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LG Absalon, na poli je opravdu 
šampion! To je slogan, který si 
teď říkají v ZDV Krchleby u Čás-
lavi, ale i v dalších podnicích, kde 
tuto odrůdu ozimé pšenice letos 
sklidili.

V ZDV Krchleby – 
rekordních 11 t/ha!

V zemědělském podniku ZDV 
Krchleby, a.  s., u  Čáslavi (okr. 
Kutná Hora) rádi zkoušejí nové 
a výkonnější odrůdy. Proto v roce 
2020 zaseli jednu z prvních mno-
žitelských ploch odrůdy LG Absa-
lon v republice. Po sklizni 10 hek-
tarů s výnosem 10,1 t/ha se uká-
zalo, že to byla nejvýnosnější 
a  nejranější odrůda v  podniku. 
Tento výsledek je přesvědčil k za-
setí odrůdy LG Absalon na běž-
nou plochu o  rozloze 185 ha 
a  k  založení 12 ha množitelské 

plochy. LG Absalon sklízeli od 
18. do 22. července jako první 
pšenici v podniku. Podle slov ag-
ronomů Ing. Zdenka Tajčovské-
ho a Jiřího Daniela má LG Absa-
lon vynikající zdravotní stav. Za 
celou vegetaci držel stále zelená 
i spodní patra listů a na vláhově 
chudých polích s  horší bonitou 
potvrdil, že má dobrou odolnost 
vůči suchu. Agronomové kvito-
vali jeho obdivuhodný výnos 
i s ohledem na fakt, že je to raná 
odrůda, chválili také kvalitu skli-
zeného zrna (OH je nad 800 g/l, 
NL 14,5–15,0 %, lepek 34 %). 
Agrotechnika množitelského 
porostu nebyla nijak složitá. 
Předplodinou byl jetel, zásev 
proběhl 14. října s  výsevkem 
3,5 MKS. Za dobu vegetace do-
stal porost celkem 200 kg dusíku 
na hektar, regulace proběhla ve 
dvou dávkách. První v  BBCH 
30–31 CCC + 0,3 l/ha Moddus. 
Za 20 dní proběhla druhá regula-
ce 0,3 litru přípravku Moddus 
Flexi. Fungicidní ošetření proběh-
lo ve dvou termínech. Průměrný 
výnos na běžné ploše 185 hek-
tarů byl 7,8 t/ha, přičemž na 

36  hektarech na lepší půdě dal 
LG Absalon 9,6 t/ha. Množitel-
ská plocha LG Absalonu byla 
v  Krchlebech proti zemědělské-
mu podniku, nadupaný porost 
dával tušit, že se výnos bude po-
hybovat kolem deseti tun. Po na-
vezení a  zvážení osiva na ČSO 
ZZN Pelhřimov se ukázalo, že 
výnos LG Absalonu je rovných 
11 tun z hektaru! 

Velká spokojenost v suché 
oblasti u Chlumce nad 
Cidlinou
Agroodnik Humburky, a. s., hos-

podaří v  okrese Hradec Králové 
mezi Chlumcem nad Cidlinou 
a  Novým Bydžovem. LG Absa-
lon množili v podniku již podru-
hé. Vloni byl na 24 ha s výnosem 
8,7 t/ha. V letošním roce měli 
množitelskou plochu 22,5 ha 
s vynikajícím výnosem 9,05 t/ha. 
Předplodinou byl hrách, setí 
proběhlo 28. 9. Na jaře dostal 
porost 200 kg ledku a  začát-
kem dubna 150 l DAM  390. 
Regulace porostu proběhla ve 
dvou termínech, nejprve Reta-
celem v dávce 1 l/ha a v dalším 
termínu přípravkem Fixator 
(0,15  l/ha). První fungicid byl 
aplikován ve fázi sloupkování 
a  druhý do klasu. Porost byl po 
celou dobu velmi pěkný a bez cho-
rob. Agronomům se LG Absa lon 
líbil už v  loňském roce a  letos 
ještě víc. V  letošním roce proto 
počítají se založením běžné plo-
chy LG  Absalonu na 60 hekta-
rech.

Moje první desítka 
v podniku

Ing. Petr Fuxa, agronom ze Ze-
mědělského obchodního druž-
stva Potěhy na Kutnohorsku, se 
ozval právě při psaní tohoto člán-
ku s  tím, že sklidili LG Absalon 
s rekordním výnosem 10,14 t/ha. 
Je to jeho první desítka v  životě 
a letošní rekord v Potěhách. Pod-
nik hospodaří na 3000 hektarech 
orné půdy v  ŘVO. LG Absalon 
byl na 24 ha. Setí proběhlo 
18. 10. 2021 po silážní kukuřici, 
porost sklidili 29. 7. 2022. 
LG  Absalon dostal celkem 
175  kg N/ha, dvakrát fungicid 
(ve sloupkování a do klasu), jed-
nu dávku regulátoru růstu 
v  BBCH 32 (trinexapac-ethyl 
0,25 l/ha + 1 l/ha Retacelu). Po-
dle agronoma je odrůda středně 
vysoká, nepoléhavá, má vynikají-
cí zdravotní stav, celou dobu ve-
getace byla bez chorob. V Potě-
hách jsou nadšeni výnosem a ur-
čitě budou navyšovat plochu od-
růdy LG Absalon.

Nejvýnosnější s nejlepší 
kvalitou u Brandýsa nad 
Labem

Zemědělský podnik J a  J 
CHROUST, spol. s r. o., Brandýs 
nad Labem hospodaří na polích 
na západ od Brandýsa nad La-
bem v suché oblasti na 600 hek-
tarech orné půdy. Odrůdu 
LG  Absalon si vybrali vloni ve 
svých pokusech, díky nejlepší 
kvalitě a výnosu. V letošním roce 
dostal LG Absalon  160 kg dusí-
ku na hektar, dvakrát regulátor 

růstu a jeden fungicid na prapor-
cový list. S tímto minimem vstu-
pů byl LG Absalon nejvýnosněj-
ší odrůdou s  nejlepší kvalitou 
v podniku.  Na 15 hektarech běž-
né plochy dal LG Absalon výnos 
9,5 t/ha. Dlužno říct, že podni-
kový průměr překonal o 1,2 t/ha. 

Závěrem 
LG Absalon je raná odrůda pše-

nice, která má výborné pěstitel-
ské vlastnosti a  dosahuje vyso-
kých výnosů s vynikající kvalitou 
zrna. Další špičkové výnosy z ce-
lé ČR můžete vidět v  inzerátu 
u  tohoto článku. Sklizeň 2022 
potvrzuje pravdivost sloganu: 
„LG Absalon, na poli je šampion“!

Ing. Jana Černá
Limagrain Česká republika, s. r. o. 

LG Absalon je opravdu šampion!
Předpokladem pro registraci nové odrůdy ozimé pšenice je užitná hodnota a přínos pro pěstitele v porovnání s již registrovanými odrůdami. U odrůdy 
LG Absalon se sešlo přínosů hned několik. Začněme z gruntu, tedy od báze rostliny, protože LG Absalon, jako jedna z mála odrůd v sortimentu má 
rezistenci proti pravému stéblolamu, díky přítomnosti genu Pch1. Odrůda má 85 cm dlouhé stéblo, s velmi dobrou odolností proti poléhání. Dalším 
bonusem je vynikající zdravotní stav listů i klasů, výborná pekařská kvalita A, blížící se svými hodnotami kategorii E. To, co dělá z odrůdy LG Absalon 
šampiona je hlavně jeho vysoký výnos potvrzený výsledky ÚKZÚZ i pěstiteli.

Agronom ze ZDV Krchleby 
Jiří Daniel má po sklizni odrůdy 
LG Absalon důvod k radosti
 Foto archiv firmy

Množitelská plocha 12 ha odrůdy LG Absalon v ZDV Krchleby Foto archiv firmy
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