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Sor  ment odrôd pre 

Najpestovanejšie odrody sladovníckeho jačmeňa 
Overture
•  najpestovanejšia odroda na Slovensku
•  rast požiadaviek sladovní a pivovarov aj pre rok 2021
•  najpestovanejšia odroda na štandardné pivá v ČR

Tango
•  zaradená na Zelenej lis  ne spoločnos   Heineken 

Slovensko Sladovne, a.s.
•  odroda s najvyššou kvalitou 
•  vysoký výnos zrna aj predného zrna

LG Tosca novinka

•  sladovnícka odroda s najvyšším výnosom
•  už nakupovaná a žiadaná sladovňami:

- Heineken Slovensko Sladovne, a.s.
- SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.

•  v prevádzkovom skúšaní spoločnosťami:
- LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
- Plzeňský Prazdroj, a. s.

Laudis 550
•  najžiadanejšia odroda v spoločnos   Plzeňský Prazdroj 

Slovensko, a.s. → 46 % zo zberu 2021
•  najvýnosnejšia kontrolná odroda v pokusoch ÚKSÚP 

2020 → 110 %
•  nárast požiadaviek od ostatných sladovní

Odyssey
•  odroda zaradená na Zelenej lis  ne v spoločnos   

Heineken Slovensko Sladovne, a.s.
•  zaradená v prevádzkovom skúšaní v spoločnos   

SLADOVŇA, a.s. Michalovce
•  veľmi vysoký výnos zrna 

Kangoo
•  druhá najpestovanejšia odroda na Slovensku 
•  nakupovaná všetkými významnými sladovňami 

na Slovensku

Malz
•  unikátna sladovnícka kvalita
• stále žiadaná v SR i ČR

Bojos
•  novo zaradená medzi nakupované odrody 

v spoločnos   LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
•  najvýznamnejšia a najpestovanejšia odroda v ČR
•  nosná odroda na „České pivo“

LG Ester novinka

•  najvýnosnejšia odroda doporučená na „České pivo“
•  novo skúšaná odroda v roku 2021 v spoločnos   

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. 
•  výnosom prekonáva aj kŕmne odrody

KŔMNE ODRODY JAČMEŇA
Ova  on
• vysoký výnos, veľké zrno
• najpestovanejšia kŕmna odroda v ČR

Azit
• vysoký výnos a výborný zdravotný stav
•  vhodný aj do horších pestovateľských podmienok

Tritikale jarné
Somtri
• vysoký výnos zrna a zelenej hmoty
• odroda vhodná na kŕmne účely

Puzon
• vysoký výnos zrna a zelenej hmoty
•  odroda vhodná aj na ekologické poľnohospodárstvo

Šľach  me Váš úspech



JAČMEŇ SIATY JARNÝ
Overture ............................................... 5
Tango .................................................... 8
Dopyt Heineken Slovensko 
Sladovne, a.s. v roku 2021  ................. 10
LG Tosca .............................................. 11
Plzeňský Prazdroj a „České pivo“ ........ 13
Laudis 550 ........................................... 14
Odyssey .............................................. 16
Kangoo ................................................ 17
Malz .................................................... 18
Príbeh českého pivovaru Budvar ........ 19
Bojos ................................................... 20
LG Ester .............................................. 22
Ova  on ............................................... 24
Azit ..................................................... 26

Hrach siaty
Audit ................................................... 28
Abarth ................................................ 29
Kingfi sher ............................................ 30
Boxer .................................................. 31
LG Aspen ............................................. 32

TRITIKALe jarné
Somtri ................................................. 34
Puzon .................................................. 35

ľan siaty olejný
Lola ..................................................... 37
Libra .................................................... 38

Viac informácií na našich stránkach 

www.lgseeds.cz

jar 2021

ľan siaty olejný
Lola
• stabilne vysoký výnos semena
• najpestovanejšia odroda ľanu v ČR v roku 2020

Libra 
• najvyšší obsah i výnos oleja
• odroda vhodná na kŕmne a potravinárske využi  e

Hrach siaty
Audit 
•  vysoký výnos zrna a zelenej hmoty
•  najvyšší obsah dusíkatých látok
•  vhodný do strukovinovoobilných zmesí i na GPS

Abarth 
• skorá odroda s vysokým a stabilným výnosom
• jediná odroda odolná pro   múčnatke hrachovej

Kingfi sher 
• výnosná, zelenosemenná odroda
• veľmi vysoká farebná vyrovnanosť 99 %
• vysoká odolnosť pro   poliehaniu

Boxer 
• najvyššia odolnosť pro   poliehaniu
• vysoký výnos semena a dusíkatých látok

LG Aspen  
• odroda vhodná do zmesí i na GPS
• vysoká farebná vyrovnanosť semien
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SLADOVNE CHCÚ VÝZNAMNE VIAC 
OVERTURE!

 � Najžiadanejšia a najpestovanejšia odroda 
na Slovensku → 37,5 % množiteľských 
plôch v roku 2020

 � Nárast dopytu sladovní a pivovarov aj na 
rok 2021 v ČR i SR

 � Najrozšírenejšia odroda na štandardné 
pivá v Českej republike → 11,57 % množi-
teľských plôch v roku 2020 a druhá naj-
pestovanejšia odroda v ČR

 � Zvyšuje sa dopyt od najvýznamnejších 
tuzemských a zahraničných sladovní a pi-
vovarov (Heineken Slovensko Sladovne, 
LYCOS - Trnavské sladovne, SLADOVNY 
SOUFFLET ČR, Plzeňský Prazdroj ČR i SR) 

 � Odroda s najväčším nárastom podielu na 
trhu v Českej i Slovenskej republike v po-
sledných troch rokoch

 � Odolnosť pro   múčnatke trávovej je kon-
trolovaná génom rezistencie mlo

Prečo pestovať viac Overture
Sladovne chcú viac Overture, čo pestovateľovi dáva mož-
nosť pestovať odrodu s veľmi dobrým výnosom, výbor-
ným zdravotným stavom, vysokým podielem predného 
zrna a najširším uplatnením na domácom i zahraničnom 
trhu. Overture veľmi významne zlepšuje ekonomiku 
varenia piva. Sladovne a pivovary si zvlášť cenia veľmi 
vysoké hodnoty extraktu (jedna s najvyšším v celom 
sor  mente odrôd) v kombinácii s vysokým prekvase-
ním a nízkym obsahom betaglukánov. Vďaka nespornej 
sladovníckej kvalite a možnos   použiť až 20 % sladu tejto 
odrody pri výrobe „Českého piva“, ras  e požiadavka na 
Overture i v českých pivovaroch.

Overture

Odroda Overture má dlhý klas s vysokým počtom zrn

Výnos predného zrna (%)
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Výnos predného zrna v SDO ÚKZÚZ ČR 2020 
- ošetrený variant

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Zoznam doporučených odrôd 2020 (priemer 2016–2019),
porovnanie s priemerom kontrolných odrôd Sunshine, Laudis 550, KWS Irina 
a KWS Amadora v neošetrenom variante pestovania v danej oblas  

RASTÚCI
DOPYT

Sladovne a pestovatelia,
ktorí počítajú, pestujú
a nakupujú Overture

SLADOVNÍCKA

GÉN

mlo
REZISTENCIA 

PROTI MÚČNATKE
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Rastúca obľuba Overture na Slovensku i v ČR

Je ľahké nájsť sladovňu,
ktorá nakupuje Overture!

Zdroj: ÚKSÚP, Ročenky jarín 2015–2020 Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Výročné správy semenárskej kontroly ČR 2015–2020

Odroda Overture je preferovaná sladovňami 
a pivovarmi v ČR:
1  SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
2  Plzeňský Prazdroj, a. s.
3  DRUŽINA, spol. s r.o.
4  Pivovar Nymburk, spol. s r.o.
5  Sladovna BERNARD, a.s.
6   ČESKOMORAVSKÉ SLADOVNY, a.s.
7  MSK Kroměříž a.s.
8  SLADOVNA s.r.o., Bruntál

 Export do Poľska, Nemecka a Rakúska

Odroda Overture je preferovaná sladovňami 
a pivovarmi na Slovensku:
1  Heineken Slovensko Sladovne, a.s.
2  LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
3  Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
4  SLADOVŇA, a.s. Michalovce
5  Osivo a.s. Levická sladovňa
6  TATRANSKÁ SLADOVŇA s.r.o.
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Overture dosahuje vysoké výnosy z jarného 
i jesenného výsevu
Overture dosahuje vynikajúce výnosy z bežných jarných 
výsevov a zároveň ukazuje, že výborným spôsobom rea-
guje aj na technológiu pestovania sladovníckeho jačmeňa 
z jesenných výsevov, ktorú skúšame na Slovensku i v ČR. 
V roku 2020 dosiahla odroda Overture výborné výsledky 
v pokusoch AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o. (okres Levice), 
kde z jarného výsevu zožali 7,24 t/ha (106 % na priemer 
pokusu), čo bol najvyšší výnos u sladovníckej odrody. 
Z jesenného výsevu Overture dosiahli výnos 9,41 t/ha! 
Podobné výsledky dosiahla odroda Overture i v ČR. Na 
skúšobnej stanici Kluky, spol. s r.o. (okres Písek, ČR) dosia-
hol Overture z jarného výsevu výborných 8,07 t/ha a z je-
senného výsevu dokonca 10,16 t/ha! Tiež na skúšobnej 
stanici InTec Agro Trials, s.r.o. v Uherském Ostrohu (okres 
Uherské Hradiště, ČR) skúšali jesenný výsev Overture. 
V tomto problema  ckom roku dal jesenný výsev krásnych 
9,8 t/ha, čo prekonalo aj výnosy ozimných jačmeňov 
v pokuse a oblas  . Výborné výsledky dosiahli s Overture 
 ež v podniku Poľnohospodárske družstvo Sokolce (okres 

Komárno), kde z jesenného výsevu nakosili priemerný vý-
nos 8,3 t/ha z 80 ha plochy. Ukazuje sa, že sejba jarného 
sladovníckeho jačmeňa v jeseni má v určitých oblas  ach 
a podmienkach význam.

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l: Limagrain UK Ltd, Veľká Británia
Registrácia:  ČR, SR, Francúzsko, Veľká Británia, Ukrajina, Rusko, 

Kazachstan, Litva, Estónsko, Argen  na, Bielorusko, Srbsko
V registračnom konaní: Írsko

AKO NA OVERTURE
Na  dosiahnu  e vysokého výnosu a kvality doporuču-
jeme pestovať v zodpovedajúcej intenzite za použi  a 
štandardnej fungicídnej ochrany listu a klasu. Odroda 
je nositeľom génu mlo, preto špeciálna ochrana pro   
múčnatke  nie je potrebná. Vzhľadom na dosahovanú 
vyššiu hustotu porastu a rela  vne tažký klas, doporu-
čujeme nepodceniť ošetrenie pro   poliehaniu.

ODOLNOSŤ PROTI CHOROBÁM (9–1)
Rezistencia pro   múčnatke (gén mlo) ÁNO
Hnedá škvrnitosť 7
Rynchospóriová škvrnitosť 8
Hrdza jačmenná 6
Fuzariózy klasov 7
Nešpecifi cké škvrnitos  8

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnosť pro   poliehaniu stredná
HTZ (g) 48
Podiel predného zrna vysoký
Odnožovanie vysoké
Počet produk  vnych stebiel (ks/m2) 800–850

Doporučený výsevok (MKS)
KVO 3,8–4,5
RVO 3,5–4,2
ZVO 4,0–4,7

(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov ÚKZÚZ, ostatných 
pokusov a skúsenos   šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

RASTÚCI
DOPYT

SLADOVNÍCKA

GÉN

mlo
REZISTENCIA 

PROTI MÚČNATKE

Overture je zdravá a veľmi dobre odnoživá odroda
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TANGO NIE JE ŽIADNY „VALČÍČEK“, 
ALE PORIADNY TANEC

 � Rastúci dopyt od spoločnos  :
- Heineken Slovensko Sladovne, a.s. 
- Osivo, a.s. - Levická sladovňa

 � V prevádzkovom skúšaní v spoločnos  ach:
- LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
- SLADOVŇA, a.s. Michalovce
- Plzeň Prazdroj Slovensko, a.s.

 � Tre  a najpestovanejšia odroda 
na Slovensku v roku 2020 
(14,6 % množiteľských plôch, 
749 t cer  fi kovaných osív v roku 2020)

 � Odroda s najvyššou sladovníckou kvalitou 
→ USK 9 bodov

 � Vysoký výnos zrna aj predného zrna 
vo všetkých výrobných oblas  ach

 � Veľmi dobrá odolnosť pro   poliehaniu

Sladovnícka kvalita
Tango je sladovnícka odroda s výberovou sladovníckou 
kvalitou. Slad z odrody Tango je charakteris  cký vyso-
kou extrak  vnosťou pri op  málnom obsahu dusíkatých 
látok, vysokým stupňom prekvasenia a veľmi nízkym 
obsahom betaglukánov. Vďaka svojej kvalite je odroda 
žiadaná a nakupovaná na Slovensku, hlavne sladovňou 
Heineken Slovensko Sladovne, a.s. a novo  ež spoločno-
sťou Osivo, a.s. - Levická sladovňa. Zároveň je Tango za-
radené do prevádzkovéhoho overovania v spoločnos  ach 
LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o., SLADOVŇA, a.s. 
Michalovce a Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

Vysoké výnosy odrody Tango v roku 2020
Tango je vysoko výnosná odroda, čo potvrdzuje v poku-
soch a v bežnom pestovaní. V pokusoch AGROMARKT 
- Nýrovce, s.r.o. (okres Levice) dosiahlo Tango z jarného 
výsevu 6,87 t/ha (101 % na priemer pokusu) a z jesenné-
ho výsevu 8,95 t/ha. V pokusoch Agro-Družstvo Treba  -
ce bolo Tango s výnosom 7,18 t/ha (104,7 % na priemer 
pokusu) štvrtou najvýnosnejšou odrodou zo 17 odrôd 
jarného jačmeňa. Výborné výsledky dosiahli s odrodou 
Tango  ež v podniku Poľnohospodárske družstvo Sokolce 
(okres Komárno), kde z jesenného výsevu dosiahli výnos 
9,1 t/ha na 99 ha (na 30 ha dokonca výnos 9,6 t/ha).

Tango

Tango - výberová sladovnícka kvalita
NL
%

E
%

RE45 
%

K
%

DM 
WK

DSP 
%

F
%

BGw 
mg/l

10,1 83,4 44,7 47,4 346 83,4 93 70
Zdroj: SDO 2019, ÚKZÚZ, ČR, (priemer 2015–2018)
Poznámka: NL - obsah dusíkatých látok, E - extrakt v sušine sladu, RE45 - rela  vny extrakt pri 45°C, K - Kolbachovo číslo, DM - diasta  cká mohutnosť, DSP - dosi-
ahnuteľný stupeň prekvasenia, F - friabilita, BGw - obsah betaglukánov
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SLADOVNÍCKA

GÉN

mlo
REZISTENCIA 

PROTI MÚČNATKE

AKO NA TANGO
Tango je odroda ktorá má stredné, až vyššie odnožo-
vanie. Je nositeľom génu mlo, je teda rezistentná pro   
múčnatke trávovej. Odolnosť pro   ostatným chorobám 
je vyrovnaná a na veľmi dobrej úrovni. Doporučujeme 
pestovať v systéme dvoch ošetrení fungicídmi, alebo 
za použi  a nepostrekového fungicídu Sys  va. Odolnosť 
pro   poliehaniu má Tango veľmi dobrú (6,5 b.). Dopo-
ručujeme aplikovať regulátory rastu podľa miestnych 
podmienok a zvyklos  . Na Slovensku sú veľmi dobré 
skúsenos   s pestovaním tejto odrody z jesenných výse-
vov, kde výnosy často prekračujú 8 i 9 t/ha.  

ODOLNOSŤ PROTI CHOROBÁM (9–1)
Rezistencia pro   múčnatke (gén mlo) ÁNO
Hnedá škvrnitosť 6
Rynchospóriová škvrnitosť 6
Hrdza jačmenná 6
Fuzariózy klasov 7
Nešpecifi cké škvrnitos  8

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnosť pro   poliehaniu veľmi dobrá
HTZ (g) 49
Podiel predného zrna vysoký
Odnožovanie stredné až vyššie
Počet produk  vnych stebiel (ks/m2) 750–800

Doporučený výsevok 
(MKS)

KVO 3,8–4,6
RVO 3,6–4,2
ZVO 4,1–4,7

(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov ÚKZÚZ, ostatných 
pokusov a skúsenos   šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrácia: ČR, SR, Ukrajina

Výnos zrna (%) SDO ÚKZÚZ 2019
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Tango - vysoký výnos zrna potvrdený aj 
v skúškach SDO, ÚKZÚZ, ČR

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Zoznam doporučených odrôd 2019 (priemer 2015–2018), 
porovnanie na priemer kontrolných odrôd Sunshine, Laudis 550, KWS Irina 
a KWS Amadora v neošetrenom variante pestovania v danej oblas  

... TO BUDE PORIADNY TANEC 
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Spoločnosť Heineken Slovensko Sladovne, a.s., ako naj-
väčší spracovateľ sladovníckeho jačmeňa v Slovenskej 
republike, si Vás dovoľuje informovať o odrodovej stra-
tégii na úrodu 2021.

Predpokladaný pomer nákupu podľa formy jačmeňa 
z úrody 2021:
Jarný jačmeň - 75 %
Ozimný jačmeň - 25 %

Preferujeme odrody s výberovou sladovníckou kvalitou, 
s vysokým výťažkom extraktu, s vysokým stupňom pre-
kvasenia a nízkym obsahom betaglukánov v slade.

Pre úspešné pestovanie sladovníckeho jačmeňa je po-
trebné použi  e cer  fi kovaných osív C1 v nasledovnej 
odrodovej skladbe:

Odrodová stratégia 
na úrodu 2021

Dvojradový 
jarný 

sladovnícky 
jačmeň

Dvojradový 
ozimný 

sladovnícky 
jačmeň

Preferované 
odrody

Overture
Kangoo

Soulmate
Sunshine

Tango

KWS Scala 
SY Tepee 
Wintmalt 

Akceptované odrody 
v limitovanom 
množstve

Odyssey
Malz

Casanova 
Malwinta

Skúšané odrody Esma
LG Tosca Marysell

Pozícia odrôd spoločnos   Limagrain v pomere náku-
pu jačmeňa v Heineken Slovensko Sladovne, a.s. spolu 
dosiahli 80 % z úrody 2019. V tom istom roku potvrdila 
svoju pozíciu najzastúpenejšej odrody v nákupe Over-
ture - 37 %. Z úrody 2020 odhadujeme podobný pomer 
zastúpenia odrôd LG v nákupe. Tak  ež očakávame posil-
nenie pozície Overture v pomere nášho nákupu. Zároveň 
z úrody 2020 pôjde do prevádzkových skúšok odroda LG 
Tosca, ktorá v tomto roku dosiahla výborné pestovateľ-
ské výsledky. LG Tosca má potenciál a ukazuje sa veľmi 
perspek  vne z pestovateľského aj spracovateľského hľa-
diska. 

Vzhľadom na významnú spotrebu ozimného sladovníc-
keho jačmeňa v našej sladovni bola zaradená odroda 
Marysell do prvého roku prevádzkových skúšok. Skúška 
prebehne z úrody 2021. 

Odrody sladovníckych jačmeňov od LG sú pre nás, ako 
spracovateľov zaujímavé nie len pre ich kvalita  vne ge-
ne  cké vlastnos   z pohľadu sladovníka, ale aj čo je ne-
menej dôležité aj z hľadiska agrotechnického a pestova-
teľského.

Ing. Tomáš Ševčík
Ing. Marián Šternócky

Heineken Slovensko Sladovne, a.s.
Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo,

Slovenská republika

HEINEKEN SLOVENSKO
SLADOVNE, a.s.
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SLADOVNÍCKA ODRODA
S NAJVYŠŠÍM VÝNOSOM
A EXTRAKTOM

 � Najvýnosnejšia odroda v registračných 
skúškach ÚKZÚZ 2017–2019

 � Zo zberu 2021 je LG Tosca už zaradená
medzi vykupované odrody spoločnosťami:
- Heineken Slovensko Sladovne, a.s.
- SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
a to na základe výborných výsledkov 
z prevádzkového skúšania v roku 2020

 � Pre rok 2021 je LG Tosca novozaradená do 
prevádzkového skúšania v spoločnos  ach:
- LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
- Plzeňský Prazdroj, a. s.

 � Registrácia  ČR 2020, SR 2021
 � Je v overovaní naprieč Európou
 � Výborné pestovateľské vlastnos  

Vynikajúca sladovnícka kvalita
Sladovnícka kvalita LG Tosca je charakteris  cká najvyšším 
extraktom 84,1 % v súčasnom sor  mente registrovaných 
odrôd, vysokým stupňom prekvasenia 83,2 % a veľmi 
nízkym obsahom betaglukánov 70 mg/l. Tieto špičkové 
parametre ešte zvýrazňuje čírosť sladiny (1,00) vo všet-
kých troch rokoch skúšania. Výsledné hodnotenie je dané 
ukazovateľom sladovníckej kvality, čo je u LG Tosca 8,5 
bodov z 9 možných, teda výberová sladovnícka kvalita. 
Vďaka tejto kvalite je LG Tosca vhodná na výrobu štandard-
ných typov pív. Vynikajúcu sladovnícku kvalitu potvrdila LG 
Tosca  ež na Slovensku. Heineken Slovensko Sladovne, a.s. 
nakúpil v roku 2020 už viac ako 900 t jačmeňa odrody LG 
Tosca s priemerným obsahom 10,7 % NL, priemerným pre-
padom nad sitom 2,5 mm 92,4 % a klíčivosťou 98 %.

LG Tosca novinka

Výnos predného zrna (%)
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Výnos zrna 2018–2020 (%)
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= 5,97 t/ha 

106 %
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= 6,99 t/ha 

105 %
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LG Tosca - výnos predného zrna (%) 2017–2019, 
ÚKZÚZ, ČR

LG Tosca - výnos zrna (%) 2018–2020, ÚKSÚP, 
Slovensko

Sladovnícka kvalita LG Tosca v registračných skúškach ÚKZÚZ, ČR 2017–2019
NL
%

E
%

RE45 
%

K
%

DM 
WK

DSP 
%

F
%

BGw 
mg/l

USJ
b.

10,1 84,1 48,4 48,9 407 83,2 91 70 8,5
Poznámka: NL - obsah dusíkatých látok, E - extrakt v sušine sladu, RE45 - rela  vny extrakt pri 45 °C, K - Kolbachovo číslo, DM - diasta  cká mohutnosť, 
DSP - dosiahnuteľný stupeň prekvasenia, F - friabilita, BGw - obsah betaglukánov, USJ - ukazovateľ sladovníckej kvality

TOP
EXTRAKT
a VÝNOS

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, výsledky skúšok úžitkovej hodnoty (priemer 2017–2019), 
porovnanie s priemerom kontrolných odrôd Sunshine, Laudis 550, Ova  on 
a KWS Amadora v neošetrenom variante pestovania v danej oblas  

Zdroj: ÚKSÚP, výsledky skúšok úžitkovej hodnoty 2018–2019, porovnanie 
na priemer kontrolných odrôd Overture, Odyssey, Laudis 550, Soulmate, 
Calcule, Signora

SLADOVNÍCKA

GÉN
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REZISTENCIA 

PROTI MÚČNATKE
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LG Tosca novinka

Vysoký výnos zrna v skúškach na SDO ÚKZÚZ, 
ČR, zber 2020
RVO -  106 % - najvýnosnejšia odroda v ošetrenom variante
KVO -  107 % - najvýnosnejšia sladovnícka odroda v neo-

šetrenom variante
BVO -  106 % - najvýnosnejšia sladovnícka odroda v ošet-

renom variante

Vynikajúce výnosy zrna aj vo štvorročnom 
priemere SDO, ÚKZÚZ, ČR 2017–2020
RVO -  107 % - najvýnosnejšia odroda v ošetrenom variante
OVO -  107 % - najvýnosnejšia sladovnícka odroda v ošet-

renom variante
ZVO -  105 % - najvýnosnejšia odroda v neošetrenom va-

riante
ZVO -  107 % - najvýnosnejšia sladovnícka odroda aj 

v ošetrenom variante
(Zdroj: www.eagri.cz)

LG Tosca - vysoké výnosy v pokusoch i na plochách
Vynikajúce výnosy dosahovala LG Tosca v pokusoch Agro-
-Družstvo Treba  ce, kde bola LG Tosca najvýnosnejšou 
odrodou s výnosom rovných 8,0 t/ha (111,6 % na priemer 
pokusu) zo 17 odrôd jarného jačmeňa. Tiež v pokuse AG-
ROMARKT - Nýrovce, s.r.o. (okres Levice), dosiahla LG Tosca 
výborný výsledok. Výnosom 7,03 t/ha (103 % na priemer 
pokusu) bola druhou najvýnosnejšou sladovníckou odro-
dou. 
Vysoký výnos dosiahla  ež na jednej z prvých plôch. 
LG Toscu pestovali v roku 2020 pre sladovňu Heineken 
v Hurbanove v podniku Poľnohospodársko-obchodné 
družstvo „Lúčnica“ (okres Nitra). LG Tosca v Lúčnici do-
siahla vynikajúci výnos 8,3 t/ha na výmere 60 ha. 
Tiež v ČR dosahovala LG Tosca vysoké výnosy. Na pokus-
nej stanici VÚRV Hněvčeves (okres Hradec Králové, ČR) 
dosiahla v roku 2020 8,81 t/ha a bola 2. najvýnosnejšou 
odrodou v našom technologickom pokuse. Na pokusnej 
stanici VÚRV Humpolec (okres Pelhřimov, ČR) bola výno-
som 8,41 t/ha druhou najvýnosnejšou odrodou z pesto-
vaných odrôd v roku 2020. V súťaži pestovateľských tech-
nológií v Kroměříži (okres Kroměříž, ČR) sa LG Tosca držala 
 ež výborne. Z 25 súťažiacich variantov skončila na veľmi 

dobrom 5. mieste s výnosom 111 % na priemer celého 
pokusu. 

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrácia: ČR 2020, Francúzsko, Nemecko
V registračnom konaní: Slovensko, Kazachstan, Ukrajina

AKO NA ODRODU LG TOSCA
LG Tosca je stredne skorá, dobre odnožujúca odroda 
s veľmi dobrou odolnosťou pro   poliehaniu. Odolnosť 
pro   múčnatke trávovej je kontrolovaná génom rezis-
tencie mlo. HTZ odrody v trojročnom priemere regis-
tračných skúšok dosiahla 45 g. Jedná se však o priemer 
v suchých rokoch 2017–2019. V bežných podmienkach 
dosahuje HTZ 48–49 g. Prednosťou odrody je výborný 
zdravotný stav a veľmi dobrá odolnosť pro   polieha-
niu. LG Tosca veľmi dobre reaguje na zvýšenú intenzitu 
pestovania. Doporučujeme štandardnú agrotechniku 
pestovania sladovníckeho jačmňa.

ODOLNOSŤ PROTI CHOROBÁM (9–1)
Rezistencia pro   múčnatke (gén mlo) ÁNO
Hnedá škvrnitosť 7
Rynchospóriová škvrnitosť 8
Hrdza jačmenná 6
Fuzariózy klasov 7
Nešpecifi cké škvrnitos  9

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnosť pro   poliehaniu veľmi vysoká
HTZ (g) 48
Podiel predného zrna vysoké
Odnožovanie vysoká
Počet produk  vnych stebiel (ks/m2) 800–850

Doporučený výsevok (MKS)
KVO 3,7–4,5
RVO 3,5–4,2
ZVO 4,0–4,7

(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov ÚKZÚZ, ostatných 
pokusov a skúsenos   šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

UŽ VYKUPOVANÁ 
A SLADOVŇAMI ŽIADANÁ 

ODRODA

TOP
EXTRAKT
a VÝNOS

SLADOVNÍCKA

GÉN

mlo
REZISTENCIA 

PROTI MÚČNATKE
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Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. nakupuje sladovnický ječmen v odrůdách schválených 
pro „České pivo“. V minulém roce byl jejich podíl 89,3 % z celkového objemu nakoupeného 
ječmene.

Ve stejném roce jsme v našich sladovnách vyrobili celkem 117 322 tun světlého sladu 
plzeňského typu, který jsme přetvořili v pivo v našich 4 pivovarech (Prazdroj, Gambrinus, 
Radegast, Velkopopovický Kozel). 

Důkazem našeho snažení a kvality piva je i to, že všechny naše hlavní značky jsou 
hrdými nositeli chráněného zeměpisného označení „České pivo“, a to již od roku 2009. Při 
výrobě piva klademe vždy důraz na jakost všech vstupních surovin a důsledné dodržování 
tradičních technologických postupů, kvality a hygieny ve všech fázích výroby.

Mimo již zavedených odrůd sladovnického ječmene podporujeme vývoj a šlechtění 
nových odrůd (spolupracujeme s VÚPS a šlech  teli) a jejich potenciál a kvalitu pravidelně 
testujeme v našich sladovnách. 

Z pohledu nákupu sladovnického ječmene dbáme vždy na to, abychom pro naše 
dodavatele byli vždy jistotou a solidním partnerem pro dlouhodobou spolupráci.

Vladimír Rada
komoditní manažer CZ&SK



JASNÁ JEDNOTKA VO VEĽKOM 
ŠARIŠI

 � Najvýnosnejšia kontrolná odroda v poku-
soch ÚKSÚP 2020 → 110 % (7,38 t/ha)

 � Požiadavka spoločnos   Plzeňský Prazdroj 
Slovensko → 46 % zo zberu 2021

 � 4. najpestovanejšia odroda na Slovensku 
v roku 2020

 � Nárast požiadaviek sladovní, rastúca 
výroba osív v SR a ČR

 � Patrí medzi najpestovanejšie odrody v ČR
 � Rezistencia pro   múčnatke trávovej 
kontrolovaná génom mlo

Odroda preferovaná sladovňami a pivovarmi:
•  Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. 

- z roku 2021 požaduje 46 % odrody Laudis 550
•  LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
•  Tatranská sladovňa s. r. o.
• Plzeňský Prazdroj, a. s. ČR - druhá najžiadanejšia odroda 
• SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
• Budějovický Budvar, n.p.
• ďalšie sladovne a pivovary
Exportná odroda do okolitých štátov (ČR, Poľsko, Rakúsko)

Laudis 550 potvrdzuje výborné výnosy 
v pokusoch a praxi
Vzhľadom na úrodové výsledky bola odroda Laudis 550 
na ÚKSÚP-e a českom ÚKZÚZ-e zaradená medzi kontrol-
né odrody. Vysoký výnos potvrdil Laudis 550  ež v zbero-
vom roku 2020, keď bol v pokusoch ÚKSÚP najvýnosnej-
šou kontrolnou odrodou a s priemerným výnosom 110 % 
prekonával veľký rad iných odrôd. Vysoké výnosy dosiahol 
Laudis 550 v roku 2020  ež v AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o. 
(okres Levice), a to výnos 6,52 t/ha pri výseve na jar a z je-
senného výsevu dokonca 9,07 t/ha. 
Aj v ČR potvrdzuje veľmi dobré výnosy. Vysoký výnos 
8,28 t/ha dosiahol Laudis 550 v problema  ckom roku 2020 
 ež na pokusnej stanici VÚRV Hněvčeves u Hradce Králové 

(ČR). Na Pokusné stanici Kluky, spol. s r.o. (okres Písek, ČR) 
zobrali z jarného výsevu výborných 7,76 t/ha a z jesenné-
ho výsevu ešte o tonu viac → 8,76 t/ha. Zhodný výsledok 
dosiahol Laudis 550 vysiaty v jeseni  ež na pokusnej stanici 
InTec Agro Trials, s.r.o. v Uherském Ostrohu (okres Uherské 
Hradiště, ČR), a to 8,80 t/ha. 
Ocenenie „Odroda roka na Prostějovsku“ sa Laudisu 550 
dostalo v okrese Prostějov (ČR) vo vyhodnotení zberu 2020 
fi rmou Zetaspol, spol. s r.o. a Okresnou agrárnou komorou 
Prostějov za výnos 6,41 t/ha z plochy 1158 ha!

Laudis 550

Laudis 550 - odroda preferovaná spracovateľmi aj na Slovensku

Cer�fikované osivá SR (t)
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Rastúca požiadavka na výrobu osív odrody 
Laudis 550

Zdroj: ÚKSÚP, Prehľad uznaných a neuznaných osív a sadív jarín v sezóne 
2018/2019 a 2019/2020 za Slovenskú republiku
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Prejevy rezistencie pro   múčnatke trávovej
Rezistencia pro   múčnatke trávovej (Erisiphe graminis), 
ktorá je podmienená prítomnosťou génu mlo v genóme 
odrody jačmeňa, je obrovský prínos pre pestovateľa. 
Zmienená rezistencia mlo doteraz nebola prelomená 
žiadnou rasou tohto patogéna! U niektorých odrôd môže 
dôjsť pri vysokom tlaku múčnatky trávovej v kombinácii 
s iným stresovým faktorom (chlad, sucho, teplo…) „k vi-
diteľnému prejevu“ tejto rezistencie na listoch jačmeňa. 
Jedná se o hnedé koncentrické škvrny, ktoré sú často 
chybne zamieňané za hnedú škvrnitosť (napadnu  e Py-
renophora teres). O hnedú škvrnitosť sa spravidla nejed-
ná, pokiaľ je osivo namorené kvalitným moridlom s účin-
nosťou pro   hnedej škvrnitos  . Pokiaľ se aj napriek tomu 
vyskytnú hnedé škvrny na listoch, jedná se s najväčšou 
pravdepodobnosťou práve o reakciu odrody (s génom 
mlo) na vysoký tlak múčnatky trávovej. Fungicídny zásah 
v tomto prípade  nemá  opodstatnenie. Pokiaľ chce mať 
pestovateľ istou, doporučujeme vykonať fytopatologický 
rozbor, ktorý potvrdí, alebo vylúči prítomnosť daného pa-
togéna.

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l:  Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Šľach  teľská 
stanica PLANT SELECT Hrubčice, Česká republika

Registrácia: ČR, SR, Ukrajina 

AKO NA LAUDIS 550
Laudis 550 je stredne skorá odroda s veľmi dobrým 
odnožovaním. Má stredne vysokú HTZ (46 g) a vysoký 
podiel predného zrna. Odolnosť pro   múčnatke trá-
vovej je kontrolovaná génom mlo. Odolnosť pro   hne-
dej škvrnitos   je na veľmi dobrej úrovni. Prvé ošetrenie 
fungicídom doporučujeme vykonať počas stĺpkovania 
(pokiaľ nebola použitá Sys  va na osivo) a druhé ošetre-
nie pred vyklasením, alebo po vyklasení porastu (do kla-
su). Na odrode Laudis 550 je často pozorovateľný vyšší 
výskyt nešpecifi ckých škvrnitos  , ktorý väčšinou súvisí 
s prítomnosťou génu mlo v genóme Laudisu 550 a špe-
cifi ckou reakciou na tlak múčnatky. V tomto prípade už 
nemá fungicídne ošetrenie pro   týmto škvrnám účin-
nosť. Na zmiernenie prejavu týchto fyziologických škvŕn 
je nutné držať rastliny v op  málnej kondícii správnou 
výživou a agrotechnikou. Regulátory rastu treba apliko-
vať podľa intenzity pestovania a stavu porastu. 

ODOLNOSŤ PROTI CHOROBÁM (9–1)
Rezistencia pro   múčnatke (gén mlo) ÁNO
Hnedá škvrnitosť 6
Rynchospóriová škvrnitosť 7
Hrdza jačmenná 6
Fuzariózy klasov 8
Nešpecifi cké škvrnitos  5

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  

Odolnosť pro   poliehaniu dobrá až 
veľmi dobrá

HTZ (g) 46
Podiel predného zrna vysoký
Odnožovanie vysoké
Počet produk  vnych stebiel (ks/m2) 800–850

Doporučený výsevok (MKS)
KVO 3,7–4,7
RVO 3,6–4,3
ZVO 4,2–4,7

(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov ÚKZÚZ, ostatných 
pokusov a skúsenos   šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

SLADOVNÍCKA

GÉN

mlo
REZISTENCIA 

PROTI MÚČNATKE
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Najvýnosnejšia kontrolná odroda v roku 2020 
na ÚKSÚP-e → 110 %

Zdroj: ÚKSÚP, Výsledky skúšok úžitkovej hodnoty 2018–2019, 
porovnanie na priemer kontrolných odrôd Overture, Odyssey, Laudis 550, 
Soulmate, Calcule, Signora
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PREFEROVANÁ SLADOVNÍCKA 
ODRODA

 � Odroda s výberovou sladovníckou kvalitou
 � Preferovaná a žiadaná spoločnosťou 
Heineken Slovensko Sladovne, a.s. 

 � Zaradená na Zelenej lis  ne v spoločnos   
Heineken

 � Zaradená do prevádzkového skúšania 
v spoločnos   SLADOVŇA, a.s. Michalovce

 � Veľmi vysoký výnos zrna v štátnych odro-
dových skúškach ÚKSÚP a v skúškach pre 
doporučovanie odrôd ÚKZÚZ 

 � Veľmi vysoký podiel predného zrna

Vynikajúca sladovnícka kvalita 
Odyssey má výberovú sladovnícku kvalitu s USK 7,8 bodu. 
Kvalita je charakteris  cká veľmi vysokým extraktom v su-
šine sladu - 83,1 %, veľmi vysokým podielom predného 
zrna a nižšími dusíkatými látkami. Vďaka tomu je odroda 
Odyssey zaradená na Zelenej lis  ne v spoločnos   Heineken 
a vykupovaná aj spoločnosťou SLADOVŇA, a.s. Michalovce.

Odyssey - vysoké výnosy v pokusoch
Odyssey dosiahol veľmi vysoký výnos zrna vo všetkých vý-
robných oblas  ach v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP 
na Slovensku aj vysoký výnos predného zrna vo všetkých 
výrobných oblas  ach a v obidvoch systémoch pestovania 
v skúškach pre doporučovanie odrôd ÚKZÚZ, ČR v rokoch 
2015–2018. V roku 2020 dosiahla odroda Odyssey vyni-
kajúci výsledok v pokusoch Agro-Družstvo Treba  ce, kde 
bola druhou najvýnosnejšou odrodou s výnosom 7,58 t/ha 
(110,5 % na priemer pokusu) zo 17 odrôd jarného jačmeňa. 
Výborné výsledky dosiahla odroda Odyssey  ež v pokuse 
AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o. (okres Levice), a to 6,58 t/ha 
pri jarnom výseve a 9,91 t/ha z jesenného výsevu. 

Odyssey SLADOVNÍCKA

GÉN

mlo
REZISTENCIA 

PROTI MÚČNATKE

AKO NA ODRODU ODYSSEY
Odyssey dobre odnožuje, odroda má veľmi dobrú, až 
strednú odolnosť pro   poliehaniu. Odolnosť pro   múč-
natke trávovej je kontrolovaná génom rezistencie mlo. 
HTZ odrody sa pohybuje okolo 49 g. Prednosťou odro-
dy je vysoká odolnosť pro   rynchospóriovej škvrnitos   
a fuzariózam klasov. Doporučujeme štandardnú techno-
lógiu ošetrenia fungicídmi. Vzhľadom na strednú odol-
nosť pro   poliehaniu je dobré aplikovať regulátor rastu 
na spevnenie a skrátenie stebla. Odyssey veľmi dobre 
reaguje na pestovanie z jesenného výsevu. 

ODOLNOSŤ PROTI CHOROBÁM (9–1)
Rezistencia pro   múčnatke (gén mlo) ÁNO
Hnedá škvrnitosť 6
Rynchospóriová škvrnitosť 7
Hrdza jačmenná 5
Fuzariózy klasov 7,5
Nešpecifi cké škvrnitos  8

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnosť pro   poliehaniu stredná
HTZ (g) 49
Podiel predného zrna vysoký
Odnožovanie vysoké
Počet produk  vnych stebiel (ks/m2) 780–830

Doporučený výsevok (MKS)
KVO 3,7–4,5
RVO 3,5–4,2
ZVO 4,0–4,7

(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov ÚKZÚZ, ostatných 
pokusov a skúsenos   šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l: Limagrain UK Ltd, Veľká Británia
Registrácia:  ČR, SR, Veľká Británia, Ukrajina, Rusko, Kazachstan, 

Holandsko, Bielorusko

Cer�fikované osivo Odyssey (t)
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Rastúca spotreba osív odrody Odyssey 
na Slovensku

Zdroj: ÚKSÚP, Prehľad uznaných a neuznaných osív a sadív jarín v sezóne 
2016 až 2020 za Slovenskú republiku
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DLHODOBO ŽIADANÁ 
SLADOVNÍCKA ODRODA

 � Druhá najpestovanejšia odroda na Sloven-
sku s podielom 20 % cer  fi kovaných osív 
v roku 2020

 � Odroda s výberovou sladovníckou kvalitou
 � Zaradená na Zelenej lis  ne v spoločnos   
Heineken Slovensko Sladovne, a.s.

 � Preferovaná a nosná odroda v spoločnos-
 ach:

- Heineken Slovensko Sladovne, a.s. 
- LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
- Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. 
  (22 % z nákupu 2021)
- SLADOVŇA, a.s. Michalovce
- Osivo a.s. Levická sladovňa
- TATRANSKÁ SLADOVŇA s.r.o.

 � Žiadaná exportná komodita do susedných 
štátov (Poľsko, Rakúsko)

Sladovnícka kvalita
Kangoo je sladovnícka odroda s výberovou sladovníckou 
kvalitou. Je zaradená na Zelenej lis  ne spoločnos   Hei-
neken Slovensko Sladovne, a.s. Pravidelne dosahuje veľmi 
vysoký podiel predného zrna a op  málneho obsahu dusí-
katých látok. 

Kangoo SLADOVNÍCKA

AKO NA KANGOO
Kangoo je poloneskorá odroda so stredným  odnožova-
ním. Odroda nemá rezistenciu pro   múčnatke trávovej 
(nemá gén mlo) - je citlivejšia na napadnu  e múčnat-
kou trávovou. Doporučujeme včasný zásah pro   tejto 
chorobe. Zo skúsenos   s pestovaním a z pokusov mô-
žeme doporučiť ošetriť osivo fungicídnym prípravkom 
Sys  va, ktorý chráni rastliny pred napadnu  m múčnat-
kou trávovou minimálne do fáze 2. až 3. kolienka. Pred-
nosťou odrody Kangoo je veľmi dobrá odolnosť pro-
  listovým škvrnitos  am a hrdzi jačmennej. Kangoo 

má veľmi dlhý klas s vysokým počtom zŕn a vysokou 
HTZ. Vďaka tomu je jeho odolnosť pro   poliehaniu len 
na strednej úrovni. Doporučujeme aplikovať regulátory 
rastu na spevnenie a skrátenie stebla.

ODOLNOSŤ PROTI CHOROBÁM (9–1)
Rezistencia pro   múčnatke (gén mlo) 4
Hnedá škvrnitosť 4
Rynchospóriová škvrnitosť 7
Hrdza jačmenná 4
Fuzariózy klasov 7,5
Nešpecifi cké škvrnitos  6

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnosť pro   poliehaniu stredná
HTZ (g) 49
Podiel predného zrna vysoký
Odnožovanie vysoké
Počet produk  vnych stebiel (ks/m2) 700–750

Doporučený výsevok (MKS)
KVO 3,8–4,8
RVO 3,6–4,4
ZVO 4,2–4,8

(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov ÚKZÚZ, ostatných 
pokusov a skúsenos   šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrácia:  ČR, SR, Ukrajina, Litva, Bielorusko, Kazachstan, 

Rusko, Moldavsko
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SLADOVNE ODZKAZUJÚ: „VYKÚPIME 
AKÉKOĽVEK MNOŽSTVO MALZU“

 � Dlhodobo patrí medzi najžiadanejšie 
sladovnícke odrody na Slovensku a v ČR

 � Požiadavka spoločnos   Plzeňský Prazdroj 
Slovensko je 13 % zo zberu 2021

 � Preferujú sladovne a pivovary:
- Heineken Slovensko Sladovne, a.s.
- SLADOVŇA, a.s. Michalovce
- a väčšina sladovní a pivovarov v SR i ČR

 � Exportná komodita: ČR, Poľsko, Rakúsko, 
Maďarsko

 � Vysoký podiel predného zrna

Unikátna sladovnícka kvalita
Malz dosahuje stabilne vysoký podiel predného zrna 
a veľmi vysoký podiel extraktu v sušine sladu. Odroda 
je vhodná na výrobu štandardných typov pív a zároveň je 
doporučená na výrobu „Českého piva“. Vďaka tomu je to 
odroda univerzálna z hľadiska predaja, respek  vne nákupu 
sladovňami. Odkaz zo sladovní znie jasne: 

„Vykúpime akékoľvek množstvo Malzu“
Malz vykupuje väčšina sladovní a pivovarov na Slovensku 
i v ČR, ako sú: Heineken Slovensko Sladovne, a.s., Plze-
ňský Prazdroj Slovensko, a.s., SLADOVŇA, a.s. Michalov-
ce, Osivo a.s. Levická sladovňa, LYCOS - Trnavské sladov-
ne, spol. s r.o., TATRANSKÁ SLADOVŇA s.r.o., Plzeňský 
Prazdroj, a. s., SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. a skoro 
všetky ostatné slovenské a české sladovne a pivovary. 
Naviac je Malz dlhodobo veľmi žiadaný  ež v zahraničí.

Malz - vysoký výnos z jesenného výsevu
Malz je odroda, ktorá vyžaduje pozornejší prístup. Pokiaľ 
mu pestovateľ dopraje potrebnú starostlivosť dokáže stále 
dosiahnuť vynikajúce výsledky. V roku 2020 to dokázal v in-
terných pokusoch na staniciach ÚKSÚP, kde dosiahol výnos 
102 % na priemer kontrolných odrôd ÚKSÚP-u. V podniku 
AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o. (okres Levice) z jesenného 
výsevu dosiahol výnos 10,01 t/ha, čo bol výsledok, ktorý 
prekonal aj výnosy ozimných sladovníckych jačmeňov. 

Malz

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l:  Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Šľach  teľská 
stanica PLANT SELECT Hrubčice, Česká republika

Registrácia: ČR, SR, Ukrajina

AKO NA MALZ 
Odroda Malz nemá rezistenciu pro   múčnatke trávovej 
(nemá gén mlo). Z toho dôvodu je nutné zvoliť vhodnú 
technológiu pestovania. Dôležité je nepodceniť začiatok 
infekcie múčnatky trávovej a v prípade nutnos   zasiah-
nuť včas pro   tejto chorobe. Niekedy je tento zásah tre-
ba uskutočniť už v priebehu odnožovania, hlavne z dôvo-
du udržania nasadených odnoží. Veľmi dobre sa osvedčilo 
morenie osiva prípravkom Sys  va. Ďalšie ošetrenie je už 
zhodné s bežnou technológiou ošetrovania jačmeňa fun-
gicídmi a regulátormi rastu. Prednosťou Malzu je veľmi 
dobrá odolnosť pro   hnedej škvrnitos   a výborná odol-
nosť pro   fuzariózam v klase.

ODOLNOSŤ PROTI CHOROBÁM (9–1)
Múčnatka trávová 6
Hnedá škvrnitosť 7
Rynchospóriová škvrnitosť 7
Hrdza jačmenná 6
Fuzariózy klasov 8
Nešpecifi cké škvrnitos  7

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnosť pro   poliehaniu stredná
HTZ (g) 48
Podiel predného zrna vysoký
Odnožovanie stredné
Počet produk  vnych stebiel (ks/m2) 700–750

Doporučený výsevok (MKS)
KVO 3,9–4,7
RVO 3,7–4,2
ZVO 4,2–4,8

(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov ÚKZÚZ, ostatných 
pokusov a skúsenos   šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

Výnos zrna (%)

8,528,52

8,858,85

9,259,25

8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40

Kinto Duo Kinto Duo + Sys�va Kinto Duo + (Priaxor
+ Capalo alebo Flexity)

8,52

8,85

9,25

Malz výborne reaguje na ošetrenie pro   
múčnatke trávovej

Zdroj: VÚRV, Pokusná stanica Hněvčeves (okres Hradec Králové, ČR), 
výsledky odrodového a technologického pokusu 2017, 2019, 2020

SLADOVNÍCKA
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Příběh českého pivovaru

Jediný pivovar vždy český. Již 125 let. To je Budějovický 
Budvar, národní podnik - jihočeský pivovar, který navázal 
na více než sedmisetletou tradici vaření piva v Českých 
Budějovicích.

Pivo, pivovarství a sladařství je po dlouhá stale   bezpo-
chyby nedílnou součás   české kultury. Velké přispění 
k rozšíření a oblibě piva v České republice přináší fakt, že 
naše země disponuje špičkovými surovinami pro výrobu 
piva. První sládek Budějovického Budvaru Antonín Hole-
ček a všech jeho dalších devět následovníků moudře vsa-
dilo na kvalitní český sladovnický ječmen a jemný aroma-
 cký žatecký chmel, aby po smíchání s vodou z vlastních 

studní a použi   klasického výrobního postupu zahrnují-
cího dekokční rmutování na dva rmuty, studené hlavní 
kvašení a oddělené dlouhé dokvašování v horizontálních 
ležáckých tancích vyráběli pivo, které dobylo dnes již 
více než 70 zemí světa.

Pivovar vznikl jako ryze český počin. Češ   podnikatelé, 
v tehdy dvounárodnostním městě, založili v roce 1895 
Český akciový pivovar, který zůstal ryze český dodnes. 
Budějovický Budvar je v současnos   ze sta procent 
vlastněn Českou republikou, zaměstnává české občany 
a zpracovává nadále české suroviny.

Jsme si naprosto vědomi, že příběh skvělého piva neza-
číná a nekončí pouze v pivovaru. Kromě správně zvlád-
nutého pivovarského řemesla, které přírodu a empiricky 
nabytou moudrost oboru neignoruje, ale správně vyu-
žívá, musí být vyvinuto další obrovské úsilí a odveden 
velký kus práce ve třech předcházejících článcích. Člán-
kem těsně spojeným s pivovarem je sladovna připravující 
slad na míru technologickému procesu a pivu, které pivo-
var vyrábí. Sladovně předchází těžká práce v zemědělské 
prvovýrobě, jejímž úkolem je připravit v ročních sklizňo-
vých cyklech kvalitní chmel a ječmen pro výrobu sladu. 
A na samotném začátku je nesmírná píle a trpělivost při 
šlechtění správných odrůd chmele a ječmene, které ob-
stojí přísným požadavkům popsaným následným člán-
kům řetězu. Velice důležitá je také cesta hotového piva 
z pivovaru do úst pijáka, neboť pokazit práci mnoha ši-
kovných lidí by byla velká škoda.

Budějovický Budvar na svých výrobcích užívá chráněné 
zeměpisné označení Českobudějovické pivo a Budějo-
vické pivo. Dobrovolně se  m zavazuje splňovat přísné 
specifi kace tradiční výroby z českých surovin z vybraných 

pěstebních regionů a českých odrůd ječmene a chmele. 
Pivovar dnes vyrábí okolo 1 700 000 hl piva ročně. Svou 
kapacitu v současnos   zvyšuje inves  ční výstavbou všech 
výrobních a logis  ckých celků na 2 250 000 hl. Zpracová-
vá Žatecký poloraný červeňák v hlávkové podobě a slad 
vyrobený z odrůd Malz, Bojos a Laudis 550. Dostatek kva-
litních českých surovin pro Budvar byl, je a bude jednou 
z klíčových záležitos  . Proto je velmi důležité spolupraco-
vat s partnery, kteří zajis   v každém okamžiku dostatek 
surovin vhodných pro české pivo, od šlechtění odrůd přes 
pěstování a zpracování až do pivovaru.

Dej Bůh štěs  !

Adam Brož, 
vrchní sládek Budějovického Budvaru

výrobně-technický ředitel
České Budějovice, 2020
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Bojos
KDE SA Z BOJOSU PIVO VARÍ, 
TAM SA DOBRE DARÍ

 � Najpestovanejší jarný jačmeň v ČR → 
24,6 % množiteľských plôch v roku 2020

 � Profi lová a najvýznamnejšia odroda na 
výrobu „Českého piva“

 � Novo zaradená medzi nakupované 
odrody v spoločnos   LYCOS - Trnavské 
sladovne, spol. s r.o.

 � Veľmi vysoká odolnosť pro   fuzariózam
 � Vysoký podiel predného zrna

Vysoké výnosy Bojosu v roku 2020
V roku 2020 bol Bojos s výnosom 8,91 t/ha 2. najvýnos-
nejšou odrodou v Pokusné stanici VÚRV Humpolec. Pri 
vyhodnotení zberu Okresnou agrárnou komorou Prostě-
jov a fi rmou Zetaspol, s.r.o. (okres Prostějov, ČR) sa Bo-
jos zaradil medzi najvýnosnejšie odrody na Prostějovsku 
a s plochou 1017 ha bol 2. najpestovanejšou odrodou na 
„České pivo“ v okrese.

„České pivo“ to je Bojos
Odroda Bojos je etalónom kvality odrôd doporučených na 
výrobu piva s CHZO „České pivo“, predovšetkým českého 
ležiaka. Je to odroda, ktorá si naprieč rôznymi ročníkmi 
stabilne drží kvalitu vhodnú na výrobu „Českého piva“. 
Bojos je charakteris  cký nižším stupňom prekvasenia 

mladiny, vďaka tomu zostáva v pive zbytkový extrakt. To 
je jeden z hlavných prvkov, ktorý dáva „Českému pivu“ vy-
sokú piteľnosť a rela  vne nižší obsah alkoholu pri zacho-
vaní stupňovitos   piva. Sladovne a pivovary si na Bojose 
cenia  ež vysoký extrakt, ktorý je hlavným ekonomickým 
ukazovateľom.

Najpestovanejší jarný jačmeň v ČR 

Výroba cer�fikovaných osív Bojosa (t)
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Bojos - odroda so stúpajúcou výrobou cer  fi kovaných osív

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Výročné správy semenárskej kontroly ČR 2018–2020

Odroda preferovaná sladovňami 
a pivovarmi:
•  LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.

(novo zaradená)
•  Plzeňský Prazdroj, a. s. 

- dlhodobo najžiadanejšia odroda
•  SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. 

- preferovaná odroda
•  Pivovary Lobkowicz Group, a.s. 

- profi lová odroda
•  Budějovický Budvar, n.p.
•  MORAVAMALT, s.r.o.
•  Sladovna BERNARD, a.s.
•  MSK Kroměříž, a.s.
• DRUŽINA, spol. s r.o.
… a ďalšie sladovne a pivovary

JAČMEŇ  ●  20



Prečo Bojos
Bojos je odroda, ktorá si pri bežnom pestovaní v praxi za-
chováva vysokú výnosovú úroveň. Bojos je menej náchyl-
ný k prerastaniu v klase a k následnej strate klíčivos  . Je 
to odroda s veľkým zrnom (HTZ cca 47 g) a vysokým po-
dielom zrna nad sitom 2,5 mm. Hlavným dôvodom, prečo 
pestovať Bojos samozrejme zostáva jeho uplatnenie na 
trhu. Je to najžiadanejšia odroda spracovateľmi v ČR. To 
se odráža na jeho pestovateľských plochách - už niekoľko 
rokov po sebe je Bojos najpestovanejšou odrodou v ČR. 
Okrem uplatnenia na domácom trhu je  ež významnou 
exportnou komoditou na obchod s Nemeckom, Rakúskom 
a Poľskom. Na Slovensku je táto odroda novo zaradená 
medzi nakupované odrody (limitované, alebo skúšané) 
v sladovniach LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.

Bojos aj v jeseni
Bojos je jedna z odrôd, ktoré sme  v jeseni 2019 zaradili na 
testovanie  jarného jačmeňa so sejbou v jeseni. V skúšobnej 
stanici Kluky, spol. s r.o. (okres Písek, ČR) to bola odroda, 
ktorá na jesenný výsev reagovala veľmi dobre. Z jarného vý-
sevu dosiahol Bojos výnos 8,13 t/ha a z jesenného výsevu 
tesne prekonal hranicu 9 t (9,01 t/ha). Veľmi dobrú reakciu 
na jesenný výsev preukázal Bojos aj na skúšobnej stanici In-
Tec Agro Trials, s.r.o. v Uhorskopm Ostrohu (okres Uherské 
Hradiště, ČR), kde v roku 2020 dosiahol výnos 9,5 t/ha, čo 
bolo aj nad výnosovou úrovňou ozimného jačmeňa.

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l:  Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Šľach  teľská 
stanica PLANT SELECT Hrubčice, Česká republika

Registrácia: ČR, Maďarsko, Ukrajina

AKO NA BOJOS
Bojos je odroda so stredným odnožovaním, toleruje 
sejbu po obilnine a kukurici. Odroda má dlhšie steblo 
(bežne 76–80 cm), ale zachováva si veľmi dobrú odol-
nosť pro   poliehaniu. Ošetrovanie pro   múčnatke nie 
je potrebné - Bojos je odroda s génom rezistencie mlo. 
Pri ošetrovaní je treba sa zamerať na listové škvrnitos-
 . Veľkou prednosťou Bojosu je vysoká odolnosť pro   

klasovým fuzariózam. Reguláciu porastu doporučujeme 
prispôsobiť miestnym podmienkam a skúsenos  am. 
V intenzívnych podmienkach je osvedčená dvojitá regu-
lácia a to na začiatku a na konci stĺpkovania. Z hľadiska 
výživy doporučujeme u Bojosa aplikovať celý dusík pred 
sejbou, alebo bezprostredne po zasia  , aby bol dusík 
dostupný hneď od začiatku vegetácie. Predídeme tým 
zvýšenému obsahu NL v zrne.

ODOLNOSŤ PROTI CHOROBÁM (9–1)
Rezistencia pro   múčnatke (gén mlo) ÁNO
Hnedá škvrnitosť 6
Rynchospóriová škvrnitosť 6
Hrdza jačmenná 6
Fuzariózy klasov 7
Nešpecifi cké škvrnitos  7,5

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  

Odolnosť pro   poliehaniu dobrá až 
veľmi dobrá

HTZ (g) 47
Podiel predného zrna vysoký
Odnožovanie stredné
Počet produk  vnych stebiel (ks/m2) 750–800

Doporučený výsevok (MKS)
KVO 3,9–4,7
RVO 3,7–4,3
ZVO 4,0–4,8

(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov ÚKZÚZ, ostatných 
pokusov a skúsenos   šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

Bojos na poľnom dni v Hrubčiciach, 2020

Č.1 GÉN

mlo
REZISTENCIA 

PROTI MÚČNATKE
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NAJVÝNOSNEJŠIA NOVÁ ODRODA 
NA „ČESKÉ PIVO“

 � Najvýnosnejšia registrovaná odroda do-
poručená na „České pivo“

 � V prevádzkovom overovaní spoločnosťami:
- Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. 
  → novo skúšaná odroda v roku 2021
- Plzeňský Prazdroj, a. s.
- SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.

 � Odroda je doporučená VÚPS na výrobu 
piva s CHZO „České pivo“

 � Výborný zdravotný stav
 � Vysoká odolnosť pro   poliehaniu
 � Výnosom prekonáva aj kŕmne odrody
 � Česká odroda vyšľachtená v Hrubčiciach
 � Registrovaná v roku 2020

Vysoký výnos zrna v skúškach pre SDO ÚKZÚZ, 
ČR v roku 2020
RVO -  104 % - najvýnosnejšia sladovnícka odroda v neo-

šetrenom variante
RVO -  104 % - najvýnosnejšia odroda na „České pivo“ 

v ošetrenom variante
OVO -  108 % - najvýnosnejšia sladovnícka odroda v neo-

šetrenom variante
OVO -  102 % - najvýnosnejšia odroda na „České pivo“ 

v ošetrenom variante
KVO -  107 % - najvýnosnejšia odroda na „České pivo“ 

v ošetrenom variante
ZVO -  105 % - najvýnosnejšia odroda v neošetrenom variante
ZVO -  102 % - najvýnosnejšia odroda na „České pivo“ 

v ošetrenom variante
…vysoký výnos zrna aj v štvorročnom priemere 
SDO ÚKZÚZ, ČR 2017–2020
RVO -  104 % - najvýnosnejšia sladovnícka odroda v neo-

šetrenom variante
RVO -  102 % - najvýnosnejšia odroda na „České pivo“ 

v ošetrenom variante
KVO -  105 % - najvýnosnejšia sladovnícka odroda v neo-

šetrenom variante
KVO -  103 % - najvýnosnejšia odroda na „České pivo“ 

v ošetrenom variante
ZVO -  103 % - najvýnosnejšia odroda na „České pivo“ 

v neošetrenom variante

LG Ester novinka

O LG Ester bol veľký záujem aj na poľnom dni v Janovicích, Družstvo 
Vysočina, okres Jihlava, ČR
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LG Ester - stabilný výnos v suchom i mokrom roku

LG Ester má veľmi vysoký výnos predného zrna

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, skúšky na SDO 2019 a 2020, porovnanie s priemerným 
výnosom zrna kontrolných odrôd KWS Amadora, Laudis 550, Francin 
a Spi  ire v ošetrenom variante pestovania v danej oblas   

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, ozhodnu  e o registrácii 2020 (priemer 2016–2019), 
porovnanie na priemer kontrolných odrôd Vendela, Odyssey, Sunshine, 
KWS Amadora a Laudis 550 v neošetrenom variante pestovania v danej oblas   

(Zdroj: www.eagri.cz)
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LG Ester - vysoký výnos a výborné agronomické 
vlastnos  
Na pokusnej stanici VÚRV v Humpolci (okres Pelhřimov, 
ČR) bola LG Ester v roku 2019 najvýnosnejšou odrodou 
z celého pokusu (25 odrôd), v ošetrenom, i v neošetrenom 
variante. V roku 2020 na pokusnej stanici VÚRV Hněvče-
ves (okres Hradec Králové, ČR) dosiahla LG Ester najvyšší 
výnos z celého pokusu hodnotami 8,22 t/ha v neošetre-
nom a 8,85 t/ha v ošetrenom variante. Tento pokus po-
tvrdil mimoriadne výsledky LG Ester aj bez ošetrenia. 
V Súťaži pestovateľských technológií v Kroměříži (ČR) 2020 
bola LG Ester najlepšou z odrôd doporučených na „Čes-
ké pivo“. Dosiahla výnos 115 % na priemer pokusu, čo 
bol 4. najlepší výsledok z 25 súťažných variantov. Tiež na 
prvých plochách u pestovateľov dosiahla LG Ester očaká-
vané výsledky. Napríklad v STATKU KYDLINOV s.r.o (okres 
Hradec Králové, ČR) dosiahla vysoký výnos 7,12 t/ha na 
ploche 51 ha. V Zemědělském družstvu Dolní Újezd (okres 
Svitavy, ČR) dosiahli u LG Ester sedemtonový výnos. Pres-
nejšie 7,22 t/ha na 72 ha, čím LG Ester prekonala priemer 
podniku v roku 2020 skoro o 1,5 t/ha.

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l:  Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Šľach  teľská 
stanica PLANT SELECT Hrubčice, Česká republika

Registrácia: ČR 2020

AKO NA LG ESTER
LG Ester je odroda s veľmi vysokým výnosom, výbor-
ným zdravotným stavom a veľmi dobrou odolnos-
ťou pro   poliehaniu. Toto sú tri základné vlastnos  , 
na ktoré je treba prihliadať pri jej pestovaní. Odroda je 
nositeľom génu rezistencie pro   múčnatke trávovej. 
Zvláštne ošetrenie pro   tejto chorobe  nie je potreb-
né. LG Ester má veľmi dobrý vyrovnaný zdravotný stav 
a veľmi dobrú odolnosť pro   poliehaniu. Vďaka tomu 
dosahuje vynikajúce výsledky aj v neošetrených vari-
antoch. Nemá zvláštne požiadavky na predplodiny a dá 
sa pestovať aj po obilnine a kukurici. Aj napriek tomu 
doporučujeme intenzívnu agrotechniku so základným 
ošetrením pro   listovým a klasovým chorobám a vyko-
nať základné ošetrenie na spevnenie a skrátenie stebla. 
LG Ester v našich pokusoch dosahovala najlepšie výsled-
ky pri použi   osiva namoreného Sys  vou s následným 
ošetrením azol-strobilurínovým prípravkom na prelome 
stĺpkovania a klasenia. Šľach  teľ Ing. Radim Korhoň po-
tvrdil, že LG Ester nemá žiadne výrazné pestovateľské 
riziká a po agrotechnickej stránke se podobá na Bojos. 
Doporučuje  použiť štandardnú agrotechniku pestova-
nia sladovníckeho jačmeňa v danej oblas  .

ODOLNOSŤ PROTI CHOROBÁM (9–1)
Rezistencia pro   múčnatke (gén mlo) ÁNO
Hnedá škvrnitosť 6,5
Rynchospóriová škvrnitosť 8
Hrdza jačmenná 7
Fuzariózy klasov 7
Nešpecifi cké škvrnitos  7

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnosť pro   poliehaniu veľmi dobrá
HTZ (g) 50
Podiel predného zrna vysoký
Odnožovanie stredné
Počet produk  vnych stebiel (ks/m2) 750–800

Doporučený výsevok (MKS)
KVO 3,9–4,7
RVO 3,7–4,2
ZVO 4,2–4,7

(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov ÚKZÚZ, ostatných 
pokusov a skúsenos   šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

LG Ester má veľmi dobrú odolnosť pro   poliehaniu

GÉN

mlo
REZISTENCIA 

PROTI MÚČNATKE
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NAJPESTOVANEJŠIA KŔMNA 
ODRODA V ČR

 � Najvýnosnejšia odroda v RVO v obidvoch 
variantoch pestovania v SDO ÚKZÚZ 2019

 � Najvýnosnejšia v roku 2020 v KVO → 110 %
neošetrený a 116 % ošetrený variant

 � Najvýnosnejšia vo všetkých variantoch 
ošetrenia v odrodovom pokuse na pokus-
nej stanici VÚRV v Hněvčevsi v roku 2019 
→ 10,69 t/ha

 � Veľké zrno s vysokou HTZ 50 g

Prečo Ova  on
Pretože Ova  on znamená vysoký výnos!
A to je hlavné u kŕmnej odrody. Ova  on bol najvýnosnej-
šou odrodou už v registračných skúškach (2014–2016). 
V zberovom roku 2017 dosahoval výborné výsledky na ďal-
ších pokusných miestach. V pokusoch fi rmy DITANA spol. 
s r.o. (okres Olomouc, ČR) to bolo 10,88 t/ha. Na Pokusnej 
stanici VÚRV v Hněvčevsi (okres Hradec Králové, ČR) dokon-
ca 12,78 t/ha a v Súťaži pestovateľských technológií v Kro-
měříži (okres Kroměříž, ČR) 11,02 t/ha. Výsledky postregis-
tračných skúšok a ďalších pokusov ukazujú, že Ova  on je 
výnosová špička. Aj keď je odroda Ova  on pestovaná najmä 
v OVO a ZVO, vynikajúce výnosy dosahuje aj v teplejších ob-
las  ach. V roku 2020 to bola najvýnosnejšia odroda jačme-
ňa v skúškach na SDO ÚKZÚZ, ČR v KVO s výnosom 110 % 
v neošetrenom a 116 % v ošetrenom variante pestovania. 

Výborné výsledky dosahuje Ova  on nie len 
v skúškach a pokusoch, ale  ež u pestovateľov!
Vďaka tomu sa stal Ova  on hneď prvý rok po registrácii 
najpestovanejšou kŕmnou odrodou jarného jačmeňa. 
V rokoch 2018 a 2019 mal najväčšiu množiteľskú plochu 
z kŕmnych odrôd v ČR (24 % resp. 26 %). Prvenstvo obhájil 
Ova  on  ež v roku 2020, keď ho bolo cer  fi kované 848 ton 
osív. S týmto množstvom je Ova  on stále najpredávanej-
šou kŕmnou odrodou v ČR.

Ova  on - najpestovanejší kŕmny jačmeň so špičkovým výnosom

Výnos zrna (%)

Neošetrené Ošetrené
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Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Zoznam doporučených odrôd 2019 (priemer 2015–2018), porovnanie na priemer kontrolných odrôd Sunshine, Laudis 550, KWS Irina 
a KWS Amadora v neošetrenom variante pestovania v konkrétnej oblas  

Ova  on
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Ako sa pestuje Ova  on na Táborsku, uviedol 
Pavel Bastl z obce Vlásenice (okres Tábor, ČR)
Pavel Bastl je významný množiteľ Ova  onu v južných Če-
chách. V roku 2020 množil Ova  on na 40 ha. Sejbu vykonal 
28. 3. 2020 s výsevkom 3,8 MKS po predplodine kukurici, 
do ťažkej hlinitej pôdy. Hnojenie k Ova  onu zahrňovalo iba 
85 kg dusíka pred sia  m. Dôvodom bol vysoký obsah ostat-
ných živín v pôdnej zásobe. Počas vegetácie byl vykonaný 
jeden regulačný zásah na skrátenie a spevnenie stebla vo 
fáze 2. kolienka. Nasledovalo jedno fungicídne ošetrenie. 
Ova  on zožal pán Bastl 15. 8. 2020 s výborným výnosom 
7,0 t/ha.

AKO NA OVATION
Odroda je nositeľom génu mlo, špeciálna ochrana pro   
múčnatke trávovej preto nie je potrebná. Fungicídy do-
poručujeme aplikovať hlavne pro   hnedej škvrnitos   
a hrdzi jačmennej. Prednosťou Ova  onu je vysoká odol-
nosť pro   rynchospóriovej škvrnitos  . Ova  on dobre 
odnožuje, dosahuje vyššiu hustotu porastu, má vysoký 
počet zŕn v klase a vysokú HTZ (bežne 50 g). Vďaka tomu 
môže dôjsť k poľahnu  u. Preto doporučujeme aplikovať 
regulátory rastu na spevnenie a skrátenie stebla. Odrodu 
je možné zaradiť do osevného postupu ako po obilnine, 
tak aj po kukurici.

ODOLNOSŤ PROTI CHOROBÁM (9–1)
Rezistencia pro   múčnatke (gén mlo) ÁNO
Hnedá škvrnitosť 6
Rynchospóriová škvrnitosť 8
Hrdza jačmenná 5
Fuzariózy klasov 7
Nešpecifi cké škvrnitos  8

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnosť pro   poliehaniu stredná
HTZ (g) 50
Podiel predného zrna vysoký
Odnožovanie vysoké
Počet produk  vnych stebiel (ks/m2) 800–840

Doporučený výsevok (MKS)
KVO 3,8–4,5
RVO 3,5–4,0
ZVO 4,0–4,5

(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov ÚKZÚZ, ostatných 
pokusov a skúsenos   šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l: Limagrain UK Ltd, Veľká Británia
Registrácia: ČR, SR, Veľká Británia, Ukrajina, Poľsko

NAJPESTOVANEJŠIA
KŔMNA ODRODA

Ova  on na poľnom dni v Hrubčiciach 2020, ČR

GÉN
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PROTI MÚČNATKE
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Azit
ODRODA VHODNÁ NA PESTOVANIE 
AJ PRE EKOLOGICKÉ ÚČELY 

 � Istota výnosu v ekologickom poľnohos-
podárstve

 � Toleruje horšie pestovateľské podmienky
 � Veľká listová pokryvnosť vlajkového listu
 � Vhodná do všetkých výrobných oblas  
 � Veľmi dobrá odolnosť pro   poliehaniu

Prečo Azit
Azit je plas  cká odroda, vhodná do všetkých výrobných 
oblas  . Dosahuje stabilne vysoké výnosy zrna, aj pred-
ného zrna vo všetkých výrobných oblas  ach a ročníkoch. 
Odroda Azit nemá gén mlo, no aj napriek tomu má celkový 
zdravotný stav na výbornej úrovni, čo dokazuje aj v pesto-
vaní v ekologickom poľnohospodárstve. V SDO Eko ÚKZÚZ, 
ČR 2018 to bola najvýnosnejšia odroda v pokusoch. Azit 
má vysokú HTZ a dosahuje vysoký podiel predného zrna. 
Prednosťou Azitu je veľmi dobrá odolnosť pro   polieha-
niu a vysoká odolnosť pro   ostatným chorobám. Uplatne-
nie v bežnom hospodárení nachádza Azit predovšetkým 
v oblas  ach s horšou kvalitou pôdy a v podmienkach hos-
podárenia so zníženými vstupmi (jedno ošetrenie, nižšia 
dávka hnojenia). Azit veľmi dobre reaguje na zvýšenú in-
tenzitu pestovania, čo dokladajú aj výsledky SDO ÚKZÚZ, 
ČR, v ktorých prekonáva i veľkú skupinu nových odrôd. 

AKO NA AZIT
Odroda Azit nemá zabudovaný gén mlo, odolnosť pro   
múčnatke trávovej je aj napriek tomu na dobrej úrovni (6 b.) 
a vôbec odrodu nelimituje pri pestovaní i v ekologickom 
poľnohospodárstve. Pri konvenčnom pestovaní doporuču-
jeme použiť prípravok s účinnosťou pro   múčnatke na konci 
odnožovania, alebo na začiatku stĺpkovania. Potom už stačí 
ošetrenie listu, alebo včasne vyklaseného klasu širokospek-
trálnym fungicídom. Vzhľadom na veľmi dobrú odolnosť 
pro   poliehaniu stačí základné ošetrenie regulátorom rastu.

ODOLNOSŤ PROTI CHOROBÁM (9–1)
Múčnatka trávová 6
Hnedá škvrnitosť 7
Rynchospóriová škvrnitosť 7
Hrdza jačmenná 7
Fuzariózy klasov 8
Nešpecifi cké škvrnitos  7

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnosť pro   poliehaniu velmi dobrá
HTZ (g) 50
Podiel predného zrna vysoký
Odnožovanie vysoké
Počet produk  vnych stebiel (ks/m2) 770–820

Doporučený výsevok (MKS)
KVO 3,9–4,6
RVO 3,5–4,3
ZVO 4,0–4,8

(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov ÚKZÚZ, ostatných 
pokusov a skúsenos   šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l:  Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Šľach  teľská 
stanica PLANT SELECT Hrubčice, Česká republika

Registrácia: ČR, Slovensko

Výnos v ekologickom poľnohospodárstve (%)
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Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, SDO pre ekologické poľnohospodárstvo 2018 (priemer 
2015–2017), rela  vne hodnoty sa vzťahujú na priemer všetkých odrôd v pokuse.

Azit - kŕmna odroda s vynikajúcim zdravotným stavom

KŔMNA

EKO

JAČMEŇ  ●  26



HRACH SIATY
Audit  .......................................................... 28
Abarth  ........................................................ 29
Kingfi sher  ................................................... 20
Boxer  .......................................................... 31
LG Aspen  .................................................... 32



Audit
VYSOKÝ A STABILNÝ VÝNOS ZRNA 
A ZELENEJ HMOTY

 � 2. najvýnosnejšia odroda v SDO ÚKZÚZ, 
ČR 2020 v teplej oblas   → 106,1 %

 � Vysoký výnos zelenej hmoty a dusíkatých 
látok z hektára

 � Doporučený do strukovinovoobilných 
zmesí i na hrachovú siláž

 � Dlhé a nepoliehavé rastliny
 � Veľmi dobrý zdravotný stav
 � Vysoká odolnosť pro   antraknóze
 � Vysoká rýchlosť počiatočného rastu
 � Najvyšší obsah dusíkatých látok zo sor  -
mentu hrachu → 23,6 %

Prečo Audit 
Audit je žltosemenná, stredne skorá odroda úponkové-
ho hrachu (typ semi-leafl ess). Má veľmi dobrý zdravot-
ný stav a vysokú odolnosť pro   poliehaniu v priebehu 
vegetácie i pred zberom. Výborné výsledky dosahuje 
pri pestovaní na semeno a pri výrobe objemových krmív 

(strukovinovoobilné zmesi, senáž i hrachová siláž). Audit 
má dlhšie rastliny, bežná dĺžka rastlín je cca 100 cm a výš-
ka porastu pred zberom 60–70 cm. Semeno Auditu má vy-
sokú farebnú vyrovnanosť, strednú HTS (254 g) a najvyšší 
obsah dusíkatých látok v sor  mente hrachu (23,6 %). 
Vďaka tomu dosahuje Audit jeden z najvyšších výnosov 
bielkovín (dusíkatých látok) z hektára.

200 t Auditu zo 42 ha - v PODYJÍ, a.s. 
sa hrachom darí!
PODYJÍ, a.s. (okres Znojmo, ČR) je tradičný pestovateľ osi-
vových hrachov. S odrodami Limagrain majú v podniku 
bohaté a veľmi dobré skúsenos  . V roku 2020 pestovali 
Audit na 42 ha. Celá plocha bola množiteľský porast. Do-
siahli vynikajúci výnos 4,78 t/ha. Hrach radia v osevnom 
postupe po obilnine a využívajú klasickú technológiu s or-
bou. V roku 2020 siali v prvej polovici marca. Nasledova-
lo valcovanie a ošetrenie pro   burinám. Počas vegetácie 
aplikovali jedenkrát insek  cíd zamereaný pro   kyja  ci 
hrachovej. Zber vysokého a nepoľahlého porastu sa usku-
točnil 15. 7. 2020 pri vlhkos   15–16 %.

ODOLNOSŤ PROTI CHOROBÁM (9–1)
Múčnatka hrachová 6
Komplex koreňových chorôb 7
Pleseň hrachová 8
Komplex viróz 8

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnosť pro   poliehaniu vysoká
Rýchlosť počiatočného rastu 8
Farebná vyrovnanosť (%) 98
Ak  vita trypsín inhibítora (TiU) nízká (3,6)
Obsah NL v semene (%) 23,6
HTS (g) 254
Dĺžka rastlín (cm) 100–105
Výsevok (MKS) 0,9–1,1

(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov ÚKZÚZ, ostatných 
pokusov a skúsenos   šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrácia: ČR, Francúzsko, Poľsko, Litva, Ukrajina, Rusko, Estónsko

Podiel na cer�fikovaných osivách v ČR (%)
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Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Výročné správy semenárskej kontroly Českej republiky
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Abarth
NAJSKORŠIA ŽLTOSEMENn Á 
ODRODA

 � Vysoký a stabilný výnos semena
 � Jediná odroda odolná pro   múčnatke 
hrachovej

 � Najskoršia odroda hrachu v sor  mente
 � Veľmi dobrá odolnosť pro   poliehaniu 
počas vegetácie i pred zberom

Prečo Abarth
Abarth je žltosemenná, skorá odroda úponkového hrachu 
(typ semi-leafl ess). V kvitnu   je odroda dokonca najskoršia 
medzi žltosemennými hrachmi. Prvenstvo má aj v odolnos   
pro   múčnatke hrachovej - jediná odolná odroda. Semeno 
má vysokú farebnú vyrovnanosť (99 %) a nízku ak  vitu tryp-
sín-inhibítora. Tiež vďaka skoros   dosahuje najvyššie výnosy 
v skúškach ÚKZÚZ v 1. (teplejšej) skúšobnej oblas  . V praxi 
je to univerzálna odroda s vysokým výnosom a  ež je veľmi 
obľúbená v zahraničí, hlavne v juhovýchodnej Európe.

Abarth - prvý na „bedne“ i v sklade → 5,16 t/ha
Vynikajúci výnos dosiahli v roku 2020 v PODYJÍ, a.s. (okres 
Znojmo, ČR)  ež s odrodou Abarth. Technológia pestovania 
bola zhodná s agrotechnikou použitou u Auditu (orba, sej-
ba, valcovanie, herbicíd a insek  cíd). Rozdielny bol len ter-
mín zberu. Abarth potvrdil pozíciu najskoršieho hrachu. 
Z troch odrôd, ktoré v PODYJÍ, a.s. pestovali v roku 2020, 
bol Abarth prvý pokosený hrach a prvý bol v sklade. Do-
siahnutý výnos 5,16 t/ha z 30 hektárovej množiteľskej plo-
chy bolo jasné pomyslené prvé miesto „na bedne“.

ODOLNOSŤ PROTI CHOROBÁM (9–1)
Múčnatka hrachová 9

Komplex koreňových chorôb 6

Pleseň hrachová 7

Komplex viróz 8

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnosť pro   poliehaniu vysoká

Rýchlosť počiatočného rastu 8

Farebná vyrovnanosť (%) 99

Ak  vita trypsín inhibítora (TiU) nízka (4,0)

Obsah NL v semene (%) 21,9

HTS (g) 246

Dĺžka rastliny (cm) 90

Výsevok (MKS) 0,9–1,1
(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov ÚKZÚZ, ostatných 
pokusov a skúsenos   šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrácia: ČR, USA, Kanada, Moldavsko

SKORÁ

PROTI 
MŮČNATKE

ODOLNÁ

ŽLTO
SEMENNÁ

Najskoršia odroda hrachu - „päťtonová“ množiteľská plocha v PODYJÍ, a.s. Horní Břečkov, ČR, 2020
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ZELENÝ HRACH S VÝBORNOU
ODOLNOSŤOU PROTI POLIEHANIU

 � Najvýnosnejšia zelenosemenná odroda 
v SDO ÚKZÚZ, ČR 2019

 � Veľmi vysoká farebná vyrovnanosť 
semien → 99 %

 � Nejnižšia ak  vita trypsín inhibítora 
v sor  mente hrachu

 � Veľmi dobrá odolnosť pro   poliehaniu 
počas vegetácie a pred zberom

Prečo Kingfi sher 
V prípade výberu odrody zelenosemenného hrachu pes-
tovatelia okrem výnosu a ostatných agronomických vlast-
nos   musia sledovať  ež kvalitu, hlavne farebnú vyrovna-
nosť zrna hrachu. Túto požiadavku plní odroda Kingfi sher 
svojou vysokou farebnou vyrovnanosťou a stabilnou 
zelenou farbou. Naviac pridáva aj vysoký výnos a výbor-
nú odolnosť pro   poliehaniu - jednu z najlepších v celom 
sor  mente. Z hľadiska kvality musíme ešte vyzdvihnúť  ež 
najnižšiu ak  vitu trypsín inhibítora, ktorá ukazuje na veľ-
mi dobrú straviteľnosť hrachu.

Kingfi sher

ODOLNOSŤ PROTI CHOROBÁM (9–1)
Múčnatka hrachová 6
Komplex koreňových chorôb 7
Pleseň hrachová 7
Komplex viróz 6

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnosť pro   poliehaniu vysoká
Rýchlosť počiatočného rastu 7
Farebná vyrovnanosť (%) 99
Ak  vita trypsín inhibítora (TiU) najnižšia (2,9)
Obsah NL v semene (%) 22,1
HTS (g) 249
Dĺžka rastliny (cm) 90–95
Výsevok (MKS) 0,9–1,1

(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov ÚKZÚZ, ostatných 
pokusov a skúsenos   šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l: Limagrain Belgium N.V., Belgicko
Registrácia: ČR, Veľká Británia, Rusko, Moldavsko
V registračnom konaní: Ukrajina

ZELENO
SEMENNÁ

Kingfi sher má výbornú odolnosť pro   poliehaniu
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NAJVYŠŠIA ODOLNOSŤ PROTI
POLIEHANIU V SORTIMENTE HRACHU

 � Najvyššia odolnosť pro   poliehaniu 
počas vegetácie i pred zberom 
v registrovanom sor  mente

 � Vysoký výnos semena v obidvoch 
oblas  ach pestovania

 � Vysoký obsah dusíkatých látok → 23,5 %
 � Rastúci export osiva do zahraničia

Prečo Boxer 
Boxer je žltosemenná, stredne skorá odroda úponkového 
hrachu (typ semi-leafl ess). Má stredne dlhé až kratšie rast-
liny a najvyššu odolnosť pro   poliehaniu počas vegetácie 
i pred zberom. V skúškach ÚKZÚZ i na bežných plochách 
dosahuje vysokých výnosov. Najväčšou prednosťou odro-
dy je práve vysoká odolnosť pro   poliehaniu v kombinácii 
s vysokým výnosom. Boxer má jeden z najvyšších obsa-
hov dusíkatých látok (23,5 %) v semene hrachu. Niektoré 
podniky využívajú odrodu Boxer aj ako kryciu plodinu prá-
ve preto, že má kratšiu lodyhu a výbornú odolnosť pro-
  poliehaniu (do zberu väčšinou nedôjde k podklesnu  u 

porastu). Porasty Boxeru kryjú, umožňujú rast podsiatej 
plodiny a zároveň ju nepoškodzujú poľahnu  m.

Boxer

ODOLNOSŤ PROTI CHOROBÁM (9–1)
Múčnatka hrachová 7
Komplex koreňových chorôb 6
Pleseň hrachová 7
Komplex viróz 7

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  

Odolnosť pro   poliehaniu veľmi 
vysoká

Rýchlosť počiatočného rastu 8
Farebná vyrovnanosť (%) 98
Ak  vita trypsín inhibítora (TiU) nízka (4,8) 
Obsah NL v semene (%) 23,5
HTS (g) 262
Dĺžka rastliny (cm) 85–90
Výsevok (MKS) 0,9–1,1

(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov ÚKZÚZ, ostatných 
pokusov a skúsenos   šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrácia: ČR, Ukrajina, Rusko

Boxer má najlepšiu odolnosť pro   poliehaniu

ŽLTO
SEMENNÁ

Výnos SDO ÚKZÚZ, ČR 2020 (%)

101

102

99

100

101

102

103

teplejšia oblasť chladnejšia oblasť

priemer kontrol Boxer

Boxer - vysoký výnos v SDO

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, SDO 2020 (2016–2019), porovnanie na priemer 
štandardných odrôd Audit, Impuls, Astronaute a Eso.
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UNIVERZÁLNA ODRODA 
NA ZRNO I NA ZELENO

 � Vysoký výnos semien i zelenej hmoty
 � Vysoká odroda, vhodná do strukovinovo-
obilných zmesí i na hrachovú siláž

 � Veľmi vysoká farebná vyrovnanosť 
semena

 � Rýchly počiatočný rast

Prečo LG Aspen
LG Aspen je žltosemenná, stredne skorá odroda úpon-
kového hrachu (typ semi-leafl ess). Má vysokú odolnosť 
pro   komplexu koreňových chorôb a plesni hrachovej. 
Má rýchly počiatočný rast a dlhé rastliny - bežne okolo 
95–100 cm. Odolnosť pro   poliehaniu počas vegetácie 
i pred zberom je na veľmi dobrej úrovni. Výborné výsled-
ky dosahuje ako pri pestovaní na semeno, tak aj pri výrobe 
objemových krmív (strukovinovoobilné zmesi, senáž a hra-
chová siláž). Semeno odrody LG Aspen má vysokú farebnú 
vyrovnanosť (99 %) a strednú HTS (253 g). Ak  vita trypsín 
inhibítora je nízka. 

LG Aspen – 5 tonový hrach
V registračných skúškach ÚKZÚZ, ČR bol LG Aspen druhou 
najvýnosnejšou odrodou v skúšanom sor  mente s výno-
som zrna v trojročnom priemere 104,7 % (5,61 t/ha). Vy-
nikajúci výsledok z roku 2020 pridávame nižšie z bežnej 
plochy o výmere 80 ha.

Rekordný výnos hrachu LG Aspen - 5,2 t/ha
V Poľnohospodárskom družstve Čejkovice - Oleksovice 
(okres Znojmo, ČR) pestujú hrach stabilne už niekoľko de-
siatok rokov. V podniku dbajú na dodržiavanie agrotechnic-
kých termínov, tzn. včasná sejba, ošetrenie i zber. Hrach 
pestujú  ež z dôvodu výbornej predplodinovej hodnoty. 
Majú overené, že ozimná pšenica pestovaná po hrachu do-
sahuje o 20 % vyšší výnos opro   iným predplodinám. Prie-
merný výnos hrachu sa v ZD Čejkovice-Oleksovice dlhodo-
bo pohybuje okolo 3,5 t/ha. V roku 2020 vsadili na odrodu 
LG Aspen, ktorú zasiali na 80 ha. Získaná úroda 5,2 t/ha 
bol rekordný výnos za celú dobu pestovania hrachu!

LG Aspen

ODOLNOSŤ PROTI CHOROBÁM (9–1)
Múčnatka hrachová 6
Komplex koreňových chorôb 7
Pleseň hrachová 7
Komplex viróz 6

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnosť pro   poliehaniu vysoká
Rýchlosť počiatočného rastu 8
Farebná vyrovnanosť (%) 99
Ak  vita trypsín inhibítora (TiU) nízka (4,1)
Obsah NL v semene (%) 22,4
HTS (g) 253
Dĺžka rastliny (cm) 95–100
Výsevok (MKS) 0,9–1,1

(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov ÚKZÚZ, ostatných 
pokusov a skúsenos   šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l: Limagrain Belgium N.V., Belgicko
Registrácia: ČR, Litva, Rusko, Srbsko
V registračnom konaní: Ukrajina

ŽLTO
SEMENNÁ

LG Aspen je výnosná odroda vhodná na zber na zrno aj na zeleno

SEMENO
aj

SILÁŽ
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NAJPESTOVANEJŠIE JARNÉ 
TRITIKALE

 � Najpestovanejšia odroda v ČR s podielom 
množiteľských plôch 28,5 % v roku 2020

 � Vysoký výnos zrna a zelenej hmoty
 � Odroda vhodná na krmovinárske účely
 � Ideálne na silážovanie a výrobu bioplynu
 � Pevné, silné steblo, odolné pro   poliehaniu

Prečo Somtri 
Somtri je istota!
Somtri je dlhodobo najpestovanejšou odrodou jarného 
tri  kale v ČR. S podielom 28,5 % množiteľských plôch je 
Somtri jasná jednotka na českom trhu. Je to hlavne vďaka 
jeho vysokému výnosu zrna a zelenej hmoty a univerzál-
nos  . Somtri je vhodné na kŕmenie hospodárskych zvierat 
a na silážovanie a pre potreby bioplynových staníc. Rastli-
ny Somtri dosahujú bežné výšky 110–130 cm a zároveň sú 
odolné pro   poliehaniu (9 b.). Táto vlastnosť sa cení práve 
pri pestovaní Somtri na účely silážovania. K prednos  am 
Somtri patrí aj veľmi dobrý zdravotný stav a veľmi vyso-
ká HTZ. Výnosom 8,24 t/ha (111 % na priemer pokusu) 
v roku 2020 bolo Somtri najvýnosnejším jarným tri  kale 
na pokusnej stanici VÚRV Humpolec (okres Pelhřimov, ČR) 
v neošetrenom variante. V ošetrenom variante bolo 2. naj-
výnosnejšie s výnosom 8,41 t/ha.

č.1Somtri

AKO NA SOMTRI
Jarné tri  kale je všeobecne nenáročné na pestovanie. Do 
osevných postupov sa radí ako zostatková plodina. Môže-
me ho využiť aj na horšie pozemky, kde sa nedarí pšenici, 
alebo jarnému jačmeňu. Somtri je odroda, ktorá dosahuje 
aj pri minimálnych vstupoch výborné výsledky. Väčšinou 
stačí jedno ošetrenie širokospektrálnym fungicídom na 
konci stĺpkovania. Pri intenzívnom pestovaní (vyššia dávka 
N, maštaľný hnoj) , alebo pri vyššom tlaku múčnatky trá-
vovej doporučujeme aplikovať fungicíd v skoršej fáze pro   
tejto chorobe. Somtri nevyžaduje ošetrenie regulátorom 
rastu pro   poliehaniu.

ODOLNOSŤ PROTI CHOROBÁM (9–1)
Múčnatka trávová 6
Listové škvrnitos  7
Hrdza ražná a pšenicová 7
Hrdza plevová 8
Fuzariózy klasov 7

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnosť pro   poliehaniu 9
HTZ (g) 44
Odnožovanie stredná
Počet produk  vnych stebiel (ks/m2) 480–530
Výška rastlín (cm) 110–130
Výsevok (MKS) 4,0–5,0 

(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov a skúsenos   
šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l: Saatzucht Schweiger GbR, Nemecko
Registrácia: Nemecko, Veľká Británia

Výnos zrna (t/ha)

7,84 8,12 8,49 8,24
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9,11 8,65 8,41
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9,11

Somtri v Humpolci = stabilita a výnosová istota 
aj bez ošetrenia

Zdroj: Výsledky z pokusnej stanice VÚRV v Humpolci (ČR) z rokov 2017–2020 

Somtri - najpestovanejšie jarné tri  kale v ČR

ZRNO 
a SILÁŽ
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ODRODA VHODNÁ AJ PRE
EKOLOGICKÉ POĹNOHOSPODÁRSTVO

 � Vysoký výnos zrna a zelenej hmoty
 � Vynikajúci zdravotný stav a odolnosť 
pro   poliehaniu

 � Odroda vhodná na kŕmne účely
 � Ideálna na silážovanie a výrobu bioplynu
 � Vhodná aj pre ekologické poľnohospo-
dárstvo

Prečo Puzon 
Puzon je plas  cká a zdravá odroda, nenáročná na pestova-
teľské podmienky. Dosahuje výborné výsledky aj pri minime 
vstupov, dokonca aj v ekologickom poľnohospodárstve. Pri 
bežnej výške rastlín 110 až 125 cm má Puzon vysokú odolnosť 
pro   poliehaniu. Vyššie odnožovanie a tým silnejšia konku-
rencia pro   burinám je prínosom na pestovanie v ekologic-
kom režime hospodárenia. Ekologickí aj bežní pestovatelia 
ocenia výborný a vyrovnaný zdravotný stav odrody. Puzon 
je odroda tri  kale vhodná na zber na zrno a aj na silážovanie 
celých rastlín. Výborné výnosy zrna potvrdzuje odroda každo-
ročne v skúškach SDO a na Pokusnej stanici v Humpolci (okres 
Pelhřimov, ČR). V roku 2019 tu bol Puzon najvýnosnejšou od-
rodou a v roku 2020 sa Puzon umiestnil na druhom mieste 
v neošetrenom variante pestovania. V ošetrenom variante se 
Puzon delil o 2. miesto so Somtri s výnosom 8,41 t/ha.

TIEŽ

EKOPuzon

AKO NA PUZON
Puzon je odroda jarného tri  kale vhodná na konvenčné 
hospodárenie i ekológiu. Pri bežnom pestovaní stačí jed-
no ošetrenie širokospektrálnym fungicídom na konci 
stĺpkovania, alebo na začiatku klasenia. Puzon nie je tre-
ba ošetrovať regulátorom rastu. Zníženú dávku regulá-
tora rastu doporučujeme aplikovať len v prípade inten-
zívneho pestovania, na lepších pôdach, alebo pri vyššej 
dávke dusíkatého hnojenia.

ODOLNOSŤ PROTI CHOROBÁM (9–1)
Múčnatka trávová 8
Listové škvrnitos  7
Hrdza ražná a pšenicová 8
Hrdza plevová 8
Fuzariózy klasov 8

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnosť pro   poliehaniu 8
HTZ (g) 38

Odnožovanie stredné
až vyššie

Počet produk  vnych stebiel (ks/m2) 500–550
Dĺžka rastliny (cm) 110–125
Výsevok (MKS) 4,0–4,8 

(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov ÚKZÚZ, ostatných 
pokusov a skúsenos   šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l: DANKO Hodowla Roslin Sp. z o.o., Poľsko
Registrácia: ČR, Poľsko, Litva, Veľká Británia

Výnos zrna (t/ha)
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Puzon dosahuje pravidelne vysoké výnosy
v Humpolci

Zdroj: Výsledky na pokusnej stanici VÚRV v Humpolci (ČR) v rokoch 2017–2020

Množiteľská plocha Puzonu na Vysočine (ČR)

ZRNO 
a SILÁŽ
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ĽAN OLEJNÝ 
Lola ............................................................. 37
Libra ............................................................ 38



OBĽÚBENÁ ODRODA JEDNOTKOU
 � Vysoký výnos semena → 108 % (2,1 t/ha) 
v SDO ÚKZÚZ, ČR 2020

 � Dlhodobo obľúbená odroda ľanu 
olejného v ČR

 � V roku 2020 najvyšší podiel 
množiteľských plôch → 30,8 %

 � Vhodná aj na potravinárske využi  e 
semena a oleja

 � Typ Linola oil
 � Export osiva do zahraničia

Prečo Lola 
Lola dosahuje dlhodobo vysoký výnos semena. V štvor-
ročnom priemere SDO ÚKZÚZ, ČR 2020 dosiahla Lola vý-
nos 2,1 t/ha, čo je 108 % na priemer všetkých odrôd. Vďa-
ka dosahovaným vysokým výnosom v pokusoch a v praxi 
je stále veľmi obľúbenou odrodou v ČR i v zahraničí, kde 
smeruje veľká časť vyprodukovaných osív.

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Lola je stredne skorá odroda olejného ľanu s modrou far-
bou plnne vyvinutého kvetu. Rastliny sú nízke s vysokou 
odolnosťou pro   poliehaniu. Zdravotný stav má veľmi 
dobrý.

Odolnosť pro   poliehaniu vysoká
Skorosť stredne skorá
HTS (g) 5,9
Dĺžka rastliny (cm) 59
Farba  semena hnedá
Obsah oleja (%) 41,5
Jódové číslo 144
Výsevok (MKS/ha) 10 MKS (70–90 kg) 

(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov ÚKZÚZ, ostatných 
pokusov a skúsenos   šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

Lola je vhodná aj na potravinárske využi  e
Lola má stredne vysoký obsah tuku v sušine semena. Jedná 
se o typ olejného ľanu Linola oil, ktorý má vysoký obsah 
kyseliny linolovej (72,3 %) a nízky obsah kyseliny linole-
novej (2,9 %). Obsah kyseliny olejovej je 14,0 %. Vďaka svo-
jim diete  ckým vlastnos  am je to veľmi vhodná odroda aj 
na potravinárske využi  e semena a oleja.

č.1Lola

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrácia: ČR, SR

AKO NA ĽAN OLEJNÝ
Na pestovanie ľanu olejného sú najvhodnejšie hlinitopie-
sočnaté, piesočnatohlinité až hlinité pôdy s pH 5,5–6,5. 
Pri pestovaní je treba dodržať odstup od posledného 
ľanu 7 rokov. Vhodnou predplodinou je obilnina, prípad-
ne okopanina. Absolutne nevhodnou je repka. Kvalitná 
predsejbová príprava a urovnanie pozemku sú základ-
ným predpokladom pre bezproblémový zber ľanu olej-
ného. Hnojenie dusíkom vynechávame, alebo aplikuje-
me len 20–40 kg dusíka na hektár pred sejbou.
Výsevok je doporučený 10 MKS/ha, čo pri HTS 6 g a štan-
dardnej klíčivos   (85–90 %) zodpovedá asi 70–80 kg osi-
va na ha. Po zasia   je treba vykonať vhodnú herbicíd-
nu ochranu a ošetriť pro   skočkám. V neskoršej fáze sa 
môže vyskytnúť napadnu  e strapkami, ktoré väčšinou 
nie je nutné riešiť chemickou ochranou. Pre úspešný 
zber ľanu olejného je treba používať ostré žacie ústro-
jenstvo a rez stonky v mieste, kde nie je toľko vlákien, 
teda čo najnižšie pri zemi (držať čo najnižšie strnisko).
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NAJVYŠŠÍ VÝNOS OLEJA, 
UNIKÁTNA KVALITA

 � Vysoký výnos semena → 109 % (2,1 t/ha) 
v SDO ÚKZÚZ, ČR 2020

 � Najvyšší výnos oleja z ha → 116 % 
(0,87 t/ha) SDO ÚKZÚZ, ČR 2020

 � Dlhodobo obľúbená odroda ľanu 
olejného v SR aj v ČR

 � Vynikajúca na kŕmne účely
 � Vhodná aj na potravinárske využi  e 
(lisovaním za studena)

 � Export osiva do zahraničia

Libra dosahuje najvyšší výnos oleja
Libra bola vďaka veľmi vysokému výnosu registrovaná už 
po dvoch rokoch registračných skúšok. Vysoký výnos do-
sahuje aj naďalej. V SDO ÚKZÚZ, ČR 2020 bola s 109 % dru-
hou najvýnosnejšou odrodou. Výnimočnosť Libry spočíva 
aj v obsahu oleja v semene (46,8 %), ktorý je jednoznačne 
najvyšší v sor  mente olejných ľanov. Kombinácia výnosu 
a najvyššieho obsahu oleja dáva odrode Libra ešte jedno 
prvenstvo, a to najvyšší výnos oleja z ha → 116 %.

Libra má vysoký obsah omega-3 mastných kyselín
Pre svoju skladbu mastných kyselín a vysoký obsah tzv. ne-
nasýtených omega-3 mastných kyselín je Libra vhodná aj 
na potravinárske spracovanie, a to lisovaním oleja za stude-
na. Libra obsahuje 15,8 % kyseliny olejovej, 16,8 % kyseliny 
linolovej a najvyšší obsah kyseliny alfa-linolenovej 56 % 
(zo skupiny omega-3 mastných kyselín). Práve kyselina al-
fa-linolenová má pozi  vny vplyv na zdravie človeka a je  ež 
dôležitou zložkou vo výžive hospodárskych zvierat, hlavne 
koní a dobytka. Semienko Libry má  ež najvyššie Jódové 
číslo (190), teda obsahuje najviac jódu viazaného na tuk.

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Libra je stredne skorá odroda ľanu olejného  s bledomod-
rou farbou plnne vyvinutého kvetu. Rastliny sú nízké, so 
strednou až veľmi dobrou odolnosťou pro   poliehaniu. 
Zdravotný stav má Libra veľmi dobrý.

Odolnosť pro   poliehaniu stredná
Skorosť stredne skorá
HTS (g) 6,5
Dĺžka rastliny (cm) 60
Farba semena hnedá
Obsah oleja (%) 46,8
Jódové číslo 190
Výsevok (MKS/ha) 10 MKS (70–90 kg) 

(Uvedené hodnoty vychádzajú z výsledkov pokusov ÚKZÚZ, ostatných 
pokusov a skúsenos   šľach  teľa a poľnohospodárskej praxe)

NAJVYŠŠÍ 
OBSAH 
OLEJALibra

Právne chránená oDroDa
Zástupca pre ČR a SR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Vyšľach  l: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrácia: ČR, Veľká Británia, Ukrajina, Kazachstan
V registračnom konaní: Švédsko

AKO NA ĽAN OLEJNÝ
Na pestovanie ľanu olejného sú najvhodnejšie hlinitopie-
sočnaté, piesočnatohlinité až hlinité pôdy s pH 5,5–6,5. 
Pri pestovaní je treba dodržať odstup od posledného 
ľanu 7 rokov. Vhodnou predplodinou je obilnina, prípad-
ne okopanina. Absolutne nevhodnou je repka. Kvalitná 
predsejbová príprava a urovnanie pozemku sú základ-
ným predpokladom pre bezproblémový zber ľanu olej-
ného. Hnojenie dusíkom vynechávame, alebo aplikuje-
me len 20–40 kg dusíka na hektár pred sejbou.
Výsevok je doporučený 10 MKS/ha, čo pri HTS 6 g a štan-
dardnej klíčivos   (85–90 %) zodpovedá asi 70–80 kg osi-
va na ha. Po zasia   je treba vykonať vhodnú herbicíd-
nu ochranu a ošetriť pro   skočkám. V neskoršej fáze sa 
môže vyskytnúť napadnu  e strapkami, ktoré väčšinou 
nie je nutné riešiť chemickou ochranou. Pre úspešný 
zber ľanu olejného je treba používať ostré žacie ústro-
jenstvo a rez stonky v mieste, kde nie je toľko vlákien, 
teda čo najnižšie pri zemi (držať čo najnižšie strnisko).
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PŠENICA OZIMnÁ
Airbus
veľmi skorá, osinatá odroda s kvalitou E vysoké 
výnosy vo všetkých výrobných oblas  ach

LG Mocca
jedinečná KŔMNA odroda s maximálnym výnosom,
vhodná aj na oblátky - CK kvalita

LG Absalon novinka

skorá a veľmi zdravá odroda, vhodná aj do KVO 
kvalita A s veľmi vysokou objemovou hmotnosťou

Avenue
stále najskoršia odroda v ČR a SR ideálna 
predplodina pre repku a letné medziplodiny

Moschus
špičková kvalita E, vynikajúci zdravotný stav

LG Magirus
výnos, kvalita E, odolnosť pro   zime i hrdzi 
pšenicovej a plevovej

Dagmar
odolnosť pro   fuzariózam, kvalita A, skorá, 
aj na neskorý výsev

Evina
stabilná kvalita E vo všetkých parametroch

Arkeos
skorá, výnosná, unikátna oblátková kvalita (CK)

Frisky
univerzálna kvalita, výnosná a plas  cká odroda

LG Keramik novinka

vysoký výnos v suchu i v mokru, potravinárska 
kvalita

LG Dita novinka

vysoký výnos, kvalita A, česká odroda z Hrubčíc

Crossway supernovinka

Najvýnosnejšia „Áčková“ odroda v skúškach 
ÚKZÚZ, ČR 2020

JAČMEŇ OZIMnÝ
Šesťradový
LG Zoro
rezistentný pro   virózam (BYDV), vysoký výnos

LG Triumph
vysoký výnos, odolnosť pro   poliehaniu a výborné 
zdravie odrody

LG Picasso supernovinka

skorý, zdravý a výnosný jačmeň

Dvojradový
Casanova
skorá sladovnícka odroda najpestovanejší ozimný 
jačmeň na Slovensku 

Marysell novinka

veľmi skorá, dvojradová odroda s možnosťou 
sladovníckeho využi  a, v prevádzkovom overovaní 
v Heineken Slovensko Sladovne

Tradičný poľný deň 
v Šľachtiteľskej 

stanici v Hrubčiciach 
16. jún 2021

Viac informácií na našich stránkach 

www.lgseeds.cz

Oziminy pre rok 2021
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Kontakty

oDborné poraDenstvo

Ing. Peter Brežný tel.: +421 905 454 961 peter.brezny@limagrain.com
Ing. Jana Černá tel.: +420 607 773 517 jana.cerna@limagrain.com
Ing. Marcela Horníková tel.: +420 724 894 464 marcela.hornikova@limagrain.com
Zdeněk Kult tel.: +420 702 146 849 zdenek.kult@limagrain.com
Bc. Kristýna Koubová tel.: +420 702 088 761 kristyna.koubova@limagrain.com
Petr Procházka tel.: +420 602 340 473 petr.prochazka@limagrain.com
Ing. Jindřich Rosa tel.: +420 725 894 464 jindrich.rosa@limagrain.com

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Polygrafi cká 262/3, 108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: +420 212 244 339, e-mail: info@limagrain-cereals.cz

Šľach  me Váš úspech

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

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 pre objednávky: 
objednavky@limagrain-cereals.cz

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

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

Vedúci 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

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

Obchodný a výrobný manažér Morava
Petr Procházka
Hrubčice
mobil: +420 602 340 473
e-mail: petr.prochazka@limagrain.com


