nejvýnosnější odrůda v ŘVO

Agronomické vlastnosti
Výnos



Odnoživost



Odolnost k poléhání



HTZ



Zimovzdornost



Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

LG Mocca na prvních plochách v roce 2019
Podnik

Zdroj: www.ukzuz.cz, Výnosy po sklizni, průměr 2016–2019
Poznámka: Výnos v % je uveden na průměr kontrolních odrůd Johnson, Frisky, Gordian
a Proteus, N - neošetřeno, O - ošetřeno

LG Mocca - nová nejvýnosnější kontrola ÚKZÚZ
Odrůdu LG Mocca si vybral ÚKZÚZ jako výnosovou kontrolu pro odrůdy v prvním roce registračních zkoušek
- nové odrůdy to budou mít těžké!
9

Výměra Výnos
ha
t/ha

Okres

ZD Dolní Újezd u Litomyšle

30

9,47

Svitavy

STATEK KYDLINOV, s.r.o.

28

9,30

H. Králové

ZEM a.s., Lužec n. Cidlinou

56

8,30 H. Králové

Družstvo Vysočina

98

7,90

Jihlava

Rolnické družstvo Bezno

15

7,90

M. Boleslav

LG Mocca

novinka

LG Mocca má výborný zdravotní stav
padlí list
9 7,3
poléhání
před sklizní

LG Mocca
průměr pokusu

7
5

7,0

listové
skvrnitos�

6,6

3
1
Množitelský porost LG Mocca v Družstvu Vysočina (JI) těsně před sklizní
fuzariózy klas

7,2

rez pšeničná

7,4

Excelentní zdravotní stav
• v registračních zkouškách ÚKZÚZ 2016–2018 byla LG
Mocca nejméně napadenou odrůdou virovou zakrslostí
pšenice (WDV), hodnocení 8,7 bodu
• výborná odolnost ke rzi plevové
• vysoká odolnost vůči rzi pšeničné a padlí travnímu
• nejlépe hodnocená odrůda ve zkoušeném sortimentu
v tříletém průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ
v odolnosti vůči listovým skvrnitostem
• vynikající odolnost vůči klasovým chorobám

8,3
rez plevová list
Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2016–2018
Poznámka: Hodnocení vlastností 9–1: 9 nejlepší, 1 nejhorší.

poléhání
před sklizní

padlí list
9
6,2
7

8,6

Airbus
průměr kontrol
listové
skvrnitos�

5

5,8

3

Jak na LG Mocca

1

LG Mocca se vám odmění velmi vysokým výnosem.
Odrůda LG Mocca je zároveň vhodná pro výrobu oplatkových mouk. Při pěstování pro tyto účely přizpůsobte
dusíkatou výživu požadavku zpracovatele - zpravidla NL
do 11,5 %. Znamená to upravit celkovou dávku dusíku
podle běžně dosahovaných výnosů na 130–150 kg N/ha.
Kvalitativní hnojení v tomto případě vynecháme, dusík
aplikujeme pouze jako regenerační a produkční hnojení.

LG Mocca je krmná polopozdní až pozdní
odrůda s velmi
7,3
vysokým
výnosem, vhodná do všech výrobních
oblastí.
fuzariózy klas
rez pšeničná
Optimální hustota
porostu je 550–650 klasů/m2. Výnos
8,3
tvoří hustotou porostu a produktivitou klasu s vyšším
8,3Proto volíme regeneračpočtem zrn v klasu a vyšší HTZ.
rez plevová list
ní dávku dusíku podle stavu porostu na jaře. I když je LG
Mocca odrůda pro krmné účely, vyplatí se ji pěstovat intenzivním způsobem. LG Mocca je středně vysoká odrůda
(85–90 cm), při vyšší inzenzitě pěstování použijte základní dávku morforegulátoru. Při volbě fungicidu pro první
ošetření přihlédněte k intenzitě
výskytu padlí
padlí list
Friskytravního.

Výsevky LG Mocca
poléhání
před
sklizní
Oblast

9 7

průměr pokusu

7

Snáší i pozdní setí

LG Mocca5- termín setí a výsevky listové
v MKS/ha

8

září

3

KVO

6

3,5–3,8

1

ŘVO

skvrnitos�

3,8–4,2

3,3–3,5

BVO

3,8–4,2

říjen
4,2– 4,5

3,5–3,9
4,0–4,5

listopad
3,9–4,3

4,5–4,7

7

8 rez pšeničná
rez plevová
Právně
chráněná odrůda

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

10
9

padlí

Moschus

Vyšlechtil: Limagrain GmbH, Německo
Registrace: ČR 2019, Německo, Dánsko

Airbus

novinka

RANÁ

E

kvalita

Ranost, osinatost, kvalita
Airbus je i v suchu jistota
mmsuper výnos v KVO, ŘVO i BVO
mmvelmi raná osinatá a zdravá odrůda
mmkvalita E s vysokou hodnotou W
mmvelmi dobrá odolnost k poléhání
mmvhodná do přísuškových
oblastí - potvrzeno praxí - jedna
z nejvýznamnějších odrůd na Slovensku,
v Bulharsku, Rumunsku a Srbsku
mmvýrazný meziroční nárůst prodeje osiv
v ČR: 2018 - 504 tun, 2019 - 1 248 tun
Airbus - špičková kvalita E
i v problematickém roce 2019
Objemová
hmotnost
g/l

N látky
%

Pádové
číslo
s

Zeleny
test
ml

Lepek
%

Výsledná
kvalita

798

14,7

444

57

32,4

E+

Airbus - nejkrásnější osinatý klas

Airbus - nejvýnosnější Éčko v pokusech:

• špičková hodnota deformační energie W – 444
• velmi dobrý poměr P/L 1,09

• na pokusné stanici VÚRV v Humpolci (okr. Pelhřimov)
2019 - výnos 12,74 t/ha
• společnosti Ditana ve Velké Bystřici (okr. Olomouc)
2019 - výnos 10,71 t/ha
• v Agro Bystřice (okr. Jičín) 2019 - výnos 8,57 t/ha

Zdroj: GoodMills Česko s.r.o., mlýn Kyjov, průměrné hodnoty z testovaných vzorků
a z nákupu 2019

Airbus - v suchém roce 2019 v průměru o 0,8 t/ha navíc

+ 0,8
t/ha

Zdroj: Výsledky odrůdových pokusů v roce 2019, průměr E = průměrný výnos odrůd s kvalitou E v daném pokuse
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padlí list
9 7,3

Airbus

E

7

poléhání
před sklizní

novinka

LG Mocca
průměr pokusu

5

7,0

RANÁ

listové
skvrnitos�

6,6

3

kvalita

1

7,2

fuzariózy klas

Airbus - výborné ohlasy z Čech i Slovenska

Airbus - výborný zdravotní stav

• v podniku Agro Slatiny, a.s. v okrese Jičín dosáhl Airbus
výborného výnosu 8,27 t/ha z 25 ha
• v podniku POD Abrahám, okres Galanta, sklidili i přes
sucho během celé vegetace v kombinaci s poškozením
porostu hrabošem výborných 6,6 t/ha z 15 ha
• Airbus v suchých podmínkách příjemně překvapil také
v podniku AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o. výnosem
6,3 t/ha z 13 ha

•
•
•
•

rez pšeničná

odolný vůči rzi plevové na listu i v klasu
8,3
vysoká odolnost vůči rzi pšeničné
rez plevová list
odolný běloklasosti
velmi dobrá odolnost k fuzáriím v klase

poléhání
před sklizní

Velmi raná

Agronomické vlastnosti

7,4

padlí list
9
6,2
7

8,6

Airbus
průměr kontrol
listové
skvrnitos�

5

5,8

3

Výnos v kategorii E



Odnoživost



Odolnost k poléhání



HTZ



Zimovzdornost



1
7,3
fuzariózy klas

rez pšeničná

8,3

8,3
rez plevová list

Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

Zdroj: Státní odrůdové zkoušky ÚKSÚP, SR, 2015–2017
Poznámka: Hodnocení vlastností 9–1: 9 nejlepší, 1 nejhorší.

padlí list
9 7

Jak na Airbus
Airbus je velmi raná odrůda E kvality s osinatým klasem.
Dosahuje velmi dobrých výnosů ve všech oblastech
i přísuškových. Vzhledem k ranosti doporučujeme včasné termíny setí.

zrn v klase - proto je nutné
posílit regenerační nebo
7
první produkční hnojení, aby odrůda založila dostatečpoléhání
5 kvalitativní přihnojení
nýpřed
počet
zrn. Neopomíjíme
pro
listové
sklizní
skvrnitos�
dosažení elitních
kvalitativních
parametrů
zrna.
Pro
zvý6
8
3
šení HTZ a dosažení vynikající potravinářské kvality zrna
1
využijte dusíkato-sirných hnojiv
i v pozdějších fázích.

Odrůda je charakteristická střední až nižší odnoživostí,
proto je nutné volit regenerační dávku dusíku již podle
výsevku a aktuálního stavu porostu tak, abychom vytvořili dostatečný počet produktivních stébel - optimum
650–700 klasů/m2. Odrůda na jaře velmi rychle regeneruje a přechází do generativní fáze. Proto doporučujeme dusíkaté hnojení doplnit o přihnojení fosforem.
Airbus tvoří výnos hustotou porostu a vysokým počtem
Oblast

září

9

říjen

poléhání
3,8–4,2 před sklizní

3,5–3,8

ŘVO
BVO

Airbus je intenzivní odrůda s elitní potravinářskou kvalitou, proto doporučujeme intenzivní technologii pěstová7
ní se dvěma fungicidy.
Při vysokém tlaku padlí travního
8 rez pšeničná
rez plevová
doporučujeme
provést včasné cílené ošetření
proti této
chorobě. Airbus dosahuje výšky 90–95 cm, při vyšší intenzitě pěstování doporučujeme ošetřit regulátorem růstu.

Airbus - termín setí a výsevky v MKS/ha

KVO

3,3–3,6
3,8–4,2

Frisky
průměr pokusu

3,6–3,9

padlí

Moschus
Genius
listopad

8

4,2–4,5 7
7
5
3,9–4,3

braničnatky
6

3

4,0–4,7

1

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
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6
Vyšlechtil:
Limagrain Europe S.A., Francie
7
fuzariózy
DTR
v klase
Registrace: Slovensko 2018, Itálie, Bulharsko,

Rumunsko, Srbsko
6
rez pšeničná

8

rez plevová

Frisky
Frisky pro velké zisky
mmrekordně vysoký a stabilní výnos
mmplastická odrůda vhodná i do suchých
oblastí
mmvynikající zdravotní stav
mmlze pěstovat po obilnině
mmvhodná i pro pozdní setí
mmvelmi dobrá zimovzdornost

Frisky - mimořádně výnosná odrůda

Frisky potěší oko i kapsu

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2019, čtyřletý průměr. Poznámka: kontrolní odrůdy Annie, Gordian, Patras a Vanesa, N - neošetřeno, O - ošetřeno

Frisky - rekordní výnosy ve všech oblastech

Zdroj: Výsledky odrůdových pokusů v roce 2019
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Frisky
Spolehlivost a oblíbenost Frisky dokládá
i každoroční růst prodaných osiv

Zdroj: ÚKZÚZ Přehled uznaného osiva ozimů 2016, 2017, 2018 a 2019

Vítěz krmných testů 2019

Skutečná krmná kvalita se zjistí pouze krmným testem
• Frisky - nejlépe hodnocená odrůda v krmných testech
v roce 2019 jak při laboratorních rozborech, tak
i ve výkrmovém testu
• krmné testy provádí ZZN Pelhřimov ve spolupráci
se státním podnikem Mezinárodní testování drůbeže
Ústrašice a Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích
• po zkrmování Frisky bylo dosaženo:
- nejnižší spotřeby krmiva na 1 kg ŽH - 1 482 g/kg ŽH
- nejvyšší hodnoty indexu efektivnosti výkrmu - 423
• krmení Frisky může přinést + 415 mil. Kč (při výkrmu
130 mil. ks kuřat v ČR) oproti krmení odrůdou pšenice
s vysokou potravinářskou kvalitou

Frisky stojí jako hřebíky

Agronomické vlastnosti

N látky
%

Pádové číslo
s

Zeleny test
ml

807

12,4

346

42



Odnoživost



Odolnost k poléhání



HTZ



Zimovzdornost



Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

Frisky potěší oko i kapsu
• polopozdní odrůda s velmi dobrou odnožovací
schopností
• krátké rostliny s pevným stéblem jsou odolné vůči
poléhání
• velmi dobrá zimovzdornost
• nezaměnitelný habitus - široké vzpřímené listy
s obrovskou asimilační plochou

Frisky - kvalita ÚKZÚZ
Objemová hmotnost
g/l

Výnos

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2019, čtyřletý průměr

Frisky odolává chorobám
•	je odolná vůči rzi pšeničné - nejvyšší odolnost ze
sortimentu SDO ÚKZÚZ 2019
•	vysoká odolnost proti padlí travnímu na listu a rzi
plevové
•	velmi dobrá odolnost vůči braničnatkám na listu
a všem klasovým chorobám

Vítěz krmných
testů 2019
14

1
7,3

Frisky
fuzariózy klas

rez pšeničná

8,3

8,3
rez plevová list

Frisky - odrůda se zdravým listem i klasem
padlí list
9 7

Frisky
průměr pokusu

7
poléhání
před sklizní

5

8

6

3

listové
skvrnitos�

1

7

rez plevová

8

rez pšeničná

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2019, čtyřletý průměr
Poznámka: Hodnocení vlastností 9–1: 9 nejlepší, 1 nejhorší.

9
poléhání
před sklizní

padlí

Moschus
Genius

8

7
7

Jak na Frisky

Frisky v Jaroměřicích nad Rokytnou (TR) - porost zdravý až do sklizně

braničnatky
6

5

Frisky je plastická středně
raná až polopozdní odrůda
3
s excelentním výnosem, vhodná do všech oblastí včet1
ně přísuškových. Je vhodná na pozdní setí a lze ji zařadit
6
7
fuzariózy
i po
obilnině. Výnos tvoří hustotou porostuDTR
(optimum
v klase
je 600–650 klasů na m2) a vysokým počtem zrn v klasu.
Doporučujeme pěstovat ve vysoké intenzitě.

kladní dávka regulátoru růstu.

8 rez
rez pšeničná
plevová
Z hlediska
rozložení dávek dusíku
doporučujeme
posílit už regenerační a první produkční hnojení, abychom
vytvořili porost s dostatečným množstvím klasů. Pro
udržení založených zrn v klasu aplikujte i 2. produkční
přihnojení a dostatečnou kvalitativní dávku dusíku, tak
aby nedošlo k naředění padlí
NL vlistzrnu.
Dagmar

Odrůdu Frisky lze zároveň pěstovat i v systémech hospodaření s nižší intenzitou nebo pro krmné účely s nižšími vstupy. V tomto případě doporučujeme zvýšit regenerační dávku na úroveň 60–70 kg N/ha a spojit 1. a 2.
produkční hnojení. Kvalitativní hnojení pro krmné účely
vynecháváme nebo jen doplníme roztokem močoviny
pro zlepšení HTZ. V tomto systému většinou stačí aplikace pouze jednoho fungicidu v době rozvinutí praporcového listu.

Odrůda má velice dobrý zdravotní stav, fungicidy doporučujeme aplikovat na základě infekčního tlaku chorob.
V případě pěstování po kukuřici, doporučujeme kvalitní
ošetření klasu proti fuzariózám.

6

9

Frisky je středně vysoká7 (85–90 cm), nepoléhavá odrů5
da, u které postačí i ve vysoké
intenzitě pěstování zápoléhání
před slizní

7,5

Oblast

5

1

září

říjen

KVO

3,3–3,8

ŘVO

3,8–4,1

3,2–3,6
5

BVO
rez plevová list

Vhodná i na pozdní setí

listové

skvrnitos�
Frisky - termín
setí a výsevky
v MKS/ha
6
3

8

3,5–4,0

3,6–3,9

4,1–4,5
3,9–4,3

4,0–4,5

rez pšeničná

Právně chráněná odrůda

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

poléhání
před slizní

listopad

padlí list
9
8 6,1
7
6

LG Orlice
průměr pokusu
listové
skvrnitos�
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Vyšlechtil: Limagrain GmbH, Německo
Registrace: ČR, Rakousko, Polsko, Ukrajina

Arkeos

RANÁ

Arkeos - jistota odbytu
a dobrého zpeněžení - Mlýny
požadují více Arkeosu
mmvelmi raná a velmi výnosná odrůda
mmv současnosti nejžádanější odrůda
na pečivárenské využití
mmrostoucí zpracovatelské kapacity v ČR i SR
mmpotvrzený požadavek na 150 000 tun
Arkeosu v ČR a možnost exportu
Arkeos - výnosový rekordman

arkeos - jediná odrůda
s prokázaným pozvolným
uvolňováním energie

• dlouhodobě velmi vysoký výnos zrna ve všech
výrobních oblastech

Arkeos - velmi raná odrůda
• patří mezi nejranější odrůdy v sortimentu
• v metání i v plné zralosti je o 1–2 dny ranější
než odrůda Dagmar

Arkeos - vynikající ke krmným účelům

Arkeos - vynikající výnos i v roce 2019
výměra
ha

výnos
t/ha

okres

ZEM a.s., Lužec n. Cidlinou

357

8,33

H. Králové

ZD Sloveč, a.s.

169

8,35

Nymburk

AGRO Slatiny, a.s.

25

8,25 Jičín

AGROLSTAT, spol. s r.o.,
Březolupy

150

7,80

Družstvo Vysočina

46

8,00 Jihlava

podnik

• díky měkkému endospermu mimořádně vhodný
pro krmné účely - velmi úspěšně prošel několika
ročníky krmných testů (provádí ZZN Pelhřimov ve
spolupráci se státním podnikem Mezinárodní testování
drůbeže Ústrašice a Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích)
• v roce 2017 dosáhl v krmném testu nejlepšího výsledku
v indexu efektivnosti výkrmu i z hlediska obsahu
aminokyselin z 11 zkoušených odrůd
• vynikající krmnou kvalitu a ekonomiku pěstování
doplňuje i velmi vysoký výnos

U. Hradiště

Arkeos - prověřený a žádaný i pro výrobu
pšeničného sladu

Unikátní kvalita Arkeosu
pro výrobu oplatků i sušenek

• v testech ve VÚPS, a.s. splnil kvalitativní požadavky
pro výrobu pšeničného sladu
• za tímto účelem se vyváží do zahraničí - zejména do
Německa

• Arkeos je unikátní pšenice s nízkým obsahem lepku
a se specifickými vlastnostmi pro výrobu
pečivárenských mouk
• rostoucí výrobní kapacity Z rostoucí požadavky
zpracovatelů v ČR, SR a dalších státech Evropy
• oplatky a sušenky z této odrůdy jsou charakteristické
pozvolným uvolňováním energie
• pro bezproblémovou technologii výroby zpracovatelé
požadují odrůdovou čistotu

Arkeos - zdravotní stav
• střední odolnost vůči padlí travnímu, rzi pšeničné
a braničnatkám na listu
• střední odolnost vůči chorobám pat stébel a fuzariózám
v klasu
16

Arkeos

RANÁ

Agronomické vlastnosti

Velmi raná

Výnos v raném sort.



Odnoživost



Odolnost k poléhání

 

HTZ



Zimovzdornost

 

Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

Arkeos - hradba klasů valících se do kombajnu

Jak na Arkeos
ného výnosu a požadavků zpracovatelů na nižší obsah
NL v zrnu - zpravidla do 11,5 %.

Arkeos je raná, vysoce odnoživá odrůda, vhodná
do všech výrobních oblastí. Dokáže se adaptovat
na všechny půdní i klimatické podmínky. Vzhledem k ranosti odrůdy je doporučeno setí v agrotechnické lhůtě.
Nedoporučujeme tuto odrůdu pěstovat po kukuřici při
použití bezorebných technologií.

V případě přehoustlých porostů doporučujeme první
ošetření fungicidy již proti chorobám pat stébel, septoriózám a padlí travnímu. Druhé ošetření zaměřte
na ochranu praporcového listu a klasu proti fuzariózám.
Odrůda velice dobře reaguje na ošetření osiva Systivou.

Arkeos je odrůda pro speciální užití pro výrobu oplatkových mouk, krmení nebo slad. Je to odrůda, která tvoří výnos hustotou porostu a produktivitou klasu. Proto
volíme regenerační dávku dusíku podle stavu porostu
na jaře - slabší porost = vyšší dávka dusíku, silnější porost s dostatkem silných odnoží = nižší regenerační dávka N. Posilujeme produkční hnojení.

Odrůda Arkeos je vysoce odnoživá, nedoporučuje se
proto použití regulátoru růstu pro podporu odnožování.
Arkeos je odrůda s kratším stéblem (cca 80 cm) se střední odolností vůči poléhání, proto doporučujeme střední
dávku regulátoru růstu dle hustoty porostu a místních
podmínek a zvyklostí.

Celkovou dávku dusíku přizpůsobte předpokládanému
výnosu a předpokládanému využití zrna. Při pěstování
Arkeosu na oplatky aplikujte dusík na začátku jarní vegetace. Hnojení dusíkem ukončete na začátku sloupkování. Celková dávka dusíku vychází z předpokládaOblast

Arkeos - termín setí a výsevky v MKS/ha
září

říjen

KVO

3,0–3,6

ŘVO

2,8–3,1

BVO

Sejte Arkeos podle HMKS!
Arkeos je odrůda s vysokou odnožovací schopností
a nižší HTZ, proto je nutné věnovat pozornost výpočtu
výsevku v MKS, nesít jen „na kila“.

3,3–3,6

listopad

3,5–3,8
3,2–3,5
3,7–4,0

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
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Vyšlechtil: Limagrain Europe S.A., Francie
Registrace: Francie, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko,
Ukrajina, Velká Británie

Avenue

RANÁ

Bezkonkurenčně nejranější

Avenue - nejranější a stále oblíbenější!

mmnejranější odrůda ozimé pšenice
v České republice a na Slovensku
mmAvenue patří díky ranosti
a suchovzdornosti mezi nejvýznamnější
odrůdy v ČR, SR, Bulharsku, Rumunsku,
Srbsku
mmodrůda s vysokým a stabilním výnosem
mmkrátké rostliny s vynikající odolností vůči
poléhání
mmvhodná i do nejteplejších a nejsušších
oblastí

Zdroj: ÚKZÚZ Přehled uznaného osiva ozimů 2016, 2017, 2018 a 2019

Agronomické vlastnosti

Nejranější odrůda v sortimentu
ozimé pšenice v ČR i na Slovensku
- metá i dozrává s ozimým ječmenem
• doba metání i sklizňová zralost jsou na úrovni
ozimého ječmene
- metání 25. 4. 2019 / sklizeň 1. 7. 2019
ZEKO Dyjákovice spol. s r.o. (ZN)
• ve státních odrůdových zkouškách ÚKSÚP
o 3 dny ranější než Košútka
• díky své ranosti jde o optimální předplodinu
pro řepku nebo pro zásev letních meziplodin
• Avenue je třeba hnojit i ošetřovat včas
• díky své ranosti uteče suchu

Nejranější

Výnos v raném sort.



Odnoživost



Odolnost k poléhání



HTZ



Zimovzdornost



Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

Avenue - zdravá odrůda s nízkými DONy
•
•
•
•
•

velmi vysoká odolnost vůči padlí travnímu na listu
velmi dobrá odolnost vůči ostatním listovým chorobám
vysoká odolnost vůči rzi plevové
vysoká odolnost vůči všem klasovým chorobám
velmi dobrá odolnost vůči fuzariózám v klasu, včetně
nízké kumulace mykotoxinů (DON) v zrnu
• při setí po obilnině věnovat pozornost chorobám pat
stébel

Avenue první z pole do mlýna
Ranost pšenice je významná vlastnost nejen pro pěstitele,
ale i pro mlynáře, který si může na jejím základě rozložit
nákup sklizně. Avenue je každoročně první pšenice nakupovaná do mlýna.

Avenue s výbornými výnosy a kvalitou i v roce 2019
Podnik

Výměra ha

Výnos t/ha

Okres

OH g/l

NL %

ZEM a.s., Lužec nad Cidlinou

47

9,00

Hradec Králové

800

13,7

ZS Kratonohy, a.s.

35

8,78

Hradec Králové

825

13,6

Jizerka, a.s., Jizerní Vtelno

20

8,50

Mladá Boleslav

826

15,0

Statek Kydlinov s.r.o.

47

9,00

Hradec Králové

800

13,5

43,5

8,24

Nymburk

780

14,1

54

7,70

Mladá Boleslav

801

14,1

ZS Sloveč, a.s.
ZS Stránka, spol. s r.o.
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Avenue

RANÁ

Avenue už je ve mlýně!
Jak na Avenue - opravdu jinak, je nejranější
U Avenue provádějte všechny agrotechnické zásahy
včas, skutečně si ověřte BBCH fázi rostlin!

tu na jaře - slabší porost = vyšší dávka dusíku, silnější
porost s dostatkem silných odnoží = nižší regenerační
dávka N. K prvnímu přihnojení na jaře je vhodné přidat
1–1,5 kg/ha P2O5 pro podporu růstu kořenů.

Avenue je plastická a velice dobře odnožující odrůda,
vhodná do všech výrobních oblastí. Snáší velmi dobře
i suché podmínky, díky své ranosti uteče přísuškům.
Avenue dosahuje nejlepších výsledků při setí v agrotechnické lhůtě. Odrůdu je možné zařadit i po obilnině.
Vzhledem k mimořádné ranosti, srovnatelné s ozimým
ječmenem a minimálnímu množství posklizňových zbytků (délka většinou do 70 cm!) je optimální předplodinou
pro řepku nebo zásev letních meziplodin.

Doporučujeme zvýšit dávku produkčního hnojení. Kvalitativní hnojení se díky mimořádné ranosti odrůdy dá
často spojit s pozdním produkčním hnojením.
Pro plné využití výnosového potenciálu odrůdy doporučujeme intenzivní technologii pěstování. Při pěstování po obilnině první ošetření zaměřte na ochranu proti
chorobám pat stébel, nebo ošetřete osivo přípravkem
Systiva. Regulátory růstu používejte případně pouze pro
srovnání odnoží, nejpozději do fáze BBCH 31.

Výnos tvoří vysokým počtem produktivních stébel, proto volíme regenerační dávku dusíku podle stavu porosOblast

Avenue - termín setí a výsevky v MKS/ha
září

KVO

říjen
3,2–3,7

ŘVO
BVO

3,8–4,3
3,0–3,5

3,5–4,0

listopad

3,5–4,5

4,0–4,7

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
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Vyšlechtil: Limagrain Europe S.A., Francie
Registrace: ČR, SR, Bulharsko, Ukrajina, Rumunsko,
Srbsko, Moldavsko

poléhání
před sklizní

Moschus

7

8,6

6,2

5

E

5,8

3

novinka

listové
skvrnitos�

1

kvalita
7,3

fuzariózy klas

rez pšeničná

8,3

Nejlepší kvalita na nejlepší
koláče. Pochutnejte
si na Moschusu!

8,3
rez plevová list

mmnejvyšší kvalita E
mmvynikající zdravotní stav
mmvelmi dobrá odolnost k poléhání
mmvelmi dobrá zimovzdornost
mmvynikající odolnost fuzariózám

padlí list
9 7
7
poléhání
před sklizní

5

8

1

• unikátní kombinace kvalitativních znaků
- nejvyšší hodnocení 9 bodů u pádového čísla,
obsahu N-látek a Zelenyho testu (BSA, Německo)
• vysoká a stabilní objemová hmotnost v pokusech i praxi
• vysoká až velmi vysoká vaznost mouky
• kvalita vhodná na výrobu nejkvalitnějšího pečiva
i těstovin
- vynikající hodnota deformační energie W
- optimální poměr P/L

Nejzdravější Éčko v Německu
•
•
•
•

vysoká odolnost vůči
padlí travnímu
7
vysokárez
odolnost
plevová vůči rzi pšeničné 8 rez pšeničná
velmi dobrá odolnost vůči listovým skvrnitostem
velmi dobrá odolnost k fuzariózám v klasu

9

Špičková kvalita E i v roce 2019

poléhání
před sklizní

Moschus potvrdil vynikající kvalitu v testech i z prvního
nákupu v roce 2019:
• vynikající hodnota deformační energie W–408
• poměr P/L - 1,2

799

N látky
%

Pádové
číslo
s

Zeleny
test
ml

Lepek
%

Výsledná
kvalita

16,5

447

71

37,4

E+

padlí

Moschus
Genius

8

7
7

braničnatky
6

5
3
1

fuzariózy
v klase

6

7

DTR

6

8

rez pšeničná

Zdroj: GoodMills Česko s.r.o., mlýn Kyjov, prům. hodnoty z testovaných vzorků a z nákupu 2019

Moschus - unikátní kombinace
kvalitativních parametrů
Moschus
Ponticus
Bernstein
Genius
Expo
KWS Eternity
Viki
Barranco

listové
skvrnitos�

6

3

Pekařská kvalita E

Objemová
hmotnost
g/l

Frisky
průměr pokusu

rez plevová

Zdroj: Popisy odrůd 2019, Bundessortenamt, Německo, výsledky převedeny na českou
stupnici, hodnocení 9-1: 9 nejlepší, 1 nejhorší

Obsah NL

Zelenyho test

Pádové číslo

9
8
7
8
7
8
6
6

9
9
8
9
8
9
8
9

9
9
8
9
8
7
7
8

padlí list
Agronomické vlastnosti

Dagmar

9

Výnos v kategorii E

7



Odnoživost

5



3



skvrnitos�
6

poléhání

7,5

Odolnost
před slizní k poléhání
HTZ

1

Zimovzdornost

5

listové




Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

Zdroj: Bundessortenamt, Německo, přehled odrůd 2019
Hodnocení kvalitativních parametrů: 9 - nejvyšší, 1 - nejnižší

5

20

rez plevová list

8

rez pšeničná

Moschus

E

novinka

kvalita

Špičkové výsledky v odrůdových pokusech

Zdroj: Výsledky odrůdových pokusů 2019, průměr E = průměrný výnos odrůd
s kvalitou E v daném pokuse

Unikátní kombinace
E kvality, výnosu a zdraví

Jak na Moschus
Moschus je poloraná odrůda se středně vysokými rostlinami, vhodná do všech výrobních oblastí. Vzhledem
k výbornému zdravotnímu stavu a zejména k vysoké
odolnosti k fuzariózám ji lze pěstovat i po obilnině a kukuřici na zrno. Moschus je kompenzační typ odrůdy,
která velice dobře snáší pozdní setí. Výnos tvoří počtem
klasů v kombinaci s vysokou HTZ. Optimální hustota porostu je 620–670 klasů/m2. Proto je nutné posílit produkční a kvalitativní hnojení. Produkční hnojení aplikujte ve dvou dávkách nebo v jedné zvýšené s posunem
kvalitativního hnojení do dřívější fáze. Při produkčním
hnojení doporučujeme využít dusíkatá hnojiva s obsaOblast

Pro dosažení maximálních výnosů doporučujeme použít
intenzivní technologii pěstování za použití základní dávky regulátoru růstu a fungicidu. Vzhledem k výbornému
zdravotnímu stavu, volte ošetření fungicidy až podle aktuálního tlaku jednotlivých chorob.

Snáší i pozdní setí

Moschus - termín setí a výsevky v MKS/ha
září

říjen

KVO

3,5–3,8

ŘVO

3,3–3,6

BVO

hem vodorozpustné síry (SAM, DASA, SA) pro zlepšení
jakosti zrna. Na závěr doporučujeme dostatečné kvalitativní přihnojení pro dosažení excelentních kvalitativních parametrů zrna.

3,8–4,2

3,8–4,2

4,2–4,5 (i po kukuřici)

3,6–3,9
4,0–4,5

listopad
3,9–4,3 (i po kukuřici)

4,5–4,7

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
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Vyšlechtil: Strube Research GmbH & Co.KG, Německo
Registrace: Německo, Polsko, Velká Británie, Estonsko

Dagmar

RANÁ

A

kvalita

Ať je sucho, zima nebo bláto
s Dagmar vždy ve stodole zlato
mmvhodná pro pozdní setí po obilnině
i kukuřici na zrno
mmnejpěstovanější registrované Áčko
v České republice
mmnejvýnosnější rané A v ŘVO a BVO
mmvysoký a stabilní výnos i v KVO
mmvynikající zimovzdornost
mmvhodná i do sušších a teplejších oblastí

ČESKÁ ODRŮDA VYŠLECHTĚNÁ
V HRUBČICÍCH

Dagmar = vysoký a stabilní výnos
• plastická raná odrůda s obdivuhodnou výnosovou
stabilitou i v nepříznivých ročnících
• nejvýnosnější Áčko v ČR ve čtyřletém průměru
2015–2018 v ŘVO a BVO ve zkouškách pro
doporučování odrůd ÚKZÚZ ve velmi raném sortimentu

Dagmar - špičková odrůda s jistotou výnosu

Dagmar - nejvýnosnější rané Áčko v ŘVO a BVO

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2019, čtyřletý průměr. Poznámka: průměr odrůd s A kvalitou v raném sortimentu, N - neošetřeno, O - ošetřeno

Dagmar - dlouhodobě špičková kvalita

Stabilní potravinářská kvalita
• výborná a stabilní pekařská kvalita A napříč ročníky
potvrzená výsledky zkoušek pro doporučování odrůd
ÚKZÚZ v ČR i u zpracovatelů
• stabilně velmi vysoká objemová hmotnost, vysoká
hodnota Zelenyho testu, stabilní pádové číslo a vysoký
objem pečiva
• vysoká HTZ
• mlynáři žádaná odrůda
• výjimečná odolnost vůči porůstání zrna
• zdravé zrno s nejnižší kumulací mykotoxinů (DON)

Objemová
hmotnost
g/l

N látky
%

Pádové
číslo
s

Zeleny
test
ml

2017

818

13,7

362

59

2018

838

13,5

382

53

2019

822

13,7

425

48

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty 2017–2019
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Výsledná
kvalita

A

Dagmar

RANÁ

Agronomické vlastnosti

A

kvalita

Raná

Výnos v raném sort.



Odnoživost



Odolnost k poléhání



HTZ



Zimovzdornost



Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

Dagmar - odrůda s mohutnými
a zdravými kořeny
„Odrůda Dagmar má vysokou odolnost proti kořenovým
chorobám, včetně té nejnebezpečnější - kořenomorky
(Rhizoctonia). Kořenový systém Dagmar je ve všech vývojových fázích mohutný a zdravý, je to jedna z nejlepších
odrůd v sortimentu.“
Ing. Karel Říha st., fytopatolog
Dagmar - děvče do nepohody! Fotografie z blátivého polního dne
v Jaroměřicích nad Rokytnou (TR)

Dagmar - odolná rzi plevové
• odolná vůči rzi plevové na listu i v klasu
• odolná vůči běloklasosti
• středně odolná vůči padlí travnímu, listovým
skvrnitostem a rzi pšeničné

Dagmar i na sladování
Přesto, že je Dagmar kvalitní potravinářská odrůda, dosáhla při zkoušení ve VÚPS, a.s. výborných sladovnických
parametrů. Byla vůbec nejlépe hodnocenou odrůdou
z 27 zkoušených odrůd ozimé pšenice.

Dagmar - nejlepší vůči fuzariózám

• vynikající odolnost vůči fuzariózám v klasu,
včetně nízké úrovně kumulace mykotoxinů (DON)
v zrnu - dlouhodobě nejlépe hodnocená odrůda
z hlediska obsahu mykotoxinů (DON) v zrnu v testech
po předplodině kukuřici i v testech po umělé infekci
Fusarium culmorum v ČR
• odrůda vhodná k setí po kukuřici

Dagmar - vynikající odolnost k fuzariózám
Testy - předplodina kukuřice

Testy - Ruzyně
Fusarium culmorum

Bodové hodnocení

DON mg/kg

Bodové hodnocení

DON mg/kg

6,2

1,3

6,0

29

Zdroj: Seznam doporučených odrůd 2019, ÚKZÚZ, čtyřleté výsledky testů ÚKZÚZ a VÚRV
Praha Ruzyně

Dagmar - výnosová jistota se stabilní OH i v roce 2019
Podnik

Výměra ha

Výnos t/ha

Okres

OH g/l

ZEVOS, s.r.o., Lošany

50

9,0

Kolín

820

Řepařský institut, spol. s r.o. Semčice,
středisko Katusice

35

8,50

Mladá Boleslav

800

Zemědělské družstvo Sever Loukovec

120

7,60

Mladá Boleslav

800

Pan Nový, SHR, Dolní Slivno

20

7,50

Mladá Boleslav

820
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Dagmar

A

RANÁ

kvalita

Zima, ranost, kvalita,
Dagmar to je jistota!

Dagmar - trochu jinak zelená odrůda

Jak na Dagmar
Dagmar je raná, velice plastická odrůda, vhodná do všech
výrobních oblastí. Je vhodná pro pěstování po obilnině
i po kukuřici. Velice dobře snáší i pozdní setí. Jedná se
o kompenzační typ odrůdy, která má velmi dobrou odnožovací schopnost. Optimální hustota porostu je 670–720
klasů/m2. Dagmar tvoří výnos počtem klasů v kombinaci
s těžkým zrnem (vysoká HTZ i objemová hmotnost). Při
pozdním výsevu dodržte doporučený výsevek v MKS/ha
pro zajištění dostatečného počtu klasů na m2.

Rozhodující dávku N je vhodné aplikovat během sloupkování při produkčním přihnojení. U odrůdy Dagmar je
vhodné posílit kvalitativní dávku hnojení, aby nedošlo
k naředění NL v zrnu. V suchých podmínkách doporučujeme aplikovat jednotlivé dávky dusíku v dřívějších
fázích.
Při volbě fungicidu doporučujeme zaměřit se na ochranu proti padlí travnímu v raných fázích a listovým chorobám. Doporučujeme časné ošetření klasu a praporcového listu. Odrůda má i při výšce 95–100 cm velice dobrou
odolnost k poléhání, z tohoto důvodu stačí střední dávky regulátoru růstu.

Dávku regeneračního hnojení volíme podle termínu setí
a stavu porostu - pozdě seté přihnojit více, husté zapojené porosty méně, aby nedošlo k jejich přehuštění.
Oblast

září

říjen

KVO

3,2–3,6

ŘVO

3,3–3,5

BVO

Vhodná i na pozdní setí

Dagmar - termín setí a výsevky v MKS/ha

3,8–4,0

3,6–4,3
3,5–4,3
4,0–4,5

listopad
4,3–5,0 (i po kukuřici)
4,3–5,0 (i po kukuřici)

4,1–4,5 (i po kukuřici)

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
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Vyšlechtil: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.,
Šlechtitelská stanice Plant Select Hrubčice, ČR
Registrace: ČR, SR, Bulharsko, Maďarsko, Ukrajina, Litva

LG Orlice

novinka

Kdo chce porost v kondici
zaseje si Orlici
mmvelmi vysoký výnos zrna
v registračních zkouškách ÚKZÚZ
mmvynikající výnos i v suchých podmínkách
roku 2018 i 2019
mmnejvýnosnější odrůda v SDO EKO
v roce 2019 (108,7 %)
mmvynikající na pozdní setí
mmkrátká nepoléhavá pšenice
mmvelmi vysoká zimovzdornost
potvrzená testy ÚKZÚZ

Výjimečně odolná
stresovým podmínkám

Velmi vysoký výnos ve zkouškách SDO 2016–2019

Zdroj: ÚKZÚZ, Výnosy po sklizni, průměr 2016–2019. Poznámka: N - neošetřeno, O - ošetřeno.

...i v obtížných podmínkách roku 2019

Zdroj: ÚKZÚZ, Výnosy po sklizni 2019. Poznámka: N - neošetřeno, O - ošetřeno.
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LG Orlice

novinka

Nejvýnosnější potravinářská pšenice
v SDO 2019 - téměř vždy o 5 % výnosnější
• nejvýnosnější potravinářská odrůda
- v ŘVO Čechy v ošetřené variantě - 105 %
- v ŘVO Čechy v neošetřené variantě - 104 %
- v ŘVO Morava v obou variantách pěstování - 105 %
- v BVO v obou variantách pěstování - 105 %
• výborný výnos v KVO
- v neošetřené variantě 105 %
- v ošetřené variantě 103 %

LG Orlice - špičkový výnos v pokusech 2019

LG Orlice se líbila i v demo pokusu na Vysočině

LG Orlice - kvalita ÚKZÚZ
Zdroj: Výsledky odrůdových pokusů 2019

Výjimečně odolná stresovým podmínkám

Objemová
hmotnost
g/l

N látky
%

Pádové číslo
s

Zeleny test
ml

Výsledná
kvalita

797

12,8

377

42

B

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2015–2018

LG Orlice zvládá: • pozdní setí
• suché roky
• mráz i sníh
• těžké a mokré půdy

Agronomické vlastnosti
Výnos



Odnoživost



Odolnost k poléhání



HTZ



Zimovzdornost



Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

Zdravotní stav
•
•
•
•
•
První množitelská plocha LG Orlice 2019 - osivo bylo ihned beznadějně vyprodané
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dobrá odolnost vůči padlí travnímu
vysoká odolnost vůči rzi pšeničné
velmi dobrá odolnost ke rzi plevové
velmi dobrá odolnost k fuzariózám v klasu
zařazena do SDO EKO - nejvýnosnější odrůda v roce
2019 (108,7 %)

7
poléhání
před slizní

5

5

7,5

LG Orlice

listové
skvrnitos�

6

3

novinka

1

5
rez plevová list

8

LG Orlice - odolná ke rzi pšeničné
padlí list
9
8 6,1
7
6
5
4
3
2
1

poléhání
před slizní

8,1

virózy

rez pšeničná

LG Orlice
průměr pokusu
listové
skvrnitos�
5,9

rez pšeničná

7,7

8,1

fuzariózy klas

6,7

7,2

rez plevová list

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2015–2018
Poznámka: 9 - nejlepší, 1 - nejhorší

padlí list
10
8

LG Orlice zasype
CELÉ bočnice

LG Magirus
průměr pokusu

5

6
poléhání
8,5
před slizní

4

Jak na LG Orlici

6,5

2

listové
skvrnitos�

0

LG Orlice je polopozdní odrůda s vynikajícím výnosem
a zimovzdorností. Je to plastická odrůda, tolerující
i stresové podmínky, kterou lze pěstovat ve všech výrobních oblastech, včetně kukuřičné. Odrůda je vhodná
i prorezpozdní
setí.
plevová list
rez pšeničná
9

travinářské kvality a zvýšení HTZ/výnosu, doporučujeme
také aplikovat dostatečnou dávku kvalitativního hnojení.
LG Orlice má vyrovnaný zdravotní stav, díky tomu dosahuje výborných výsledků i v režimu ekologického zemědělství. Jedná se o intenzivní odrůdu, která ošetření
fungicidy vrátí velmi vysokým výnosem. Doporučujeme ošetření listu (padlí a skvrnitosti), případně i klasu.
LG Orlice je 80–85 cm vysoká a má vynikající odolnost
k poléhání. Ošetření regulátory růstu stačí jen nižší dávkou, dle místních a aktuálních podmínek.

9

LG Orlice tvoří výnos hustotou porostu a počtem zrn
v klase. Odrůda středně odnožuje, optimální hustota
porostu je 630–680 klasů/m2. Z tohoto důvodu aplikujte největší část dusíku padlí
při list
produkčním přihnojení,
aby
LG Imposanto
9
průměr
pokusu
se udržel dostatečný počet
plodných odnoží
a nedošlo
7
k redukci
vysokého počtu
po7 zrn v klase. Pro dosažení
poléhání
listové
před slizní

8

Oblast

3

září

1

KVO
ŘVO

říjen
3,5–3,8
3,3–3,6

BVO klas
fuzariózy

Velmi dobře snáší i pozdní výsev

skvrnitos�

5

6
LG Orlice - termín setí a výsevky
v MKS/ha

7

7
3,8–4,2

3,8–4,2

4,2–4,5

3,6–3,9

4,0–4,5
rez pšeničná

listopad
3,9–4,3

4,5–4,7

8
Právně chráněná
odrůda
rez plevová list

Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
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Vyšlechtil: Limagrain GmbH, Německo
Registrace: ČR 2019
V registračním řízení: Litva, Ukrajina

E

LG Magirus

kvalita

Výnos, kvalita a zdraví,
LG Magirus je tEN pravý
mmvýnosová špička mezi Éčky
mmvysoká zimovzdornost
mmvelmi vysoká HTZ 55 g
mmvynikající odolnost proti porůstání zrna
mmexpert v odolnosti proti rzi pšeničné
i rzi plevové
mmvhodný i pro pozdní setí
mmvhodný i pro setí po obilnině a kukuřici

LG Magirus - rzi v porostech nehledejte

LG Magirus - výnosová špička mezi E v pokusech LG Magirus - výrazný nárůst výroby osiv

Zdroj: ÚKZÚZ, Přehled uznaného osiva ozimů 2018 a 2019

Zdroj: Výsledky odrůdových pokusů v roce 2019, průměr E = průměrný výnos odrůd
s kvalitou E v daném pokuse

LG Magirus - vynikající výnos v E kvalitě
i v Německu

Kvalita E potvrzená sklizní 2019
Objemová
hmotnost
g/l

N látky
%

Pádové
číslo
s

Zeleny
test
ml

Lepek
%

Výsledná
kvalita

789

15,4

413

66

34,3

E

Zdroj: GoodMills Česko s.r.o., mlýn Kyjov, prům. hodnoty z testovaných vzorků a z nákupu 2019

LG Magirus - expert v odolnosti na rzi
•
•
•
•

neošetřená
varianta

ošetřená
varianta

kvalita

LG Magirus

6

6

E

Genius

5

4

E

Ponticus

6

5

E

Expo

5

5

E

Bernstein

5

5

E

KWS Eternity

4

5

E

Odrůda

odolný vůči rzi plevové i pšeničné
velmi dobrá odolnost vůči listovým skvrnitostem a DTR
středně odolný vůči fuzáriím v klase
středně odolný k padlí travnímu

Zdroj: Bundessortenamt, Německo, přehled odrůd 2019, srovnání na nejpěstovanější
pšenice E kvality, hodnocení výnosu: 9 - nejvyšší, 1 - nejnižší.
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E

LG Magirus

kvalita

Agronomické vlastnosti
Výnos v kategorii E



Odnoživost



Odolnost k poléhání



HTZ



Zimovzdornost



Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

Nemusíš být genius, abys
vybral Magirus

Jak na LG Magirus
Doporučujeme intenzivní technologii za použití dvou
fungicidů. Podle infekčního tlaku zaměřte první ošetření proti padlí travnímu odpovídajícím fungicidem. Další
ošetření je vhodné aplikovat na praporcový list nebo
vymetaný klas. LG Magirus je středně vysoká až vyšší
odrůda (100–105 cm), při vyšší dávce dusíku a s přihlédnutím ke stavu porostu a výhledu počasí, použijte základní dávku regulátoru růstu.

LG Magirus je středně raná až polopozdní odrůda E kvality s vynikajícím výnosem. Doporučujeme intenzivní
pěstování s vyšší dusíkatou výživou. Odrůda je vhodná
do všech výrobních oblastí a lze ji pěstovat i po obilnině a kukuřici. Odrůda je charakteristická střední až nižší
odnoživostí, proto je nutné volit regenerační dávku dusíku již podle výsevku a aktuálního stavu porostu tak,
abychom vytvořili optimální počet produktivních stébel - 580–630 na m2. LG Magirus tvoří výnos produktivitou klasu - velmi vysoká HTZ (klasový typ), proto je
nutné posílit produkční a kvalitativní hnojení. Aplikaci
produkčního hnojení doporučujeme ve dvou dávkách
nebo v jedné zvýšené s posunem kvalitativního hnojení
do dřívější fáze.
Oblast

Vhodný i pro pozdní setí

LG Magirus - termín setí a výsevky v MKS/ha
září

říjen

KVO

3,5–3,8

ŘVO

3,3–3,6

BVO

Součástí technologie by mělo být dostatečné kvalitativní přihnojení pro udržení elitních parametrů zrna a velmi vysokého výnosu.

3,8–4,2

3,8–4,2

4,2–4,5 (i po kukuřici)

3,6–3,9
4,0–4,5

listopad
3,9–4,3 (i po kukuřici)

4,5–4,7

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
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Vyšlechtil: Limagrain GmbH, Německo
Registrace: Německo, Belgie, Velká Británie
V registračním řízení: Ukrajina

LG Imposanto

Pch1

A

kvalita

odrůda s plnou výbavou
mmzdravý kořen, list i klas
mm rezistence k pravému stéblolamu - gen Pch1
mmvynikající a stabilní kvalita A
mmvelmi dobrá zimovzdornost
mmkompenzační odrůda
LG Imposanto - Áčko se super výnosem
• Nejvýnosnější Áčko ve zkouškách pro doporučování
odrůd v ŘVO Čechy a v BVO (ÚKZÚZ, SDO 2019)
• Nejvýnosnější odrůda s kvalitou A v pokusech v Luži
(okr. Chrudim) 2019 - výnos 10,06 t/ha
• Nejvýnosnější odrůda s kvalitou A v pokusech v Bystřici
(okr. Jičín) 2019 - výnos 8,78 t/ha
• Nejlepších výnosů dosahuje v chladnějších oblastech

LG Imposanto - nejvýnosnější Áčko v ŘVO i v BVO

Silné a zdravé kořeny i díky genu rezistence vůči pravému stéblolamu (Pch1)

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2019, čtyřletý průměr. Poznámka: průměr
odrůd s A kvalitou v základním sortimentu, N - neošetřeno, O - ošetřeno

LG Imposanto - špička v kategorii A v pokusech 2019

Zdroj: Výsledky odrůdových pokusů v roce 2019, průměr A = průměrný výnos odrůd s kvalitou A v daném pokuse

30

1

LG Imposanto

A

Pch1
rez plevová list

8

rez pšeničná

padlí list
9
8 6,1
7
6
5
4
3
2
1

poléhání
před slizní

8,1

virózy

listové
skvrnitos�
5,9

rez pšeničná

8,1
6,7

7,2

rez plevová list

padlí list
10

LG Imposanto je stejně impozantní jako některé krajinné prvky - porost Mžany (HK)

•
•
•
•
•
•
•

LG Orlice
průměr pokusu

7,7

fuzariózy klas

8

LG Imposanto - ideální pšenice
pro samostatné zpracování ve mlýně

5

kvalita

LG Magirus
průměr pokusu

5

LG Imposanto - zdravé Áčko
6

• výborná
odolnost vůči chorobám pat stébel listové
poléhání
4
8,5
-před
genslizní
odolnosti
k pravému stéblolamu 6,5
Pch1 skvrnitos�
2
• vysoká odolnost vůči padlí
travnímu na listu
0 rzi pšeničné, rzi plevové
• velmi dobrá odolnost vůči
• dobrá odolnost vůči listovým skvrnitostem a DTR
• odrůda odolná vůči běloklasosti
• vysoká odolnost vůči padlí travnímu v klasu
a fuzariózám v klasu

pekařská kvalita A
vysoká objemová hmotnost
vysoké a stabilní pádové číslo
velmi dobrá hodnota Zelenyho testu
vysoká vaznost mouky
vysoký objem pečiva
ideální pšenice pro samostatné zpracování
- kvalita A+ v průběhu testování ve mlýně v Kyjově

rez plevová list

N látky
%

Pádové číslo
s

Zeleny
test
ml

Výsledná
kvalita

797

12,9

365

52

A

poléhání
před slizní

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2019, čtyřletý průměr



Odnoživost



Odolnost k poléhání



HTZ



Zimovzdornost



rez pšeničná

padlí list
9
7
7

8

5

LG Imposanto
průměr pokusu

6

listové
skvrnitos�

3

Agronomické vlastnosti
Výnos

9

LG Imposanto - velmi dobrá odolnost
k hospodářsky významným chorobám

LG Imposanto - vynikající kvalita A
Objemová
hmotnost
g/l

9

1

fuzariózy klas

7

7

rez pšeničná

8

rez plevová list

Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2019, čtyřletý průměr
Poznámka: Hodnocení vlastností 9–1: 9 nejlepší, 1 nejhorší.
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padlí list
9 8
7

Sheriﬀ
průměr pokusu

LG Imposanto

Pch1

A

kvalita

Impozantní klasy v plné kondici - LG Imposanto na polním dni v Jaroměřicích nad Rokytnou (TR)

Jak na LG Imposanto
LG Imposanto je pozdní odrůda s A kvalitou a s impo
santním výnosem, doporučená především do ŘVO
a BVO. Nejlepších výsledků dosahuje při setí v agrotechnické lhůtě po zlepšující předplodině. LG Imposanto
je však velice tolerantní k setí po obilnině (gen Pch1).
Výnos tvoří vysokou produktivitou klasu a počtem produktivních odnoží, jedná se o kompenzační odrůdu. Optimální počet klasů je 570–650 na m2. Doporučujeme
pěstovat ve vysoké intenzitě. LG Imposanto je odrůda
pro intenzivní technologii pěstování.

Regenerační dávku dusíku je nutné přizpůsobit již zvolenému výsevku a aktuálnímu stavu porostu. Dusík dávkujeme rovnoměrně během celého vývoje. Pro dobré
založení a udržení zrn v klase dostatečně přihnojíme
hned na začátku sloupkování, kdy už nebudeme podporovat odnožování. Při II. produkčním hnojení doplníme 40–60 kg N/ha a na závěr dohnojíme dostatečnou
kvalitativní dávkou dusíku tak, aby při vysokém výnosu
nedošlo k naředění NL v zrnu.
LG Imposanto má velice dobrý a vyrovnaný zdravotní
stav. Délka rostlin je 95–100 cm. Pro dosažení nejlepších
výnosů s přihlédnutím k délce vegetační doby, doporučujeme ošetření fungicidy i regulátorem růstu.

Z hlediska rozložení dávek dusíku doporučujeme LG
Imposanto nepřehnojovat v raných fázích, aby nedošlo
k přehuštění porostu - odrůda velice dobře odnožuje!
Oblast

Imposanto - termín setí a výsevky v MKS/ha
září

ŘVO
BVO

říjen
3,3–3,6

3,8–4,2

3,6–3,9
4,0–4,5

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
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listopad
3,9–4,3

4,5–4,7

Vyšlechtil: Limagrain GmbH, Německo
Registrace: ČR, Německo
V registračním řízení: Švédsko

E

Evina

kvalita

Evina patří do mlýna
mmdlouhodobě nejstabilnější prémiová
pekařská kvalita E v rozdílných
klimatických podmínkách
mmdlouhodobě stabilní výnos
mmvynikající zdravotní stav
mmvynikající odolnost k fuzariózám klasu

Babičky volí mouku z Eviny

Elitní potravinářská kvalita

Agronomické vlastnosti

• dlouhodobě nejstabilnější registrované Éčko v ČR i SR
• trvale žádaná mlýny v ČR
• vysoký obsah dusíkatých látek, vysoká hodnota čísla
poklesu a velmi vysoká hodnota deformační energie
těsta W, optimální poměr P/L
• mlynářsky zlepšující pšenice používaná na výrobu těch
nejkvalitnějších cukrářských a pekařských výrobků
• významná exportní odrůda

Výnos v kategorii E

 

Odnoživost



Odolnost k poléhání



HTZ



Zimovzdornost

 

Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

Evina - stabilní kvalita E napříč ročníky

Evina - zdravý list i klas

Objemová
hmotnost
g/l

N látky
%

Pádové
číslo
s

Zeleny
test
ml

Lepek
%

2016

788

15,7

402

62

34,6

2017

788

15,7

402

62

34,6

2018

772

16,6

322

70

37,6

2019

788

15,5

384

61

34,7

• vysoká odolnost vůči padlí, rzi pšeničné i rzi plevové
• střední odolnost vůči listovým skvrnitostem
• vysoká odolnost vůči běloklasosti, braničnatce plevové
a padlí travnímu v klasu
• vynikající odolnost vůči fuzariózám v klasu a nízká
akumulace mykotoxinů (DON) v zrnu
• výborné zkušenosti i při pěstování v režimu
ekologického zemědělství

Zdroj: GoodMills Česko s.r.o., mlýn Kyjov, výsledky nákupu ze sklizně 2016–2019

Jak na Evinu
Evina je středně raná, středně vysoká odrůda vhodná
do všech výrobních oblastí. Výnos tvoří produktivitou
klasu (klasový typ), proto je nutné posílit produkční
hnojení. Doporučujeme kvalitativní přihnojení v dostaOblast

tečně vysoké dávce pro dosažení excelentních kvalitativních parametrů zrna. Odrůda je vhodná pro pěstování
po zlepšující předplodině, ale i po obilnině a kukuřici. Je
tolerantní k pozdnímu termínu výsevu.

Evina - termín setí a výsevky v MKS/ha
září

říjen

KVO

3,5–3,8

3,8–4,2

ŘVO

3,3–3,7

3,7–4,5

BVO

3,7–4,2

listopad
4,2–5,0 (i po kukuřici)

4,0–4,7

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
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Vyšlechtil: Limagrain GmbH, Německo
Registrace: ČR, SR, Maďarsko, Rakousko

Sheriff
Vítěz výnosových soubojů
mmvelmi vysoký výnos
mmvelmi dobrá až vysoká odolnost
vůči chorobám
mm krátké rostliny s vysokou odolností
vůči poléhání
mmvhodný především do BVO a ŘVO
Sheriff - zdravá odrůda, která pozitivně
reaguje na ošetření

Sheriff potvrdil vynikající výnos i v roce 2019
podnik

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2019, čtyřletý průměr. Poznámka: kontrolní
odrůdy Annie, Gordian,Patras a Vanesa, N - neošetřeno, O - ošetřeno

Sheriff - odrůda s vynikajícím výnosem v ŘVO

34

výnos
t/ha

okres

ZOD Onomyšl

10,5

10,20 Kutná Hora

AGRO-STONAŘOV, družstvo

15,5

9,64

Jihlava

Oseva Agri Chrudim, a.s.

19

9,00

Chrudim

Družstvo Vysočina

104

8,60

Jihlava

ZS Sloveč, a.s.

17,5

7,72

Nymburk

... i v BVO

Zdroj: Výsledky odrůdových pokusů v roce 2019

výměra
ha

Sheriff

poléhání
před slizní

padlí list
9
7
7

8

LG Imposanto
průměr pokusu

5

listové
skvrnitos�

6

3
1

Sheriff stráží výnos na stále více polích

Sheriff odolává
7 chorobám

7

fuzariózy klas

rez pšeničná

• velmi vysoká odolnost vůči padlí travnímu na listu
• velmi dobrá odolnost vůči rzi pšeničné
a braničnatkám na listu 8
rez plevová list
• dobrá odolnost vůči rzi
plevové
• velmi dobrá odolnost vůči fuzariózám v klasu,
běloklasosti, braničnatce plevové v klasu a padlí
travnímu v klasu
padlí list
9 8

Sheriﬀ
průměr pokusu

7
poléhání
před slizní

5

8

1

Agronomické vlastnosti
Výnos



Odnoživost



Odolnost k poléhání



HTZ



Zimovzdornost



rez plevová
- testy

rez pšeničná

padlí travní
9

7,7

7

poléhání
před slizní

Jak na Sheriff

7,8

LG Dita
komplex listových
skvrnitos�
6,3

5

3
volíme dostatečnou regenerační
dávku dusíku, abychom
docílili hustého porostu. Zbylou
dávku dusíku aplikujeme
1
v produkčním hnojení pro udržení dostatečného počtu
zrn v klase. Kvalitativní hnojení vynecháváme.

Sheriff je krmná polopozdní, středně vysoká (cca 90
cm) odrůda vhodná především do ŘVO a BVO. Je jednou z nejvýnosnějších pšenic pro intenzivní pěstování.
Vzhledem k výbornému zdravotnímu stavu a vysoké
odolnosti vůči poléhání lze pěstovat i s omezenými vstupy. Snáší i setí po obilnině.

fuzariózy klas

6,0

rez pšeničná

8,1 se pěsI když je Sheriff odrůda pro krmné účely, vyplatí
tovat intenzivním způsobem.
7,4Při pěstování po kukuřici
na siláž je dobré věnovat pozornost kvalitnímu fungicidrez plevová
nímu ošetření klasů proti fuzariózám.

Sheriff dobře odnožuje a výnos tvoří počtem produktivních stébel na m2 (optimum je 650–700 klasů/m2). Proto
Sheriff - termín setí a výsevky v MKS/ha
září

říjen

KVO

3,2–3,7

ŘVO

3,1–3,5

BVO

7

8

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2019, čtyřletý průměr
Poznámka: Hodnocení vlastností 9–1: 9 nejlepší, 1 nejhorší

Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

Oblast

6

3

Zdroj: ÚKZÚZ, Přehled uznaného osiva ozimů 2017, 2018 a 2019

listové
skvrnitos�

3,7–4,0
3,5–3,8

3,5–4,0

poléhání
před slizní 7,0
4,0–4,5

padlí travní
9
8,2
4,0–4,4
7
3,8–4,2

listopad
LG Absalon

průměr pokusu

komplex listových
7,1 skvrnitos�

5
3

Právně chráněná odrůda

1

Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
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Vyšlechtil: Sejet Planteforaedling I/S, Dánsko
Registrace: ČR, Německo, Dánsko, Litva, Ukrajina
7,0

fuzariózy klas

8,8
8,6

rez plevová

rez pšeničná

LG Dita

A

novinka

kvalita

RegistRace 2020

Zkuste to s LG Ditou, Hrubčickou
kráskou s A kvalitou
mmnejvýnosnější A v registračních zkouškách
ÚKZÚZ 2017–2019 v ŘVO
mmpekařská kvalita A
mmvelmi vysoká odolnost vůči poléhání
mmčeská odrůda z Hrubčic
LG Dita - nejvýnosnější A v ŘVO v registračních
zkouškách ÚKZÚZ

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2017–2019
Poznámka: N - neošetřeno, O - ošetřeno

LG Dita vypadala nádherně i na první množitelské ploše v Hrubčicích

Kvalita A i v testování ve mlýně

Výborná pekařská kvalita v registračních
zkouškách ÚKZÚZ
Objem.
Pádové
N látky
hmot.
číslo
%
g/l
s

795

13,6

424

Zeleny
test
ml

Vaznost
mouky
%

Objem
pečiva

Výsled.
kvalita

45

58,1

575

A

Objemová hmotnost
g/l

N látky
%

Pádové číslo
s

Zeleny test
ml

Lepek
%

821

13,7

420

58

29,6

Zdroj: GoodMills Česko s.r.o., mlýn Kyjov, testování kvality 2019

Agronomické vlastnosti

Zdroj: ÚKZÚZ, Rozhodnutí o registraci 2020, průměr hodnot 2017–2019

Agronomické vlastnosti
• ranost - Frisky + 2 dny
• délka rostlin 85 cm
• velmi vysoká odolnost vůči poléhání - nejlépe
hodnocená odrůda ve zkoušeném sortimentu

Výnos



Odnoživost



Odolnost k poléhání



HTZ



Zimovzdornost



Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     
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8

rez plevová list

LG Dita

A

novinka

padlí list
9 8

kvalita

Sheriﬀ
průměr pokusu

7
poléhání

listové
skvrnitos�

5

Vynikající
před slizní zdravotní stav
8

3 rzi pšeničné 6
• velmi vysoká odolnost ke
• velmi vysoká odolnost vůči
padlí travnímu - nejlépe
1
hodnocená odrůda ve zkoušeném sortimentu
• vysoká odolnost vůči rzi plevové
• velmi dobrá odolnost k listovým skvrnitostem
a fuzariózám v klasu
rez plevová

7

8

rez pšeničná

LG Dita -- testy
zdravá odrůda s velmi vysokou
odolností k poléhání
padlí travní
9

7,7

poléhání
před slizní

LG Dita

7

7,8

komplex listových
skvrnitos�
6,3

5
3
1

6,0

fuzariózy klas

rez pšeničná

8,1
7,4
rez plevová

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2017–2019
Poznámka: hodnocení 9–1 : 9 - nejlepší, 1 - nejhorší

padlí travní
9
8,2

LG Absalon
průměr pokusu

7

poléhání
před slizní 7,0

komplex listových
skvrnitos�

5

Jak na LG Dita

LG Dita v Hrubčicích - stojící porost až do sklizně

7,1

3
1

LG Dita je polopozdní až pozdní odrůda vhodná zejména
do ŘVO a BVO. Výnosná a zdravá pšenice
s velice dobrou
7,0
fuzariózy
klas
rez pšeničná
kvalitou (A). Lze pěstovat po obilnině. Odrůda
je střed8,8
ně vysoká - 85 cm a má výbornou odolnost proti po-

léhání. Doporučujeme pěstovat intenzivním způsobem
se střední až nižší dávkou morforegulátoru a jedním až
dvěma fungicidy.

8,6
LG Dita rez
- termín
plevovásetí a výsevky v MKS/ha

Oblast

září

říjen

KVO

3,5–3,8

ŘVO

3,3–3,6

BVO

padlí travní
9
6,4
7

3,8–4,2

LG Keramik

3,8–4,2

komplex listových
Právně
chráněná
odrůda
6,6 skvrnitos�
6,9

poléhání
před slizní

Zástupce pro ČR a SR:5Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
3

37

1
fuzariózy klas

6,6

4,2–4,5

3,6–3,9
4,0–4,5

7,5 rez pšeničná

listopad
3,9–4,3

4,5–4,7

Vyšlechtil: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.,
Šlechtitelská stanice Plant Select Hrubčice, ČR
Registrace: ČR 2020

LG Absalon

novinka

RANÁ

A

kvalita

Pch1

Chytrý agronom
seje LG Absalon
mmvysoký výnos zrna v registračních
zkouškách ÚKZÚZ, zvláště v KVO + 4 %
mmpekařská kvalita A
mmve třetím roce registračních zkoušek
ÚKZÚZ a státních odrůdových zkoušek
ÚKSÚP v raném sortimentu
mmnejpěstovanější potravinářská pšenice
ve Francii
mmvhodná i do přísuškových oblastí
- vynikající výsledky v jižní a jihovýchodní
Evropě
LG Absalon - výnosné rané A v ČR

Výborné výsledky i na Slovensku a to bez ošetření

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2018–2019
Poznámka: N - neošetřeno, O - ošetřeno

Zdroj: ÚKSÚP, výsledky státních odrůdových zkoušek 2019, SR, ÚKSÚP zkouší pouze
jednu variantu bez ošetření. Poznámka: kontrolní odrůdy Fidelius, Dagmar, PS Jeldka

Pekařská kvalita v registračních zkouškách
ÚKZÚZ 2018–2019

Agronomické vlastnosti

Objem.
Pádové
N látky
hmot.
číslo
%
g/l
s

Zeleny
test
ml

Vaznost
mouky
%

Objem Výsledná
pečiva kvalita

Raná

Výnos v raném sort.



Odnoživost



Odolnost k poléhání



2018

832

13,6

382

54

56,8

569

A

HTZ



2019

822

14,2

413

53

58,7

546

A

Zimovzdornost



Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty 2018 a 2019

Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

38

1

LG Absalon

novinka

A

RANÁ

kvalita

8

rez plevová
- testy

Pch1

7

rez pšeničná

padlí travní
9

Kvalita A i v testování ve mlýně

7,7

Objemová hmotnost
g/l

N látky
%

Pádové číslo
s

Zeleny test
ml

Lepek
%

801

13,3

427

38

28,5

7

poléhání
před slizní

7,8

LG Dita
komplex listových
skvrnitos�
6,3

5
3

Zdroj: GoodMills Česko s.r.o., mlýn Kyjov, testování kvality 2019

1

Agronomické vlastnosti
• raná odrůda - Dagmar + 1 den
• délka rostlin 84 cm
• vysoká odolnost vůči poléhání

fuzariózy klas

6,0

rez pšeničná

8,1

LG Absalon se vyznačuje vynikajícím zdravotním
stavem, raností a vynikajícími
7,4
výsledky v jižní a jihovýchodní Evropě
rez plevová

Excelentní zdravotní stav

LG Absalon to je jiná třída!

• vynikající odolnost vůči rzi plevové
• vynikající odolnost vůči chorobám pat stébel - gen
odolnosti k pravému stéblolamu Pch1
• vynikající odolnost vůči fuzariózám v klasu
- nejlépe hodnocená odrůda v sortimentu
• velmi vysoká odolnost k padlí travnímu
- nejlépe hodnocená odrůda v sortimentu
• vysoká odolnost ke rzi pšeničné a listovým
skvrnitostem - nejlépe hodnocená odrůda
v sortimentu

padlí travní
9
8,2

LG Absalon
průměr pokusu

7

poléhání
před slizní 7,0

komplex listových
skvrnitos�

5

7,1

3
1

7,0

fuzariózy klas

8,8

rez pšeničná

8,6

rez plevová

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2018 a 2019
Poznámka: hodnocení 9–1: 9 - nejlepší, 1 - nejhorší

Jak na LG Absalon

padlí travní
9
agrotechnické
6,4 lhůtě.
7

LG Absalon je raná potravinářská pšenice s vynikajícím
zdravotním stavem. Odrůda má středně dlouhé stéblo
- výška porostu přibližně 85 cm. LG Absalon je vhodný
do všech výrobních oblastí, včetně kukuřičné. DopoOblast

1

září

fuzariózy klas
3,5–3,8

ŘVO

3,3–3,6

BVO

ručujeme setí v
Díky vynikajícímu
komplex listových
poléhání
zdravotnímu
stavu
lze
pěstovat
za
použití
bezorebných
před slizní
6,6 skvrnitos�
6,9
technologií po obilnině i po5kukuřici na zrno. Doporučujeme střední dávku regulátoru
růstu.
3

LG Absalon - termín setí a výsevky v MKS/ha

KVO
3,8–4,2

LG Keramik

7,5 rez pšeničná
listopad

6,6

říjen

3,8–4,2

4,2–4,5

3,6–3,9

3,9–4,3
7,1

4,0–4,7

Právně chráněná odrůda

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

8,8

virózy

rez plevová

Vyšlechtil: Limagrain Europe S.A., Francie
Registrace: Francie, Itálie, Rumunsko, Srbsko, Bulharsko
V reg. řízení: ČR, SR, Moldavsko, Ukrajina, Maďarsko
padlí list
9
6,9

39
poléhání

7

LG Radana
průměr kontrol
listové

LG Initial

A

novinka

Super výnos a kvalitu mám
Jmenuji se LG Initial

kvalita

Zdravotní stav
• odolná ke rzi plevové - maximální bodové hodnocení
ve zkouškách BSA (Německo)
• velmi dobrá odolnost vůči chorobám pat stébel a padlí
• dobrá odolnost k listovým skvrnitostem
a fuzariózám v klasu
• střední odolnost ke rzi pšeničné

mmvynikající výnos
mmpekařská kvalita A
mmvelmi dobrý zdravotní stav
mmvysoká odolnost k poléhání
mmvhodný i do sušších podmínek

LG Initial - 2. nejpěstovanější Áčko v Německu

LG Initial - nejvýnosnější Áčková pšenice
v registračních zkouškách BSA (Německo 2018)

Zdroj: Bundessortenamt, Německo, přehled odrůd 2019

Agronomické vlastnosti
Zdroj: Pro-Corn/SFG/oficiální poradenství, průměr 2015–2017, Německo 2018, ošetřená
varianta

Vynikající výnos
• nejvýnosnější kvalitní pšenice z nově registrovaných
odrůd v roce 2018 v Německu
• hodnocení výnosu v BSA - 8 bodů v obou variantách
pěstování

Výnos



Odnoživost



Odolnost k poléhání



HTZ



Zimovzdornost



Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

Jak na LG Initial
Plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí
včetně přísuškových. Velmi výnosná pšenice, která toleruje setí po obilnině.
Oblast

LG Initial - termín setí a výsevky v MKS/ha
září

říjen

KVO

3,3–3,8

ŘVO

3,2–3,6

BVO

LG Initial doporučujeme pěstovat intenzivním způsobem s aplikací základní dávky regulátoru růstu a ošetřením listu a klasu proti houbovým chorobám.

3,5–4,0

3,8–4,1
3,6–3,9

listopad
4,1–4,5
3,9–4,3

4,0–4,5

Právně chráněná odrůda

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

40

Vyšlechtil: Limagrain GmbH, Německo
Registrace: Německo

1

LG Keramik

novinka

A

fuzariózy klas

8,8

rez pšeničná

kvalita

8,6

rez plevová

RegistRace 2020

Chcete-li jistý zisk,
nasejte si LG Keramik

7,0

LG Keramik - odolný ke rzi plevové

mmvelmi vysoký výnos zrna v registračních
zkouškách ÚKZÚZ 2017–2019
mmodrůda vhodná do všech oblastí včetně
přísuškových
mm nejvýnosnější potravinářská pšenice v KVO
mmodrůda odolná ke rzi plevové a pšeničné

padlí travní
9
6,4
7

poléhání
před slizní

6,9

5

LG Keramik
komplex listových
6,6 skvrnitos�

3
1
fuzariózy klas

7,5 rez pšeničná

6,6

7,1

LG Keramik - výnosný ve všech oblastech

8,8

virózy

rez plevová

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2017–2019
Poznámka: hodnocení 9–1: 9 - nejlepší, 1 - nejhorší

Agronomické vlastnosti
padlí list
LG Radana
9   průměr
kontrol

6,9

Výnos
Odnoživost
poléhání

7

před slizní


listové

6,1
Odolnost k poléhání

5

  skvrnitos�


HTZ

3



Zimovzdornost

1



6,0

Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

6,5

fuzariózy klas

rez pšeničná
Pekařská kvalita
8,4 v registračních zkouškách
ÚKZÚZ 2017–2019

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2017–2019
Poznámka: Výnos v % je uveden na průměr kontrolních odrůd Frisky a Gordian,
N - neošetřeno, O - ošetřeno

7,6
• LG Keramik v průběhu zkoušení
splnil kvalitu A ve všech
rez plevová list
výkupních parametrech

Zdravotní stav
• odolná ke rzi plevové - nejlépe hodnocená odrůda
v sortimentu
• velmi vysoká odolnost vůči rzi pšeničné a virózám
• velmi dobrá odolnost k listovým skvrnitostem
a fuzariózám v klasu
• dobrá odolnost k padlí travnímu

Objem.
hmot.
g/l

N látky
%

797

13,8

Pádové
Zeleny
číslo
test
s
ml
padlí list
395 9 7,3 57

Vaznost
Objem
mouky
pečiva
%
LG Triumph
57,1průměr pokusu
542

Zdroj: ÚKZÚZ, Rozhodnutí o registraci 2020, průměr hodnot 2017–2019

poléhání
před slizní

8,3

7
5

rez ječná
7,2

Kvalitní odrůda
i pro suché oblasti
3

Jak na LG Keramik

1

LG Keramik je středně raná plastická odrůda s vysokou
odnožovací schopností, vhodná do všech výrobních
oblastí, včetně KVO. Velmi výnosná pšenice, kterou lze

pěstovat i po obilnině. LG Keramik je intenzivní odrůda,
kterou doporučujeme pěstovat za použití základní dáv6,2
ky regulátoru růstu
a aplikace dvou fungicidů.
hnědá
7,0
skvrnitost

fuzariózy klas

Právně chráněná odrůda

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

Vyšlechtil: Limagrain GmbH, Německo
7,3 Belgie
Registrace: ČR 2020, Polsko,
rynchosporiová
skvrnitost
V registračním řízení: Slovensko,
Rakousko, Litva, Ukrajina
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padlí travní

LG Zoro

fuzariózy klas

rez pšeničná

8,1

E

7,4

LG Radana

rez plevová

novinka

Pro slovenský trh

kvalita
padlí travní
9
8,2

LG Absalon
průměr pokusu

7

Kdo pěstuje Radanu
slízne po žních smetanu

poléhání - odrůda s elitní kvalitoukomplex listových
LG Radana

•
•
•
•

mmvelmi vysoký výnos v registračních
zkouškách (ÚKSÚP 2015–2017)
mmstabilní potravinářská kvalita E
mmvynikající zdravotní stav
mmvelmi dobrá zimovzdornost
mmčeská odrůda vyšlechtěná v Hrubčicích

před slizní 7,0

5

7,1
stabilně velmi vysoká objemová hmotnost
3
vynikající obsah dusíkatých látek
velmi vysoká hodnota Zelenyho
testu
1
vysoké pádové číslo
7,0

fuzariózy klas
Agronomické
vlastnosti

8,8

Výnos v kategorii E

rez pšeničná


8,6

rez 
plevová 

Odnoživost

LG Radana - odrůda s velmi vysokým výnosem

skvrnitos�

Odolnost k poléhání



HTZ



Zimovzdornost



Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední
 Střední 

padlí
travní
LG
Keramik
Vysoký/á     Velmi vysoký/á

9

poléhání
před slizní

7

Zdravotní stav

6,9

6,4

komplex listových
6,6 skvrnitos�

5

• odrůda s kombinovanou odolností vůči fuzariózám,
3
braničnatkám, padlí travnímu,
rzi plevové a travní
• zdravý klas - odolná ke všem
hlavním
klasovým
1
chorobám 6,6
7,5 rez pšeničná
fuzariózy klas
• vynikající
odolnost k fuzariózám v klase
• vysoká odolnost ke rzi plevové na listu
• velmi dobrá odolnost vůči padlí na listu
7,1
8,8
• dobrá odolnost ke rzi pšeničné
virózy

rez plevová

LG Radana - odrůda s vysokou odolností
ke rzi plevové

Zdroj: Státní odrůdové zkoušky ÚKSÚP, SR, 2015–2017
Poznámka: Kontrolní odrůdy Venistar a Bondra

LG Radana - odrůda s elitní kvalitou

padlí list
9
6,9

Objemová
hmotnost
g/l

N látky
%

Pádové
číslo
s

Zeleny
test
ml

Mokrý
lepek
%

Výsledná
kvalita

827

14,5

397

49

36,4

E

poléhání
před slizní

LG Radana
průměr kontrol

7
6,1

listové
skvrnitos�

5

6,0

3

Zdroj: Státní odrůdové zkoušky ÚKSÚP, SR, 2015–2017

1

LG Radana - kvalita ověřená praxí
Objemová
hmotnost
g/l

813

N látky
%

Pádové
číslo
s

Zeleny
test
ml

Lepek
%

Výsledná
kvalita

15,3

341

57

34,1

E

fuzariózy klas

6,5

8,4

rez pšeničná

7,6

rez plevová list

Zdroj: GoodMills Česko s.r.o., mlýn Kyjov, 2018

Zdroj: Státní odrůdové zkoušky ÚKSÚP, SR, 2015–2017
Poznámka: Hodnocení vlastností 9–1: 9 nejlepší, 1 nejhorší.

padlí list
9 7,3
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poléhání
před slizní

8,3

LG Triumph
průměr pokusu

7
5

rez ječná
7,2

LG Radana

E

novinka

Pro slovenský trh

kvalita

Jak na LG Radanu
LG Radana je polopozdní odrůda vhodná do všech výrobních oblastí. Lze ji pěstovat po obilnině i kukuřici
při dodržení správné agrotechniky pěstování po těchto
předplodinách.
LG Radana je odrůda na delším stéble, proto doporučujeme, v závislosti na intenzitě pěstování a stavu poros-

tu, použít jednu vyšší nebo dělenou dávku regulátoru
růstu pro srovnání odnoží a zpevnění a zkrácení stébla.
LG Radana je intenzivní odrůda s elitní potravinářskou
kvalitou, proto doporučujeme intenzivní technologii
pěstování s aplikací dvou fungicidů.
Možnost pozdního setí

LG Radana - termín setí a výsevky v MKS/ha

Oblast

září

říjen

KVO

3,5–3,8

ŘVO

3,3–3,6

BVO

3,8–4,2

3,8–4,2
3,9–4,3
4,5–4,7

Právně chráněná odrůda

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

Floki

4,2–4,5

3,6–3,9
4,0–4,5

listopad

Vyšlechtil: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.,
Šlechtitelská stanice Plant Select Hrubčice, ČR
Registrace: SR 2018

připravujeme
RegistRace 2020

Máte sucho a vysoké nároky,
Tak koukněte se na Floki

Floki - novinka s vynikajícími výsledky
Nově registrovaná odrůda z šlechtitelské dílny Saatzuch
Josef Breun (Německo). Odrůda raností odpovídá odrůdě
Frisky. Dosahuje vynikajících výsledků v teplých oblastech.
Odrůda má kratší rostliny 85–90 cm, vysokou objemovou hmotnost i vysokou HTZ, která ani v suchých letech
2017–2019 neklesala pod 43 g.

mmnejvýnosnější odrůda v KVO a ŘVO
mmvhodná i do sušších a teplejších oblastí
mmodrůda odolná rzi plevové
mmkrmná odrůda

Agronomické vlastnosti

Floki - nejlepší výnos v KVO a ŘVO
Nejvýnosnější odrůda v KVO a ŘVO v registračních zkouškách ÚKZÚZ 2017–2019 v ošetřené variantě pěstování
KVO

ŘVO

BVO

N

O

N

O

N

O

104

108

106

108

103

100

Výnos



Odnoživost



Odolnost k poléhání

 

HTZ



Zimovzdornost

 

Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2017–2019
Pozn.: Výnos v % je uveden na průměr kontrolních odrůd Frisky a Gordian

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
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Vyšlechtil: Saatzuch Josef Breun GmbH & Co.KG,
Německo. Registrace: ČR 2020
V registračním řízení: Polsko

Lear
Klasy jako palice kukuřice
mmdlouhodobě mimořádně výnosná pšenice
mmdobrá odolnost vůči poléhání
mmzdravá odrůda vhodná pro pěstování
po obilnině
mmpro krmné účely i na oplatky a na slad
Lear - královský výnos
• velmi vysoké výnosy na provozních plochách
a pokusech v ČR a SR

Lear - odrůda s vysokou krmnou kvalitou
Lear je určen především pro krmné účely. Vysokou
krmnou kvalitu pro monogastrická zvířata potvrdil
v testování krmné kvality, které provádí ZZN Pelhřimov
ve spolupráci se státním podnikem Mezinárodní testování
drůbeže Ústrašice a Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích.

Lear - potvrzená pečivárenská kvalita
Na základě zkoušení mlynářů a výrobců oplatků je odrůda
Lear vhodná pro výrobu oplatek a pro tento účel je také
vykupována mlýny.

Lear - vhodná i na slad

Lear - odrůda která se Vám zalíbí

• odrůda vhodná pro výrobu pšeničného sladu
• sladovnická kvalita potvrzená Výzkumným ústavem
pivovarským a sladařským, a.s.
• pro tyto účely je Lear vykupován v Německu
a ve Francii

Agronomické vlastnosti

Lear - zdravý a rezistentní vůči plodomorce
• vysoká odolnost vůči padlí travnímu a rzi pšeničné
• velmi dobrá odolnost vůči braničnatkám na listu
• střední odolnost vůči chorobám pat stébel a DTR

Výnos



Odnoživost



Odolnost k poléhání



HTZ



Zimovzdornost



Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

Jak na Lear
Kratší až středně dlouhá, plastická pozdní odrůda klasového typu, vhodná do všech výrobních oblastí. Lze ji
pěstovat i po obilnině. Vzhledem k velkému a těžkému

klasu doporučujeme zpevnění stébla aplikací morforegulátoru během vegetace.

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
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Vyšlechtil: Limagrain UK Ltd., Velká Británie
Registrace: Německo, Velká Británie

Ječmen ozimý
LG Triumph . ................................................ 46
LG Zoro ....................................................... 48
Padura . ....................................................... 50
Casanova . ................................................... 52
Leopard . ..................................................... 53
Marysell ...................................................... 54
Sobell........................................................... 55
Setí jarního sladovnického ječmene na podzim
jako nová alternativa pěstování.................... 56
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LG Triumph
Nejpěstovanější ozimý ječmen
v ČESKÉ REPUBLICE
mmvelmi vysoký výnos v pokusech ÚKZÚZ
i na poli
mmodrůda odolná proti poléhání
mmvýborný zdravotní stav
mmvelké zrno s HTZ 47 g
Nejvýnosnější v registračních zkouškách

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2015–2017.
Poznámka: Výnos v % je uveden na průměr kontrolních odrůd KWS Meridian, Titus, Sylva,
N - neošetřeno, O - ošetřeno

LG Triumph - vítěz SDO 2019
Nejvýnosnější odrůda SDO ÚKZÚZ 2019 v neošetřené
variantě s výnosem 8,65 t/ha, v ošetřené variantě dosáhl
výnosu 10,01 t/ha.

LG Triumph - nepoléhavá odrůda

LG Triumph - nejpěstovanější odrůda v ČR

Zdroj: Seznam doporučených odrůd 2019, ÚKZÚZ, čtyřletý průměr - ošetřená varianta
pěstování. Poznámka: Výnos v % je uveden na průměr kontrolních odrůd KWS Meridian,
Johanna v neošetřené variantě pěstování.

Zdroj: ÚKZÚZ, Přehledy uznaného osiva ozimů 2017, 2018 a 2019
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9
7

poléhání
před slizní

LG Triumph

6,1

listové
skvrnitos�

5

6,0

3
1

6,5

fuzariózy klas

rez pšeničná

LG Triumph 8,4
- vítězí nad chorobami

Agronomické vlastnosti
Výnos



Odnoživost



Odolnost k poléhání



HTZ



Zimovzdornost



•
•
•
•

7,6
vysoká odolnost vůči rynchosporiové
skvrnitosti
rez
plevová
list
velmi dobrá odolnost vůči padlí travnímu
velmi dobrá odolnost vůči rzi ječné
dobrá odolnost vůči komplexu hnědých skvrnitostí
padlí list
9 7,3

Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

poléhání
před slizní

8,3

LG Triumph v praxi v roce 2019

LG Triumph
průměr pokusu

7

rez ječná

5

7,2

3

výměra
ha

výnos
t/ha

okres

ZS Kratonohy, a.s.

31

9,45

H. Králové

Poděbradská Blata, a.s.

83

9,35

Nymburk

ZEAS Mančice, a.s.

90

9,00

Kutná Hora
Mladá
Boleslav

podnik

LG Radana
průměr kontrol

6,9

Zemědělské družstvo
Sever Loukovec

35

9,00

ZAS Podchotucí, a.s.

180

8,80 Nymburk

Agro družstvo vlastníků
Puklice

33

8,38 Jihlava

Březovská zemědělská, a.s.

20

8,30 Opava

Družstvo Vysočina

16

7,96

Jihlava

POD Abraham, SK

25

7,80

Galanta

PD Ludrová, SK

30

7,80

Ružomberok

1

fuzariózy klas

6,2

7,0

hnědá
skvrnitost

7,3
rynchosporiová skvrnitost
Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2015–2017
Poznámka: Hodnocení vlastností 9–1: 9 nejlepší, 1 nejhorší

poléhání
před slizní

LG Zoro
průměr pokusu

padlí travní
9 7,6
6,5

7

rez ječná
6,2

Trumfne všechny
5
3
1

7,7

7,2

fuzariózy klas

Jak na LG Triumph
LG Triumph je mimořádně výnosná 6řadá odrůda ozimého ječmene s velice dobrou odnoživostí. Je vhodná do všech výrobních oblastí a je možné ji pěstovat
i po obilnině. Doporučený výsevek je 3,5–4,3 MKS/ha.
Velice dobře reaguje na intenzivní pěstování. Cílová hustota porostu je mezi 550–600 klasů na m2. Regenerační
hnojení je zaměřeno na vytvoření nebo udržení požadované hustoty porostu a vysokého počtu zrn v klase.
V případě silných a dobře odnožených porostů po zimě
doporučujeme snížit regenerační dávku dusíku a tento dusík přesunout do časného produkčního hnojení.
V případě intenzivního pěstování je vhodné produkční

hnědá
skvrnitost

dávku dusíku rozdělit do dvou aplikací.
Pro zvýšení vý7,0
7,6
nosuabio�cká
a HTZnekro�cká
doporučujeme
aplikovat i rynchosporiová
časné „kvalitativní“ přihnojení
nebo posunout druhé produkční
skvrnitost ječmene
skvrnitost hnojení
k začátku metání porostu.
LG Triumph je odrůda s výborným zdravotním stavem,
přesto doporučujeme intenzivní systém pěstování
s aplikací fungicidů s účinností
proti listovýmPadura
skvrnitospadlí list
průměr
pokusu
7,2
tem. Odrůda je 95–100 cm9vysoká
a má jednu
z nejlepších odolností
proti
poléhání,
z
tohoto
důvodu
stačí
vět7
poléhání
před
slizní
šinou snížená dávka regulátoru růstu.
rez ječná
6,8

5

6,4

3

Právně chráněná odrůda

Zástupce pro ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
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Vyšlechtil: Limagrain1Nederland B.V., Holandsko
Registrace: ČR, Ukrajina
V registračním řízení: Maďarsko
5,8

fuzariózy klas

hnědá
skvrnitost

8,4
7,5

LG Zoro

7,1

8,8

virózy

novinka

rez plevová

RegistRace 2019
padlí list
9
6,9

Vynikající výnos s rezistencí
proti virové zakrslosti ječmene

LG Radana
průměr kontrol

7

poléhání
před slizní

6,1

			

listové
skvrnitos�

5

6,0

3

mmnejvýnosnější registrovaná odrůda
s rezistencí k BYDV
mmvynikající výnos v neošetřené
i ošetřené variantě pěstování
mmvelké zrno s vysokou HTZ
mmrezistentní odrůda vůči virové
zakrslosti ječmene (BYDV)

1

fuzariózy klas

6,5

8,4

rez pšeničná

7,6

rez plevová list

LG Zoro - nejvýnosnější odrůda
s rezistencí vůči virózám

padlí list
9 7,3
poléhání
před slizní

LG Triumph
průměr pokusu

7

8,3

rez ječná

5

7,2

3
1

7,0

LGfuzariózy
Zoro -klas
odolná nejen k virózám

6,2

hnědá
skvrnitost

• vysoká odolnost vůči rynchosporiové skvrnitosti,
fuzariózám v klase a padlí 7,3
travnímu
rynchosporiová
skvrnitost hnědých
• velmi dobrá odolnost proti komplexu
skvrnitostí
• dobrá odolnost vůči rzi ječné

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2017–2019. Poznámka: Výnos
v % je vztažen na výnos odrůdy Travira, která je kontrolou pro odrůdy s rezistencí k BYDV

poléhání
před slizní

+17 %

LG Zoro
průměr pokusu

padlí travní
9 7,6
7

6,5

rez ječná
6,2

5

proti rezistentní
kontrole

3
1

7,7

7,2

fuzariózy klas

abio�cká nekro�cká
skvrnitost ječmene
Zdroj: Výsledky zkoušek užitné hodnoty ÚKZÚZ 2019, průměr 2017–2019
Poznámka: KWS Meridian a Titus - kontrolní odrůdy
*Travira: kontrola pro odrůdy s rezistencí k BYDV

hnědá
skvrnitost

7,0

7,6

rynchosporiová
skvrnitost

Zdroj: Výsledky zkoušek užitné hodnoty 2019, ÚKZÚZ, průměr 2017–2019
Poznámka: Hodnocení vlastností 9–1: 9 nejlepší, 1 nejhorší

padlí list
9 7,2

48
poléhání

7

Padura
průměr pokusu

LG Zoro

novinka

LG Zoro - první množitelská plocha v Družstvu Vysočina (JI) - super výnos 8,32 t/ha

LG Zoro - skutečně odolný k virózám

Agronomické vlastnosti

• středně raná odrůda s genem odolnosti k BYDV
• LG Zoro prokázal vynikající odolnost k viru žluté
zakrslosti ječmene (BYDV) i v podmínkách umělé
infekce ve zkouškách ÚKZÚZ
• svým výnosem významně překonal nejen všechny
ostatní zkoušené rezistentní odrůdy a obě standardní
kontroly, ale i nově registrované odrůdy zařazené
v základním sortimentu

Rezistence k BYDV

Výnos



Odnoživost



Odolnost k poléhání

 

HTZ



Zimovzdornost



Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

Jak na LG Zoro
LG Zoro je středně raná, mimořádně výnosná 6řadá
odrůda ozimého ječmene s rezistencí k BYDV - není
nutná podzimní aplikace insekticidů proti přenašečům
BYDV. Odrůda je vhodná do všech výrobních oblastí a je
možné ji pěstovat i po obilnině. Doporučený výsevek je
3,5–4,3 MKS/ha. Velice dobře reaguje na intenzivní pěstování. Cílová hustota porostu je 550–600 klasů na m2.
Standardní délka rostlin je 100 cm. Doporučujeme použít běžnou technologii hnojení ozimého ječmene dusíkem - regenerační a produkční přihnojení.

LG Zoro je odrůda s výborným zdravotním stavem, přesto doporučujeme intenzivní systém pěstování s aplikací
fungicidů. Použijte přípravky s účinností na rez ječnou
a skvrnitosti ječmene. Vzhledem ke střední odolnosti poléhání, doporučujeme aplikovat regulátor růstu
na zkrácení a zpevnění stébla v době prodlužovacího
růstu, v případě potřeby i opakovaně.

LG Zoro ochrání Vaše pole!

Právně chráněná odrůda
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Vyšlechtil: Limagrain Belgium NV, Belgie
Registrace: ČR 2019

Padura
Velké zrno, co suchu odolá
			

mmvýnosový vítěz SDO 2018 i 2019
mmvelmi dobrá odolnost vůči vyzimování
mmvýborný zdravotní stav
mmvelké zrno s velmi vysokou HTZ
Padura - jednoznačný vítěz SDO
v suchém roce 2018

Zdroj: www.ukzuz.cz, Výnosy po sklizni 2018, neošetřená varianta
Poznámka: Výnos v % je vztažen na průměr kontrolních odrůd Sandra a Leopard

Padura vládne i v roce 2019

Hustý a zdravý porost v Čáslavicích (TR)

• nejvýnosnější dvouřadá odrůda v roce 2019 ve zkoušení
pro doporučování odrůd - v neošetřené i ošetřené variantě

Padura - mimořádně výnosná odrůda
• v neošetřené variantě SDO Padura překonala svým
výnosem ve čtyřletém průměru 2016–2019 všechny
ostatní dvouřadé odrůdy
• velké zrno s velmi vysokou HTZ
• vysoký podíl předního zrna - 95 %

Agronomické vlastnosti
Výnos



Odnoživost



Odolnost k poléhání



HTZ



Zimovzdornost



Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

Zdroj: www.ukzuz.cz, Výnosy po sklizni 2019
Poznámka: Výnos v % je vztažen na průměr kontrolních odrůd Padura a Leopard
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poléhání
před slizní

LG Zoro
průměr pokusu

padlí travní
9 7,6
7

6,5

rez ječná
6,2

5
3
1

7,7

7,2

fuzariózy klas

abio�cká nekro�cká
skvrnitost ječmene

Padura - odrůda s nezaměnitelným klasem

Padura - odrůda s vynikajícím zdravotním stavem

hnědá
skvrnitost

7,0

7,6

rynchosporiová
skvrnitost

Padura - odolná vůči fuzariózám v klasu

• velmi dobrá odolnost vůči padlí travnímu, rzi ječné
a hnědé skvrnitosti
• odrůda s vysokou odolností vůči rynchosporiové
skvrnitosti a fuzariózám v klase
• vynikající zdravotní stav a odolnost poléhání potvrzují
i vynikající výnosové výsledky odrůdy v neošetřené
variantě pěstování. Ve čtyřletém průměru 2016–2019
i v jednotlivých letech byla Padura nejvýnosnější
dvouřadou odrůdou ozimého ječmene ve zkouškách
pro SDO ve variantě bez ošetření fungicidy a regulátory
růstu.

padlí list
9 7,2

Padura
průměr pokusu

7

poléhání
před slizní
6,8

rez ječná

5

6,4

3
1
5,8
fuzariózy klas

hnědá
skvrnitost

8,4
7,5
rynchosporiová skvrnitost

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2019, čtyřletý průměr
Poznámka: Hodnocení vlastností 9–1: 9 nejlepší, 1 nejhorší

Jak na Paduru

padlí travní

Padura je dvouřadá krmná odrůda s velmi vysokým výnosem, který překonává běžné šestiřadé odrůdy ozimého ječmene. Je to raná odrůda vhodná do všech výrobních oblastí a lze ji pěstovat i po obilnině. Běžná délka
rostlin je 80 cm. Doporučujeme setí v agrotechnické
lhůtě pro danou výrobní oblast s výsevkem 3,2–4,0
MKS/ha.

Sobell

9
7,9 se zaměřením na lisDoporučujeme ošetření fungicidy
tové skvrnitosti a rez ječnou.
Padura
má středně vyso7
komplex hnědých
poléhání
ké rostliny
s
dobrou
odolností
vůči
poléhání.
Vzhledem
skvrnitos�
před slizní
5
k běžně dosahované
vysoké hustotě porostu
6,7
7,5 (850–900
produktivních stébel/m2) a3 těžkému klasu, doporučujeme aplikovat střední dávku1 regulátoru růstu.

Právně chráněná odrůda
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7,5

rez ječná
7,9 Sejet Planteforaedling I/S, Dánsko
Vyšlechtil:
Registrace: ČR, Srbsko, Rumunsko, Německo
8,3
rynchosporiová skvrnitost

Casanova

RANÁ

Casanova – ječmen – pivo,
To se na Duchcově žilo
			

mmnejpěstovanější odrůda na Slovensku
s podílem 29 % množitelských ploch
v roce 2019
mmnejranější odrůda v sortimentu
mmdvouřadá sladovnická odrůda
Casanova - sladovnická kvalita
• sladovnická odrůda preferovaná společnostmi:
- Heineken Slovensko Sladovne, a.s.
- Lycos - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
- SLADOVŇA, a.s. Michalovce
- Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
• jako sladovnická odrůda je úspěšně rozvíjena
v Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a Chorvatsku
a nakupována společnostmi BOORTMALT a SOUFFLET
• vysoký podíl předního zrna

Agronomické vlastnosti
Výnos



Odnoživost



Odolnost k poléhání



HTZ



Zimovzdornost



Casanova - nejranější odrůda v sortimentu

Výborné výsledky pěstitelů na Slovensku
v roce 2019

Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

výměra
ha

výnos
t/ha

SHR Ing. Jelen,
Nová Dědina

76

8,1

Levice

POD Abrahám

70

7,1

Galanta

PD Blatnica

150

6,8

Turčianske Teplice

podnik

Casanova - výborný zdravotní stav
•	vysoká odolnost vůči padlí travnímu
•	odrůda odolná vůči rynchosporiové skvrnitosti
•	velmi dobrá odolnost vůči rzi ječné a komplexu
hnědých skvrnitostí

okres

Jak na Casanovu
Casanova je velmi raná sladovnická odrůda ozimého
ječmene, vhodná do všech výrobních oblastí, toleruje
setí po obilnině. Doporučujeme setí v agrotechnickém
termínu pro danou výrobní oblast. Doporučený výsevek

3,5–4,0 MKS na hektar. Při vysoké intenzitě pěstování
doporučujeme použít nižší dávku regulátoru růstu pro
zkrácení a zpevnění stébla. Fungicidní ošetření doporučujeme zaměřit proti listovým chorobám.

Právně chráněná odrůda
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Vyšlechtil: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrace: ČR, Francie, Chorvatsko, Rumunsko,
Bulharsko, Ukrajina

Leopard
Šelma pro Vaše pole
			

mmdvouřadá odrůda s vynikající odnoživostí
mmvelmi dobrá odolnost vůči vyzimování
mmkrátké rostliny s velmi dobrou odolností
vůči poléhání
mmvelké zrno s vysokou HTZ
Agronomické vlastnosti
Výnos



Odnoživost



Odolnost k poléhání



HTZ



Zimovzdornost



Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

Leopard - výnos zrna

Leopard - odrůda s dlouhým produktivním klasem

Zdravotní stav
• velmi dobrá odolnost vůči rzi ječné a rynchosporiové
skvrnitosti
• dobrá odolnost vůči padlí travnímu a fuzariózám v klase
• střední odolnost vůči hnědé skvrnitosti

Zdroj: www.ukzuz.cz, Výnosy po sklizni 2019
Poznámka: Výnos v % je vztažen na průměr kontrolních odrůd Leopard a Padura,
čtyřletý průměr 2016–2019

Jak na Leopard
Leopard je polopozdní odrůda vhodná do všech výrobních oblastí. Lze jej zařadit po obilnině. Doporučujeme
setí v agrotechnické lhůtě pro danou výrobní oblast
s výsevkem 3,2–4,0 MKS/ha. Při vysoké intenzitě pěsto-

vání doporučujeme použít nižší dávku regulátoru růstu
pro zkrácení a zpevnění stébla. Fungicidní ošetření doporučujeme zaměřit proti hnědé skvrnitosti ječmene.

Právně chráněná odrůda
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Vyšlechtil: Sejet Planteforaedling I/S, Dánsko
Registrace: ČR

Marysell

novinka
RegistRace 2020

moudrý farmář RÁD by sel
na své pole marysell
			

mmregistrace 2020 (SK)
mmdvouřadý ozimý ječmen s možností
sladovnického využití
mmnejvýnosnější ve státních odrůdových
zkouškách ÚKSÚP 2017–2019
Marysell - nejvýnosnější dvouřadá odrůda
ve státních odrůdových zkouškách ÚKSÚP

Marysell - výborná reakce na ošetření osiva Systivou

Agronomické vlastnosti
• středně raná - podle lokality o 2–7 dní ranější
než kontrolní odrůda Wintmalt
• velmi vysoká odnoživost - 917 klasů/m2
• středně dlouhé rostliny - 86 cm
• dobrá odolnost vůči poléhání
• velké zrno s vysokou HTZ - 54 g

Zdroj: Státní odrůdové zkoušky ÚKSÚP, SR, 2017–2019
Poznámka: Výnos v % je uveden na průměr pokusu

Výnos



Odnoživost



Odolnost k poléhání



HTZ



Zimovzdornost



Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední   Střední   
Vysoký/á     Velmi vysoký/á     

Zdravotní stav

Marysell - významné hospodářské vlastnosti

• vysoká odolnost vůči rzi ječné a rynchosporiové
skvrnitosti
• střední odolnost vůči padlí travnímu a komplexu
hnědých skvrnitostí

Padlí travní

Komplex
hnědých skvr.

Rez ječná

Rynchosp.
skvrnitost

Poléhání
před sklizní

9–1

9–1

9–1

9–1

9–1

4,4

4,2

7,3

8,5

6,7

Zdroj: Státní odrůdové zkoušky ÚKSÚP, SR, 2017–2018
Poznámka: Hodnocení: 9 nejlepší, 1 nejhorší

Jak na Marysell
Marysell je odrůda vhodná do všech výrobních oblastí.
Doporučujeme setí v agrotechnické lhůtě pro danou výrobní oblast s výsevkem 3,5–4,3 MKS/ha. Při vysoké intenzitě pěstování doporučujeme použít nižší až střední

dávku regulátoru růstu pro zkrácení a zpevnění stébla.
Fungicidní ošetření doporučujeme zaměřit proti padlí
travnímu a listovým skvrnitostem, případně využít moření osiva přípravkem Systiva.

Právně chráněná odrůda
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Vyšlechtil: Unisigma GIE Recherche et Sélection, Francie
Registrace: Slovensko 2020
V registračním řízení: Česká republika

6,5

6,2

5

Sobell

3

novinka

1

7,7

7,2

fuzariózy klas

RegistRace 2019
abio�cká nekro�cká
skvrnitost ječmene

kdo na podzim sobell seje
po sklizni se jenom směje

hnědá
skvrnitost

7,0

7,6

rynchosporiová
skvrnitost

			

mmregistrace podzim 2019
mmdvouřadý krmný ozimý ječmen
mmnejvýnosnější dvouřadý ječmen
v registračních zkouškách ÚKZÚZ
2017–2019 v neošetřené variantě
pěstování

padlí list
9 7,2

Padura
průměr pokusu

7

poléhání
před slizní
6,8

rez ječná

5

6,4

3
Sobell je výnosná a vysoce odnoživá odrůda
1

Sobell - vysoké a stabilní výnosy napříč ročníky

Zdravotní stav

5,8

• nejlépe hodnocená odrůda v registračních zkouškách
hnědá
fuzariózy klas
8,4 v odolnosti vůči rynchosporiové
ÚKZÚZ 2017–2019
skvrnitost
skvrnitosti - 8,3 bodu
7,5
• vysoká odolnost vůči listovým skvrnitostem - nejlépe
rynchosporiová skvrnitost
hodnocená odrůda ve zkoušeném sortimentu
• velmi dobrá odolnost vůči ostatním hospodářsky
významným chorobám
padlí travní
9
7,9
7

poléhání
před slizní
6,7

Sobell

komplex hnědých
skvrnitos�

5

7,5

3

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2017–2019,
neošetřená a ošetřená varianta

1

Agronomické vlastnosti
• středně raná odrůda - raností odpovídá odrůdě Padura
• velmi vysoká odnoživost - 993 klasů/m2 - nejvyšší
hodnota ve zkoušeném sortimentu
• středně dlouhé rostliny - 81 cm
• dobrá odolnost vůči poléhání
• HTZ 46 g

fuzariózy

7,5
7,9

rez ječná

8,3

rynchosporiová skvrnitost
Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2017–2019
Poznámka: Hodnocení vlastností 9–1: 9 nejlepší, 1 nejhorší

Jak na Sobell
Sobell je odrůda vhodná do všech výrobních oblastí.
Doporučujeme setí v agrotechnické lhůtě pro danou výrobní oblast s výsevkem 3,5–4,3 MKS/ha. Při vysoké intenzitě pěstování doporučujeme použít nižší až střední

dávku regulátoru růstu pro zkrácení a zpevnění stébla.
Fungicidní ošetření přizpůsobujeme infekčnímu tlaku
chorob a místním podmínkám.

Právně chráněná odrůda
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Vyšlechtil: Sejet Planteforaedling I/S, Dánsko
Registrace: Česká republika 2019, Dánsko, Francie,
Velká Británie

Setí jarního sladovnického
ječmene na podzim jako nová
alternativa pěstování
Nerovnoměrné rozložení srážek v průběhu vegetace minulých let u jarního ječmene
v některých oblastech působilo problémy se vzcházením a při nalévání zrna. Boj
s vysokým obsahem dusíkatých látek a s nízkým podílem předního zrna se stal realitou.
Alternativou pro přísuškové oblasti může být setí jarního ječmene na podzim. Při této
technologii pěstování dochází k lepšímu využití zimní vláhy, navýšení výnosů a tím ke
zlepšení rentability pěstování.
Mnozí pěstitelé jarního ječmene, především v oblasti jižního Slovenska, již tuto technologii několik let s úspěchem
využívají. I proto jsme začali ve spolupráci se společností
Heineken Slovensko Sladovně, a.s. pracovat na projektu,
jehož cílem je shromáždit maximum informací a pěstitelských zkušeností o setí jarního ječmene na podzim.

(žluté sloupce). Oba pokusy si mohli prohlédnout i pěstitelé na dnech pole. Výsledky ze sklizně 2019 z pokusu
v Nýrovcích jsou v grafu níže. Pokusy jsme založili i v roce
2019 respektive 2020.

Agrotechnika pěstování podzimních výsevů

Prvním takovýmto krokem bylo vysetí nejpěstovanějších
sladovnických odrůd jarního ječmene společně s ozimy
již na podzim 2018. Zaseli jsme Overture, Odyssey, Laudis 550, Kangoo, Malz a Tango v rámci demonstračního
pokusu v Mojmírovcích a Nýrovcích na Slovensku. Tyto
odrůdy byly zaseté také na jaře 2019, abychom mohli
porovnat rozdíly mezi klasickým jarním termínem setí
a podzimní alternativou. Pro srovnání výnosové hladiny
byl pokus doplněn také o 3 odrůdy ozimého ječmene

Nejlepších výsledků dosahují pěstitelé při setí mezi 10.
a 17. říjnem. Při pozdějších termínech setí nedochází k tak
velkému navýšení výnosu a rozdíl oproti klasickému jarnímu výsevu už není tak výrazný. Osivo je vhodné ošetřit přípravkem Systiva, protože porosty mohou být během zimy
napadeny paluškou nebo plísní sněžnou. Doporučujeme
použít certifikované osivo s vysokou biologickou hodnotou
a kvalitním namořením. Snížíte tím riziko vymrznutí.
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Agromarkt Nýrovce - podzimní zásev jarních
ječmenů - v popředí Tango, foceno 3. 4. 2020

Laudis 550 - podzimní výsev na ploše 17,85 ha,
AGROS Vraný d.v., okres Kladno, foceno 2. 4. 2020

Overture setý na podzim 2019, Zem a.s. Luže nad
Cidlinou, foceno 13. 3. 2020

Overture setý na podzim 2019, Okres Brno
Venkov, plocha 25 ha, foceno 8. 4. 2020

Bojos - prostřední parcela, vlevo i vpravo
pšenice ozimá, ZS Kluky u Písku, okres Písek,
maloparcelkový pokus, foceno 26. 3. 2020

Odyssey ze 100 ha porostu, podnik Lúčnica,
spol. s r.o. (okr. Nitra, SK)

U porostů jarního ječmene setých na podzim, nesmíme
podcenit monitoring výskytu přenašečů viróz a včas proti
nim ošetřit. Herbicidní ošetření volíme podle výskytu plevelů buď na podzim nebo na jaře. Celkovou dávku dusíku
80–100 kg/ha je vhodné rozdělit. Menší startovací dávku
dáme na podzim, zbytek pak jako regenerační přihnojení,
stejně jako u ozimého ječmene nebo pšenice. Při dodržení
této agrotechniky dosahují pěstitelé při podzimním výsevu většinou o 1,5–2 t/ha vyšší výnos v porovnání s jarním
výsevem.

kde se nízké teploty v průběhu zimy většinou nevyskytují
a kde kvůli častým jarním a letním přísuškům od pěstování
kvalitního jarního sladovnického ječmene museli upustit.

Ověřování v Čechách a na Moravě
Snažíme se získávat stále více informací z této problematiky a tak jsme se rozhodli projekt ověřit i v podmínkách
České republiky. Na podzim 2019 byly založeny maloparcelkové a poloprovozní pokusy v okresech Uherské Hradiště a Písek. Zároveň byly ve spolupráci s pěstiteli ječmene založeny i provozní plochy o velikosti 10–25 ha, a to
v okresech Brno Venkov, Hradec Králové a Kladno. Již nyní
můžeme říct, že rok 2020 pro tyto plochy nedopadne špatně - porosty v teplé zimě neměly žádný problém s přezimováním a mají značný náskok ve vegetaci. V době, kdy
se začínaly set jařiny, byly tyto porosty už plně odnožené.
Srovnání si udělejte sami z přiložených fotografií. Sklizeň
ukáže samozřejmě více. O výsledcích pokusů Vás budeme
informovat na našich seminářích, webových stránkách
nebo facebooku. Pokud Vás tato technologie zaujala, kontaktujte naše odborné poradce.

Podzimní výsevy mají i určitá rizika. Hlavním z nich je stále vymrznutí. Jarní ječmen, pokud je dobře otužilý, odolává teplotám kolem minus 10 °C. V literatuře a dostupných
výsledcích ze zahraničí jsou zmiňovány i teploty přes minus
12 °C. Pro lepší přezimování se doporučuje spíše pozdnější setí na přelomu října a listopadu tak, aby ječmen nezačal
na podzim odnožovat. Ale jak již bylo napsáno výše, bývá to
na úkor výnosu. Do budoucna bude tedy důležité najít správný termín setí a i touto cestou půjdou naše další pokusy.
Podzimní setí je jednou z možných variant, jak zlepšit výsledky pěstování jarního ječmene, zejména v oblastech,
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ječmeny s jistotou dobrého
prodeje v roce 2021
ČESKÉ PIVO

kvalita a výnos

LG Ester

LG Tosca

novinka
registrace 2020
• nejvýnosnější odrůda doporučená
na České pivo
• výborný zdravotní stav a vysoká odolnost
poléhání
• zařazená v provozním zkoušení
ze sklizně 2020 společností:
- Plzeňský Prazdroj, a.s.
- Sladovny Soufflet ČR, a.s.

Bojos

• nejvýznamnější a nejpěstovanější odrůda
• nosná odrůda pro České pivo

Laudis 550

• 2. nejpěstovanější odrůda na České pivo
• vysoký výnos předního zrna

Malz

• unikátní sladovnická kvalita
• stále žádaná v ČR i SR

KRMNÉ ODRŮDY JEČMENE
Ovation

• vynikající výnos, velké zrno
• nejpěstovanější krmná odrůda

Azit

• vysoký výnos a výborný zdravotní stav
• vhodná i do horších pěstebních podmínek

novinka

registrace 2020

• sladovnická odrůda s nejvyšším výnosem
• v provozním ověřování největších sladoven:
- Sladovny Soufflet ČR, a.s.
- Heineken Slovensko Sladovne, a.s.
- Lycos - Trnavské sladovne, spol. s r.o.

Overture

• špičkový na poli i ve sladovně
• nejvýznamnější odrůda v regionu Česko a
Slovensko

Tango

• zařazená na Zelené listině společnosti Heineken
Slovensko Sladovne, a.s.
• vysoký výnos zrna i předního zrna

Odyssey

• zařazená na Zelené listině společnosti
Heineken Slovensko Sladovne, a.s.
• velmi vysoký výnos zrna a vysoký podíl
předního zrna

Kangoo

• zařazená na Zelené listině společnosti
Heineken Slovensko Sladovne, a.s.
• nakupovaná všemi významnými
sladovnami na Slovensku

HRÁCH, TRITIKALE A LEN
PRO SEZÓNU 2021
HRÁCH – ŽLUTOSEMENNÝ

HRÁCH – ZELENOSEMENNÝ

Audit

Kingfisher

Abarth

LEN OLEJNÝ

• vysoký výnos zrna, nejvyšší obsah NL
• vhodný do lusko-obilných směsek i na GPS
• raná odrůda s vysokým a stabilním výnosem
• jediná odrůda odolná proti padlí hrachu

• nejvýnosnější zelenosemenná odrůda v SDO
• velmi vysoká barevná vyrovnanost 99 %

Boxer

Libra

LG Aspen

Lola

• nejvyšší odolnost proti poléhání
• vysoký výnos semene a NL
• Odrůda vhodná do směsek i na GPS
• Vysoká barevná vyrovnanost semene

TRITIKALE JARNÍ
Somtri

• vysoký výnos zrna i zelené hmoty
• odrůda vhodná pro krmivářské účely

Puzon

• odrůda vhodná i pro ekologické zemědělství
• vysoký výnos zrna i zelené hmoty

Více informací na našich stránkách

www.lgseeds.cz

• nejvyšší obsah oleje
• nejpěstovanější odrůda lnu v ČR
• stabilně vysoký výnos semen
• odrůda vhodná i pro potravinářské využití
semen a oleje

Kontakty
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Polygrafická 262/3
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: +420 212 244 339
e-mail: 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
mobil: +420 724 095 378
e-mail: milan.zaluzansky@limagrain.com

Šlechtitelská stanice PLANT SELECT
Hrubčice
Ing. Věra Řičicová - vedoucí stanice
tel.: +420 582 368 446
e-mail: plantselect@limagrain-cereals.cz

Obchodní a výrobní manažer Čechy
Ing. Jana Černá
Polygrafická 262/3
108 00 Praha 10 - Malešice
mobil: +420 607 773 517
e-mail: jana.cerna@limagrain.com

Obchodní a výrobní manažer Morava
Petr Procházka
Hrubčice
mobil: +420 602 340 473
e-mail: petr.prochazka@limagrain.com

Marketing a registrace ČR a SR
Ing. Stanislav Doležal
tel.: +420 602 592 989
e-mail: stanislav.dolezal@limagrain.com

Odborné poradenství

Ing. Jana Černá
Ing. Marcela Horníková
Zdeněk Kult
Bc. Kristýna Koubová
Petr Procházka
Ing. Jindřich Rosa
Ing. Peter Brežný

tel.: +420 607 773 517
tel.: +420 724 894 464
tel.: +420 702 146 849
tel.: +420 702 088 761
tel.: +420 602 340 473
tel.: +420 725 894 464
tel.: +421 905 454 961

Marketing, obchod, výroba SK
Ing. Peter Brežný
Námestie SNP 50, 960 01 Zvolen
tel., fax: +421 455 331 358
mobil: +421 905 454 961
e-mail: peter.brezny@limagrain.com

jana.cerna@limagrain.com
marcela.hornikova@limagrain.com
zdenek.kult@limagrain.com
kristyna.koubova@limagrain.com
petr.prochazka@limagrain.com
jindrich.rosa@limagrain.com
peter.brezny@limagrain.com

Šlechtíme Váš úspěch
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Polygrafická 262/3, 108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: +420 212 244 339, fax. +420 272 701 262, e-mail: info@limagrain-cereals.cz

www.lgseeds.cz

