
Oblibu odrůdy dokumentují jak 
založené množitelské plochy, tak 
i prodej téměř 6000 tun certifiko-
vaného osiva této odrůdy v  loň-
ském roce. 

Čtyřikrát Miss pšenice – 
LG Mocca se líbí!

LG Mocca získala již tři tituly 
„Miss pšenice ozimá“ v Zaloňově 
(UNIAGRO, s. r. o.). Zlatou me-
dailí byla oceněna již v prvním ro-
ce (2019) jejího zařazení do po-
kusu v Zaloňově, zároveň v tom-
to roce dosáhla nejlepšího výno-
su v tomto pokusu. V roce 2020 
získala hned dva tituly miss, a to: 
„Miss polní den Skalagro 2020“ 
(Skalička, okres Přerov) a („Miss 
pšenice ozimá UNIAGRO, 
s. r. o.“ (Zaloňov, okres Náchod). 

V  loňském roce získala stříbr-
nou příčku v  Zaloňově (1. vice-
miss) a opět potvrdila výnosové 
prvenství. No a  v  letošním roce 
se v  tomto pokusu 22. 6. 2022 
vrátila zpět na trůn jako „Miss 
pšenice 2022 UNIAGRO, s. r. o., 
Zaloňov“. 

LG Mocca je nejen velmi výnos-
ná odrůda, ale i líbivá pšenice. 

I s jednoduchou technologií 
se dá vyhrát

Vynikající vlastnosti odrůdy LG 
Mocca ilustrují výsledky podniku 
UNIAGRO, s. r. o., Zaloňov, kte-
rý má výborné zkušenosti s odrů-
dou LG Mocca ve svých polopro-
vozních pokusech i na množitel-
ských a běžných pěstebních plo-
chách.

Na základě těchto výsledků 
a  zkušeností si Ing. Fröhlich vy-

bral odrůdu LG Mocca jak pro 
pěstování na běžných plochách, 
tak do Mezinárodní soutěže pěs-
tebních technologií obilnin Kro-
měříž, které se každoročně účast-
ní. Primárním cílem Ing. Fröhli-
cha v této soutěži není vyhrát, ne-
bo dosáhnout nejlepšího výnosu, 
ale ověřit si, jak relativně jedno-

duchá technologie, kterou běžně 
používá v podniku, obstojí i v těž-
ké konkurenci nejrůznějších 
kombinací přípravků a hnojiv. No 
a jaký byl výsledek? Lepší být ne-
mohl. V  ročníku 2021 dosáhla 
varianta č. 3 – UNIAGRO s odrů-
dou LG Mocca nejlepšího výsled-
ku, konkrétně 15,15 t/ha (tedy 
110 % na průměr tohoto pokusu, 
který zahrnoval 45 soutěžních va-
riant). Celý „recepis“, který obsa-
hoval jen jedno fungicidní ošetře-
ní a citlivé dělené krácení a zpev-
nění stébla, naleznete v tabulce.

LG Mocca – čtyřikrát zlatá pšenice
LG Mocca je odrůda se špičkovým výnosem zrna určená ke krmným účelům a pro výrobu oplatků a sušenek. Je vhodná do všech výrobních oblastí. 
Vynikající výnos potvrzují také špičkové výsledky z běžných pěstebních ploch. Díky velkému zájmu pěstitelů se podle množství certifikovaných osiv 
na podzim 2021 stala LG Mocca nejpěstovanější odrůdou registrovanou v České republice.
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inzerce

Podle Ing. Fröhlicha je LG Mo-
cca plastická odrůda, u které oce-
ňuje její vysoký výnos. V loňském 
roce byla zaseta na rozdílných po-
zemcích a  předčila očekávání. 
Odrůdu pěstuje na běžné ploše, 
protože potřebuje krmnou pšeni-
ci pro zkrmování ve vlastním pod-
niku. Zároveň tuto odrůdu množí 
pro Osevu Uni Choceň a. s. 

LG Mocca zlatá 
v Kroměříži 

Kromě již výše zmíněného vý-
sledku společnosti UNIAGRO, 
s. r. o. (1.  místo s  výnosem 
15,15 t/ha) se LG Mocca umís-
tila také na bronzové příčce 
v  Mezinárodní soutěži pěsteb-
ních technologií obilnin Kromě-
říž 2021, a  to ve variantě naší 
společnosti (participace Li-
magrain + BASF + YARA Agri), 
která dosáhla výnosu 14,65 t/ha 
(106,2 % na průměr pokusu).

Téměř 16 tun na hektar 
u pšenice

Ještě lepší výsledek pak ukázala 
LG Mocca v pokusech firmy Ag-
rotest fyto, s. r. o., v  Kroměříži 
v  ročníku 2020/2021 (pokusy 
v  rámci polního dne v  Kroměří-
ži). LG Mocca zde atakovala s vý-
nosem 15,72 t/ha šestnáctituno-
vou hranici a  byla jednoznačně 

nejvýnosnější odrůdou z  celého 
pokusu. 

Shrnutí
LG Mocca je mimořádně výnos-

ná odrůda pro všechny pěstitele, 
kteří hledají krmnou a oplatkovou 
odrůdu s  velmi vysokou zimo-
vzdorností, velmi dobrou HTZ na 
úrovni 44 g, která toleruje pozdní 
setí. Bonusem odrůdy je také rezi-

stence proti larvám plodomorky 
plevové, která mohou způsobit až 
20% ztráty na výnose. Špičkový 
výnos a dobré pěstitelské vlastnos-
ti posunuly odrůdu LG Mocca na 
pozici nejpěstovanější registrova-
né pšenice v ČR.

Ing. Stanislav Doležal
Limagrain 

Česká republika, s. r. o.

Miss pšenice ozimá 2022 – 
Den agronoma 22. 6. 2022 
UNIAGRO Zaloňov 

LG Mocca je výnosná a líbivá pšenice  Foto archiv firmy

Vítězná technologie zadavatele UNIAGRO, s. r. o., 
Zaloňov s výnosem 15,15 t/ha 

inzerce

Podnik Okres Výnos t/ha Plocha ha
Mojmír Ciešlak Třebíč 12,00 5
Rolnická společnost Lesonice a. s. Třebíč 11,48 21
Rozvodí spol. s r. o. Pelhřimov 10,55 30
Miroslav Daňhel s. r. o. České Budějovice 10,44 35
Agro Posázaví a. s., Okrouhlice Havlíčkův Brod 10,34 11
Zemědělská společnost Sloveč, a. s. Nymburk 10,30 51
Zea, a. s. Znojmo 10,20 38
Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice Benešov 10,10 15
Zetaspol, s. r. o. Prostějov 10,01 10
Ing. Milan Hlouch Třebíč 10,00 20
UNIAGRO s. r. o. Zaloňov Náchod 10,00 19

LG Mocca dosahuje výnosů přes 10 t/ha i na běžných plochách


