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Sortiment odrůd pro 

ODRŮDY DOPORUČENÉ 
PRO „ČESKÉ PIVO“

LG Ester novinka

•  nejvýnosnější odrůda doporučená  
pro „České pivo“

•  výborný zdravotní stav a vysoká odolnost 
poléhání

•  zařazená v provozním zkoušení společností:
- Plzeňský Prazdroj, a. s.
- SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
- Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

Bojos
•  nejvýznamnější a nejpěstovanější odrůda
• nosná odrůda pro „České pivo“

Laudis 550
•  2. nejpěstovanější odrůda pro „České pivo“
• vysoký výnos předního zrna

Malz
• unikátní sladovnická kvalita 
• stále žádaná v ČR i SR

ODRŮDY PRO VÝROBU 
STANDARDNÍCH TYPŮ PIV

LG Tosca novinka

•  sladovnická odrůda s nejvyšším výnosem
•  již nakupovaná a žádaná sladovnami:

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

•  v provozním zkoušení společností:
- LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
- Plzeňský Prazdroj, a. s.

Overture
•  nárůst poptávky sladoven a pivovarů  

i pro rok 2021
•  nejvýznamnější odrůda v regionu Česko  

a Slovensko

Tango
•  zařazená na Zelené listině společnosti 

Heineken Slovensko Sladovne, a.s.
•  vysoký výnos zrna i předního zrna

KRMNÉ ODrŮDY JEČMENe

Ovation
• vynikající výnos, velké zrno
• nejpěstovanější krmná odrůda

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

TRITIKaLE JARNÍ

Somtri
•  vysoký výnos zrna i zelené hmoty
•  odrůda vhodná pro krmné účely

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

Lola
•  stabilně vysoký výnos semene
•  nejpěstovanější odrůda lnu v ČR v roce 2020

Libra  
•  nejvyšší obsah i výnos oleje
•  odrůda vhodná pro krmné i potravinářské 

využití

HRÁCH

Audit LOS

•  vysoký výnos zrna i zelené hmoty
•  nejvyšší obsah dusíkatých látek
•  vhodný do luskoobilních směsek i na GPS

Abarth 
•  raná odrůda s vysokým a stabilním výnosem
•  jediná odrůda odolná proti padlí hrachu

Kingfisher 
•  výnosná zelenosemenná odrůda
•  velmi vysoká barevná vyrovnanost 99 %
•  vysoká odolnost poléhání

Boxer 
•  nejvyšší odolnost proti poléhání
•  vysoký výnos semene a dusíkatých látek

LG Aspen LOS  
•  odrůda vhodná do směsek i na GPS
•  vysoká barevná vyrovnanost semene
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Ječmen, slad a pivo v ČR

Vážení čtenáři,
nejprve bych Vás chtěl upozornit, že v následujícím textu 

nebudu popisovat kvalitu nových ani v současné době pou-
žívaných odrůd sladovnického ječmene. V podstatě nebude 
v článku ani slovo o sladovnické kvalitě, i když …

Nevím, zda jste se již zkoušeli ve svém okolí zeptat, z čeho 
se vyrábí pivo. Já to zkoušel a byl jsem někdy i překvapen. 
Většina oslovených odpověděla ihned, že „z chmele“. Občas 
mi někdo řekl, že z pšenice, protože před nedávnem pil pše-
ničné pivo. Část oslovených si po chvíli přemýšlení vzpomněla 
na ječmen. Toto není moc potěšující a je to škoda. Vždyť slad 
a pivo jsou dlouhodobě jedny z nejúspěšnějších exportních 
agrárních komodit České republiky. Navíc jsou to komodity 
s výraznou přidanou hodnotou, o které se v poslední době 
hodně mluví, ale spousta lidí si vůbec neuvědomuje, jak vel-
kou přidanou hodnotu nám produkce sladovnického ječmene 
a dobrého českého piva přináší.  

Když už mluvíme o přidané hodnotě, vzpomenu si na své-
ho středoškolského profesora, který nám vysvětlil tuto veliči-
nu na velice jednoduchém příkladu. Srovnejte cenu kila kvalit-
ní ocele a cenu kila hodinek vyrobených z této oceli. Ten rozdíl 
je přidaná hodnota. Stejné je to i v našem případě. Rozdíl mezi 
cenou nezpracovaného ječmene, cenou sladu a cenou piva je 
přidaná hodnota. 

Právě kvalitní tuzemský sladovnický ječmen je výchozí su-
rovinou pro vytváření přidané hodnoty a umožňuje vyrábět 
kvalitní slad a nejkvalitnější pivo. V posledních letech se roční 
produkce jarního ječmene v České republice pohybuje kolem 
1,1–1,2 milionů tun. Přibližně 700 tisíc tun potřebují naše sla-
dovny pro výrobu sladu. Desítky tisíc tun sladovnického ječ-
mene u nás nakupují přímo či nepřímo zahraniční sladovny 
sousedních států. V poslední době bylo vyráběno více než 
540 tisíc tun sladu ročně a z tohoto množství se ročně vyvezlo 
v průměru více než 240 tisíc tun sladu do zahraničí. Největší-
mi odběrateli českého sladu jsou Polsko, Německo, Rakousko 
a též Japonsko. 

Zbylých 300 tisíc tun sladu zůstává pro tuzemský vý-
stav piva. Ten v posledních letech stále roste a je v průmě-
ru na úrovni 20,8 milionů hektolitrů piva za rok. Tahounem 
zvyšujícího se výstavu je především vývoz piva, který výraz-
ně stoupá. V posledních pěti letech se pohyboval vývoz piva 
ročně na úrovni 4,7 milionů hektolitrů, přičemž v roce 2018 
a 2019 překročil hranici 5 milionů hektolitrů. Největšími odbě-
rateli českého piva jsou Slovensko, Německo, Rusko, Polsko, 
Maďarsko a Švédsko. Pevně věřím tomu, že k tomuto trendu 
výrazně přispělo získání chráněného zeměpisného označení 
„České pivo“ v roce 2008, u jehož zrodu byl i náš ústav (Vý-
zkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.).

Pro představu, o jak významné části národního hospodář-
ství se bavíme a jak velká přidaná hodnota českého piva vlast-
ně je, využiji data ze studie, kterou si nechal vypracovat Český 
svaz pivovarů a sladoven. Ve studii je zhodnoceno, jak přispívá 
pivovarsko-sladařský průmysl národnímu hospodářství. Pivo-
varský sektor odvádí na daních 29 miliard Kč ročně!

Pivovarsko-sladařský sektor vytváří pracovní místa pro 
celkem 65 tisíc lidí. Jedno pracovní místo v pivovarnictví vy-
tváří:
•  jedno místo v zemědělství;
•  další tři místa v pohostinství;
•  jedno místo v maloobchodě;
•  dvě místa u dodavatelů (sklo, etikety, lepidlo, krabice, ko-

runky atd.). 91 % nákupů od dodavatelů je realizováno 
od českých výrobců.

Pro dokreslení, v České republice je více než 40 000 malých 
restauračních podniků, které zaměstnávají přímo 167 000 
lidí. V navazujících odvětvích vytváří tyto podniky podmínky 
pro zaměstnávání dalších více než 139 000 lidí. Až 25 % tržeb 
v hospodách, a tedy i finančních prostředků pro ocenění práce 
těchto lidí, pochází z prodeje piva. 

Na začátku celého tohoto v podstatě gigantického procesu 
jsou šlechtitelé a pak právě Vy, pěstitelé sladovnického ječ-
mene. Na Vás a na Vašich zkušenostech, umění a schopnosti 
opakovaně vyrobit kvalitní sladovnický ječmen to celé stojí. 
Bez Vás by to opravdu nešlo! 

Přeji Vám, aby se Vám v nadcházející sezóně dařilo. Nám 
všem pak přeji úspěšné překonání korona krize, abychom se 
mohli opět setkávat a vyměňovat si zkušenosti na seminářích, 
polních dnech nebo jen tak u dobrého piva. 

S pivovarským Dej Bůh štěstí
Ing. Vratislav Psota, CSc.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
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SLADOVNICKÁ ODRŮDA 
s NEJVYŠŠÍM VÝNOSEM 
I EXTRAKTEM

mm Nejvýnosnější odrůda v registračních 
zkouškách ÚKZÚZ 2017–2019 

mm Ze sklizně 2021 je LG Tosca již zařazena 
mezi vykupované odrůdy společností: 
- SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. 
- Heineken Slovensko Sladovne, a.s. 
a to na základě výborných výsledků  
z provozního zkoušení v roce 2020

mm Pro rok 2021 je LG Tosca nově zařazena  
do provozního zkoušení společností: 
- Plzeňský Prazdroj, a. s. 
- LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.

mm Registrace v ČR na jaře 2020 a v SR 2021
mm V ověřování napříč Evropou
mm Výborné pěstitelské vlastnosti 

Vynikající sladovnická kvalita
Sladovnická kvalita LG Tosca je charakteristická nejvyšším 
extraktem 84,1 % v současném sortimentu registrova-
ných odrůd, vysokým stupněm prokvašení 83,2 % a vel-
mi nízkým obsahem betaglukanů 70 mg/l. Tyto špičkové 
parametry ještě podtrhuje čirost sladiny (1,00) ve všech 
třech letech zkoušení. Výsledné hodnocení dané ukazate-
lem sladovnické jakosti je 8,5 bodů z 9 možných, tedy vý-
běrová sladovnická jakost. Díky této kvalitě je LG Tosca 
vhodná pro výrobu standardních typů piv.
Vynikající sladovnickou jakost potvrdila LG Tosca také 
na Slovensku. Heineken Slovensko Sladovne, a.s. nakoupil 
v roce 2020 již více než 900 t ječmene odrůdy LG Tosca 
s průměrným obsahem 10,7 % NL, průměrným přepa-
dem nad sítem 2,5 mm 92,4 % a klíčivostí 98 %. 

LG Tosca novinka

LG Tosca na polním dni v Družstvu Vysočina (okres Jihlava), 2020

Výnos předního zrna (%)
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Sladovnická kvalita LG Tosca v registračních zkouškách ÚKZÚZ 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 látek, E - extrakt v sušině sladu, RE45 - relativní extrakt při 45 °C, K - Kolbachovo číslo, DM - diastatická mohutnost,  
DSP - dosažitelný stupeň prokvašení, F - friabilita, BGw - obsah betaglukanů, USJ - ukazatel sladovnické jakosti

Zdroj: ÚKZÚZ, výsledky zkoušek užitné hodnoty (průměr 2017–2019),  
srovnání s průměrem kontrolních odrůd Sunshine, Laudis 550, Ovation  
a KWS Amadora v neošetřené variantě pěstování v dané oblasti
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Vynikající výnos zrna ve zkouškách pro SDO 
ÚKZÚZ, sklizeň 2020
ŘVO - 106 % - nejvýnosnější odrůda v ošetřené variantě
KVO -  107 % - nejvýnosnější sladovnická odrůda v neoše-

třené variantě
BVO -  106 % - nejvýnosnější sladovnická odrůda v ošet-

řené variantě

Vynikající výnosy zrna i ve čtyřletém průměru  
SDO 2017–2020
ŘVO -  107 % - nejvýnosnější odrůda v ošetřené variantě
OVO -  107 % - nejvýnosnější sladovnická odrůda v ošet-

řené variantě 
BVO -  105 % - nejvýnosnější odrůda v neošetřené variantě 
BVO -  107 % - nejvýnosnější sladovnická odrůda i v ošet-

řené variantě 
(Zdroj: www.eagri.cz)

LG Tosca - vynikající výnosy v pokusech 
Na pokusné stanici VÚRV Hněvčeves dosáhla v roce 2020 
vynikajícího výnosu 8,81 t/ha a byla tak 2. nejvýnosněj-
ší odrůdou v našem technologickém pokusu. Na pokusné 
stanici VÚRV Humpolec byla s výnosem 8,41 t/ha druhou 
nejvýnosnější odrůdou z pěstovaných odrůd v roce 2020. 
V Soutěži pěstebních technologií v Kroměříži si LG Tosca 
vedla také výborně. Z 25 soutěžních variant skončila na vel-
mi dobrém 5. místě s výnosem 111 % na průměr celého 
pokusu. Vynikající výnosy dosahovala LG Tosca i na Sloven-
sku. V pokusech Agro-Družstvo Trebatice byla LG Tosca nej-
výnosnější odrůdou s výnosem rovných 8,0 t/ha (111,6 % 
na průměr pokusu) ze 17 odrůd jarního ječmene.

LG Tosca - vynikající výnosy i na prvních 
pěstebních plochách 
Okresní agrární komora Prostějov společně s firmou Ze-
taspol, s.r.o. každoročně vyhodnocují sklizeň celého okresu. 
LG Tosca byla v roce 2020 v tomto vyhodnocení s průměr-
ným výnosem 6,74 t/ha nejvýnosnější odrůdou s pěstební 
plochou nad 100 hektarů. Velmi pěkných výnosů dosáhla 
LG Tosca také v Čechách. V podniku AGROFARM ŠÍPY spol. 
s r.o. na okrese Rakovník to bylo 7,03 t/ha na množitelské 
ploše 11,1 ha. Podobného výsledku a to 7,0 t/ha, dosáhli 
v AGRO Jesenice u Prahy a.s. (okres Praha-západ) na mno-
žitelské ploše 20,6 ha.

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

Vyšlechtil:  Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrace: ČR 2020, Francie, Německo
V registračním řízení: Slovensko, Kazachstán, Ukrajina

JAK NA ODRŮDU LG TOSCA
LG Tosca je středně raná, dobře odnožující odrůda 
s velmi dobrou odolností poléhání. Odolnost padlí trav-
ní je kontrolována genem rezistence mlo. HTZ odrůdy 
v tříletém průměru registračních zkoušek dosáhla 45 g. 
Jedná se však o průměr suchých let 2017–2019. V běž-
ných podmínkách dosahuje HTZ 48–49 g. Předností od-
růdy je výborný zdravotní stav a velmi dobrá odolnost 
poléhání. LG Tosca velmi dobře reaguje na zvýšenou in-
tenzitu pěstování. Doporučujeme standardní agrotech-
niku pěstování sladovnického ječmene. 

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Rezistence padlí (gen mlo) ANO
Hnědá skvrnitost 7
Rynchosporiová skvrnitost 8
Rez ječná 6
Fuzariózy klasů 7
Nespecifické skvrnitosti 9

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnost poléhání velmi dobrá
HTZ (g) 48
Podíl předního zrna vysoký
Odnoživost vysoká
Počet produktivních stébel (ks/m2) 800–850

Doporučený výsevek (MKS)
KVO 3,7–4,5
ŘVO 3,5–4,2
BVO 4,0–4,7

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)

JIŽ VYKUPOVANÁ  
A SLADOVNAMI ŽÁDANÁ 

ODRŮDA

TOP
EXTRAKT 
a VÝNOS

STANDARDNÍ 
PIVO

GEN

mlo
REZISTENCE 

PADLÍ
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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 použitie certifikovaných 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 spoločnosti 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. Taktiež 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 
perspektívne 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 kvalitatívne ge-
netické vlastnosti 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.

JEČMEN  ●  8



SLADOVNY CHTĚJÍ VÝZNAMNĚ 
VÍCE OVERTURE!

mm Nárůst poptávky sladoven a pivovarů 
i pro rok 2021

mm Zvyšuje se poptávka nejvýznamnějších 
tuzemských i zahraničních sladoven  
a pivovarů (SLADOVNY SOUFFLET ČR, 
Plzeňský Prazdroj, Heineken Slovensko 
Sladovne, LYCOS - Trnavské sladovne)

mm Nejrozšířenější odrůda na standardní 
piva v České republice → 11,57 %  
množitelských ploch v roce 2020

mm Nejžádanější a nejpěstovanější odrůda 
na Slovensku → 37,5 % množitelských 
ploch v roce 2020

mm Nejpěstovanější odrůda na Prostějovsku 
v roce 2020

mm Odrůda s největším nárůstem podílu 
na trhu v České i Slovenské republice 
v posledních třech letech

mm Odolnost proti padlí travnímu kontrolo-
vaná genem rezistence mlo

Proč pěstovat více Overture
Sladovny chtějí více Overture, což pěstiteli dává možnost 
pěstovat odrůdu s velmi dobrým výnosem, výborným 
zdravotním stavem, vysokým podílem předního zrna 
a nejširším uplatněním na domácím i zahraničním trhu. 
Overture velmi významně zlepšuje ekonomiku vaření 
piva. Sladovny a pivovary si cení zejména velmi vysoké 
hodnoty extraktu (jedna z nejvyšších v celém sortimen-
tu odrůd) v kombinaci s vysokým prokvašením a nízkým 
obsahem betaglukanů. Díky nesporné sladovnické kvali-
tě a možnosti použít až 20 % sladu této odrůdy při výrobě 
„Českého piva“, roste požadavek na Overture i v domá-
cích pivovarech. 

Overture

Odrůda Overture má dlouhý klas s vysokým počtem zrn

STANDARDNÍ 
PIVO

GEN

mlo
REZISTENCE 

PADLÍ

Výnos předního zrna (%)

80

85

90

95

105

115

100

110

120

103 105

118

111

KVO ŘVO OVO BVO

118

Výnos předního zrna v SDO ÚKZÚZ 2020  
- ošetřená varianta

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2020 (průměr 2016–2019), 
srovnání s průměrem kontrolních odrůd Sunshine, Laudis 550, KWS Irina 
a KWS Amadora v neošetřené variantě pěstování v dané oblasti

ROSTOUCÍ 
POPTÁVKA

SlaDovny a pěstitelé, 
kteří počítají, pěstují 
a nakupují Overture
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Overture
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Stoupající obliba Overture v ČR i na Slovensku

Je snaDné najít slaDovnu, 
která nakupuje Overture!

Zdroj: ÚKZÚZ, Výroční zprávy semenářské kontroly ČR 2015–2020 Zdroj: ÚKSÚP, Ročenky jarín 2015–2020

1

Odrůda Overture je preferovaná sladovnami 
a pivovary 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 na Slovensko, do Polska, Německa a Rakouska

Odrůda Overture je preferovaná sladovnami 
a pivovary 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
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Vynikající výnosy v roce 2020
Overture dosahuje nejen vynikající kvality zrna a sladu, ale 
také vysokých výnosů. V roce 2020 měli Overture napří-
klad v PODYJÍ, a.s., Horní Břečkov (okres Znojmo), kde skli-
dili 7,08 t/ha z výměry 81 ha. Z dalších výnosů můžeme 
zmínit 6,88 t/ha ze 116 ha ve VÍNO BLATEL, a.s. (okres Ho-
donín) nebo 6,41 t/ha ze 166 ha v podniku ZD Klenovice 
na Hané, družstvo (okres Prostějov). 

Overture funguje i z podzimního výsevu
Overture ukazuje, že vynikajícím způsobem reaguje 
i na technologii pěstování sladovnického ječmene z pod-
zimního výsevu, kterou zkoušíme na Slovensku i v ČR. 
Na Zkušební stanici Kluky, spol. s r.o. (okres Písek) dosáhl 
Overture z jarního výsevu výborných 8,07 t/ha a z podzim-
ního zásevu dokonce 10,16 t/ha! Také na zkušební stanici 
InTec Agro Trials, s.r.o. v Uherském Ostrohu (okres Uher-
ské Hradiště) zkoušeli podzimní výsev Overture. V tomto 
problematickém roce dal podzimní zásev vynikajících 9,8 
t/ha, což překonalo i výnosy ozimých ječmenů v pokusu 
i oblasti. Ukazuje se, že setí jarního sladovnického ječmene 
na podzim má v určitých oblastech a podmínkách význam. 

O své zkušenosti s Overture se s námi  
podělili pěstitelé ze společnosti Agrospol 
Mladá Vožice a.s., okres Tábor
V Agrospolu Mladá Vožice pěstovali letos odrůdu Overture 
třetím rokem, a to na výměře 419 hektarů. Setí proběhlo 
od 17. března do 7. dubna s výsevkem 4 až 4,3 MKS. Ječ-
men byl zasetý po pšenici na pozemky s lehčími až středně 
těžkými hlinitopísčitými půdami. Na porosty byl aplikován 
dvakrát fungicid a jednou morforegulátor ve fázi druhého 
kolénka. Celková dávka dusíku činila 90 kg č.ž. Porosty jsou 
vedeny tak, aby v podniku sklízeli kvalitní zrno. Daří se jim 
to i díky použití nejlepších fungicidů a aplikaci mikroprvků 
na list. Podle ředitele Ing. Františka Dobeše z Mladé Vožice 
je v jejich podmínkách dostačující provést regulaci porostu 
u Overture pouze jednou, odrůda reaguje velmi dobře.
Sklizeň v podniku probíhala od 7. do 20. srpna s průměr-
ným výnosem 6,2 t/ha. Velmi důležitá byla hlavně vysoká 
kvalita sklizeného zrna. Overture dosáhl vynikajících pa-

rametrů přímo od kombajnu - 11,5 % NL a PPZ 93–99 %. 
Overture za tři roky pěstování nikdy nečistili před odvo-
zem do sladovny, podíl předního zrna měli vždy nad 90 % 
přímo od kombajnu! 
Sladovnický ječmen je pro akciovou společnost Agrospol 
Mladá Vožice velmi významnou tržní plodinou. 

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

Vyšlechtil:  Limagrain UK Ltd, Velká Británie
Registrace:  ČR, SR, Francie, Velká Británie, Ukrajina, Rusko, Kazachstán, 

Litva, Estonsko, Argentina, Bělorusko, Srbsko
V registračním řízení: Irsko

JAK NA OVERTURE
Pro dosažení vysokého výnosu a kvality doporučujeme 
pěstovat v odpovídající intenzitě za použití standardní 
fungicidní ochrany listu a klasu. Odrůda je nositelem 
genu mlo, speciální ochrana proti padlí travnímu není 
potřeba. Vzhledem k dosahované vyšší hustotě poros-
tu a relativně těžkému klasu doporučujeme nepodcenit 
ošetření proti poléhání.  

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Rezistence padlí (gen mlo) ANO
Hnědá skvrnitost 7
Rynchosporiová skvrnitost 8
Rez ječná 6
Fuzariózy klasů 7
Nespecifické skvrnitosti 8

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnost poléhání střední
HTZ (g) 48
Podíl předního zrna vysoký
Odnoživost vysoká
Počet produktivních stébel (ks/m2) 800–850

Doporučený výsevek (MKS)
KVO 3,8–4,5
ŘVO 3,5–4,2
BVO 4,0–4,7

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)

ROSTOUCÍ 
POPTÁVKA

STANDARDNÍ 
PIVO
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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 šlechtiteli) 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



NEJVÝNOSNĚJŠÍ NOVÁ ODRŮDA 
PRO „ČESKÉ PIVO“

mm Nejvýnosnější registrovaná odrůda dopo-
ručená pro „České pivo“

mm V provozním ověřování společností:  
- Plzeňský Prazdroj, a. s. (v ČR i na Slovensku) 
- SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.

mm Odrůda je doporučená VÚPS pro výrobu 
piva s CHZO „České pivo“

mm Výborný zdravotní stav
mm Vysoká odolnost poléhání
mm Výnosem překonává i krmné odrůdy 
mm Česká odrůda vyšlechtěná v Hrubčicích
mm Registrovaná v roce 2020

Vynikající výnos zrna ve zkouškách pro SDO 
ÚKZÚZ v roce 2020
ŘVO -  104 % - nejvýnosnější sladovnická odrůda  

v neošetřené variantě 
ŘVO -  104 % - nejvýnosnější odrůda pro „České pivo“ 

v ošetřené variantě 
OVO -  108 % - nejvýnosnější sladovnická odrůda  

v neošetřené variantě 
OVO -  102 % - nejvýnosnější odrůda pro „České pivo“ 

v ošetřené variantě 
KVO -  107 % - nejvýnosnější odrůda pro „České pivo“ 

v ošetřené variantě  
BVO -  105 % - nejvýnosnější odrůda v neošetřené variantě 
BVO -  102 % - nejvýnosnější odrůda pro „České pivo“ 

v ošetřené variantě

…vynikající výnos zrna i ve čtyřletém průměru  
SDO ÚKZÚZ 2017–2020
ŘVO -  104 % - nejvýnosnější sladovnická odrůda  

v neošetřené variantě 
ŘVO -  102 % - nejvýnosnější odrůda pro „České pivo“ 

v ošetřené variantě 
KVO -  105 % - nejvýnosnější sladovnická odrůda  

v neošetřené variantě 
KVO -  103 % - nejvýnosnější odrůda pro „České pivo“ 

v ošetřené variantě
BVO -  103 % - nejvýnosnější odrůda pro „České pivo“ 

v neošetřené variantě

LG Ester novinka

O LG Ester byl velký zájem i na polním dni v Janovicích, Družstvo 
Vysočina, okres Jihlava

(Zdroj: www.eagri.cz)
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LG Ester - stabilní výnos v suchém i mokrém roce

LG Ester má i velmi vysoký výnos předního zrna

Zdroj: ÚKZÚZ, zkoušky pro SDO 2019 a 2020, srovnání s průměrným výnosem 
zrna kontrolních odrůd KWS Amadora, Laudis 550, Francin a Spitfire v ošetře-
né variantě pěstování v dané oblasti

Zdroj: ÚKZÚZ, rozhodnutí o registraci 2020 (průměr 2016-2019), srovnání 
na průměr kontrolních odrůd Vendela, Odyssey, Sunshine, KWS Amadora  
a Laudis 550 v neošetřené variantě pěstování v dané oblasti

GEN

mlo
REZISTENCE 

PADLÍ

JEČMEN  ●  13



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

Vyšlechtil:  Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Šlechtitelská 
stanice PLANT SELECT Hrubčice, Česká republika

Registrace: ČR 2020
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JAK NA LG ESTER
LG Ester je odrůda s velmi vysokým výnosem, výbor-
ným zdravotním stavem a velmi dobrou odolností pro-
ti poléhání. Toto jsou tři základní vlastnosti, ke kterým 
je dobré přihlédnout při jejím pěstování. Odrůda je no-
sitelem genu rezistence proti padlí travnímu. Zvláštní 
ošetření proti této chorobě tedy není nutné. LG Ester 
má velmi dobrý, vyrovnaný zdravotní stav a velmi dob-
rou odolnost proti poléhání. Díky tomu dosahuje vyni-
kajících výsledků i v neošetřených variantách. Nemá 
zvláštní požadavek na předplodinu a dá se pěstovat 
i po obilnině a kukuřici. Přesto doporučujeme inten-
zivní agrotechniku se základním ošetřením proti listo-
vým a klasovým chorobám a provést základní ošetření 
na zpevnění a zkrácení stébla. LG Ester v našich poku-
sech dosahovala nejlepších výsledků při použití osiva 
namořeného Systivou s následným ošetřením azol-stro-
bilurinovým přípravkem na přelomu sloupkování a me-
tání. Šlechtitel Ing. Radim Korhoň potvrdil, že LG Ester 
nemá žádná výrazná pěstitelská rizika a po agrotech-
nické stránce se podobá Bojosu. Také jeho doporučení 
je použít standardní agrotechniku pěstování sladovnic-
kého ječmene v dané oblasti.

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Rezistence padlí (gen mlo) ANO
Hnědá skvrnitost 6,5
Rynchosporiová skvrnitost 8
Rez ječná 7
Fuzariózy klasů 7
Nespecifické skvrnitosti 7

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnost poléhání velmi dobrá
HTZ (g) 50
Podíl předního zrna vysoký
Odnoživost střední
Počet produktivních stébel (ks/m2) 750–800

Doporučený výsevek (MKS)
KVO 3,9–4,7
ŘVO 3,7–4,2
BVO 4,2–4,7

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)

LG Ester - vynikající výnos a agronomické vlastnosti
Na pokusné stanici VÚRV v Humpolci byla LG Ester v roce 
2019 nejvýnosnější odrůdou z celého pokusu (25 odrůd), 
a to jak v ošetřené, tak i neošetřené variantě. V roce 2020 
na Pokusné stanici VÚRV Hněvčeves dosáhla LG Ester nej-
vyššího výnosu z celého pokusu hodnotami 8,22 t/ha v ne-
ošetřené a 8,85 t/ha v ošetřené variantě. Také  tento pokus 
potvrdil mimořádné výsledky LG Ester i bez ošetření. 

V Soutěži pěstebních technologií v Kroměříži 2020 byla 
LG Ester nejlepší z odrůd doporučených na „České pivo“. 
Dosáhla výnosu 115 % na průměr pokusu, což byl 4. nej-
lepší výsledek z 25 soutěžních variant. 

Také na prvních plochách u pěstitelů dosáhla LG Ester 
očekávaných výsledků. Například ve STATKU KYDLINOV 
s.r.o (okres Hradec Králové) dosáhla vynikajícího výnosu 
7,12 t/ha na ploše 51 ha. V Zemědělském družstvu Dolní 
Újezd (okres Svitavy) dosáhli u LG Ester sedmitunového 
výnosu. Přesněji 7,22 t/ha na 72 ha, čímž LG Ester překo-
nala průměr podniku v roce 2020 téměř o 1,5 t/ha.  

LG Ester novinka

LG Ester má velmi dobrou odolnost proti poléhání
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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 staletí bezpo-
chyby nedílnou součástí 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-
tický žatecký chmel, aby po smíchání s vodou z vlastních 
studní a použití 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. Čeští podnikatelé, 
v tehdy dvounárodnostním městě, založili v roce 1895 
Český akciový pivovar, který zůstal ryze český dodnes. 
Budějovický Budvar je v současnosti 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 tím zavazuje splňovat přísné 
specifikace 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 současnosti zvyšuje investiční výstavbou všech 
výrobních a logistických 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 záležitostí. Proto je velmi důležité spolupraco-
vat s partnery, kteří zajistí v každém okamžiku dostatek 
surovin vhodných pro české pivo, od šlechtění odrůd přes 
pěstování a zpracování až do pivovaru.

Dej Bůh štěstí!

Adam Brož, 
vrchní sládek Budějovického Budvaru

výrobně-technický ředitel
České Budějovice, 2020
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Bojos
KDE Z BOJOSU PIVO VAŘÍ,  
TAM SE DOBŘE DAŘÍ

mm Odrůda s nejvyšší jistotou odbytu
mm Nejpěstovanější jarní ječmen v ČR
mm 24,6 % množitelských ploch v roce 2020
mm Profilová a nejvýznamnější odrůda pro 
výrobu „Českého piva“

mm Velmi vysoká odolnost fuzariózám
mm Vysoký podíl předního zrna

Výborné výnosy Bojosu v roce 2020
V roce 2020 byl Bojos s výnosem 8,91 t/ha 2. nejvýnos-
nější odrůdou na Pokusné stanici VÚRV Humpolec. 
Při vyhodnocení sklizně Okresní agrární komorou Prostě-
jov a firmou Zetaspol, s.r.o. se Bojos zařadil mezi nejvý-
nosnější odrůdy na Prostějovsku a s plochou 1017 ha byl 
2. nejpěstovanější odrůdou na „České pivo“ v okrese. 

Jak pěstují Bojos, jsme se zeptali v Klenovicích 
na Hané
Výborných výsledků s Bojosem dosahují tradičně v druž-
stvu ZD Klenovice na Hané (okres Prostějov). Díky teplé 
zimě a suchému jaru seli ječmen v Klenovicích v roce 2020 
již od 19. února. Před setím aplikovali 46 kg N a po zase-
tí dalších 24 kg N (celkem 70 kg N). Regulace vzhledem 
k suchému průběhu počasí na jaře proběhla jen v jednom 
vstupu (trinexapac-ethyl v dávce 0,25–0,31 l/ha). V roce 
2020 připadla v Klenovicích na Bojos největší část výměry 

jarního ječmene - celkem 269 ha. Průměrný výnos Bojo-
su 6,84 t/ha s velmi dobrou sladovnickou kvalitou pře-
konal průměr okresu o 0,7 t/ha. 

„České pivo“ to je Bojos
Odrůda Bojos je etalonem kvality odrůd doporučených 
pro výrobu piva s CHZO „České pivo“, především českého 
ležáku. Je to odrůda, která si napříč různými ročníky sta-
bilně drží kvalitu vhodnou pro výrobu „Českého piva“. 
Bojos je charakteristický nižším stupněm prokvašení mla-
diny, díky tomu zůstává v pivu zbytkový extrakt. To je je-
den z hlavních prvků, který dává „Českému pivu“ vysokou 
pitelnost a relativně nižší obsah alkoholu při zachování 
stupňovitosti piva. Sladovny a pivovary si na Bojosu cení 
také vysokého extraktu, který je hlavním ekonomickým 
ukazatelem. 

Bojos - nejpěstovanější jarní ječmen v ČR

Výroba cer�fikovaných osiv Bojosu (t)
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Bojos - odrůda se stoupající výrobou certifikovaných osiv

Zdroj:  ÚKZÚZ, Výroční zprávy semenářské kontroly ČR 2018–2020

Odrůda preferovaná 
sladovnami a pivovary:
•  Plzeňský Prazdroj, a. s.  

- dlouhodobě nejžádanější odrůda
•  SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.  

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

- profilová odrůda
•  Budějovický Budvar, n.p.
• MORAVAMALT, s.r.o. 
• Sladovna BERNARD, a.s.
• MSK Kroměříž, a.s.
•  DRUŽINA, spol. s r.o. 
… a další tuzemské sladovny a pivovary
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Proč Bojos
Bojos je odrůda, která si při běžném pěstování v praxi za-
chovává vysokou výnosovou úroveň. Bojos je méně ná-
chylný k porůstání v klase a k následné ztrátě klíčivosti. Je 
to odrůda s velkým zrnem (HTZ cca 47 g) a vysokým podí-
lem zrna nad sítem 2,5 mm. Hlavním důvodem, proč pěs-
tovat Bojos, samozřejmě zůstává jeho uplatnění na trhu. 
Je to nejžádanější odrůda zpracovateli v ČR. To se od-
ráží na jeho pěstebních plochách - již několik let po sobě 
je Bojos nejpěstovanější odrůdou v ČR. Kromě uplatnění 
na domácím trhu je také významnou exportní komoditou 
pro obchod s Německem, Rakouskem a Polskem.

Bojos i na podzim
Bojos je jedna z odrůd, kterou jsme na podzim 2019 zařadili 
do testování setí jarního ječmene na podzim. Na Zkušební 
stanici Kluky, spol. s r.o. (okres Písek) to byla odrůda, která 
na podzimní výsev reagovala velmi dobře. Z jarního záse-
vu dosáhl Bojos výnosu 8,13 t/ha a z podzimního zásevu 
těsně překonal hranici 9 t (9,01 t/ha). Velmi dobrou reakci 
na podzimní výsev prokázal Bojos i na zkušební stanici In-
Tec Agro Trials, s.r.o. v Uherském Ostrohu (okres Uherské 
Hradiště), kde v roce 2020 dosáhl výnosu 9,5 t/ha, což bylo 
i nad výnosovou úrovní ozimého ječmene. 

Bojos v 1. selském pivovárku 
„Náš 1. selský pivovárek z Kroměříže je minipivovar, kde 
kvalita a stálost produkce je alfou a omegou všeho. Proto 
používáme jen prvotřídní suroviny, žádné náhražky. Pivo 
se u nás dělá jen ze 4 základních surovin: vody, kvasnic, 
chmele a sladu. Slad z českých odrůd je to, co dává čes-
kému pivu typickou plnost a vysokou pitelnost. Od po-
čátku jsme postavili všechny receptury na sladu z odrůdy 
Bojos, kterou vyšlechtil Ing. Petr Svačina a pojmenoval ji 
po svém předchůdci doc. Ing. Josefu Boumovi (Bouma Jo-
sef). Bojos, já i mnoho dalších sládků, považujeme za špič-
ku mezi odrůdami sladovnického ječmene. Když okoštuje-
te některé z našich piv, sami poznáte proč.“

Tomáš Váňa
1. selský pivovárek z Kroměříže

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

Vyšlechtil:  Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Šlechtitelská 
stanice PLANT SELECT Hrubčice, Česká republika

Registrace: ČR, Maďarsko, Ukrajina

JAK NA BOJOS
Bojos je odrůda se střední odnoživostí, tolerující setí 
po obilnině i kukuřici. Odrůda má delší stéblo (běžně 76-
80 cm), ale zachovává si velmi dobrou odolnost poléhá-
ní. Ze zkušeností můžeme doporučit dvojí ošetření fun-
gicidy, nebo použít systém s ošetřením osiva Systivou 
a následnou aplikací fungicidu v pozdější fázi. Ošetření 
proti padlí není potřeba - Bojos je odrůda s genem re-
zistence mlo. Při ošetření je dobré se zaměřit na listové 
skvrnitosti. Velkou předností Bojosu je vysoká odolnost 
proti klasovým fuzariózám. Regulaci porostu doporuču-
jeme přizpůsobit místním podmínkám a zkušenostem. 
V intenzivních podmínkách je osvědčená dvojí regulace 
na počátku a konci sloupkování. Z hlediska výživy dopo-
ručujeme u Bojosu aplikovat veškerý dusík před setím 
nebo bezprostředně po zasetí, aby byl dusík dostupný 
hned od počátku vegetace. Předejdeme tím zvýšenému 
obsahu NL v zrnu. 

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Rezistence padlí (gen mlo) ANO
Hnědá skvrnitost 6
Rynchosporiová skvrnitost 6
Rez ječná 6
Fuzariózy klasů 7
Nespecifické skvrnitosti 7,5

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  

Odolnost poléhání dobrá až
velmi dobrá

HTZ (g) 47
Podíl předního zrna vysoký
Odnoživost střední
Počet produktivních stébel (ks/m2) 750–800

Doporučený výsevek (MKS)
KVO 3,9–4,7
ŘVO 3,7–4,3
BVO 4,0–4,8

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)

GEN

mlo
REZISTENCE 

PADLÍ

Č.1
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DRUHÁ NEJPĚSTOVANĚJŠÍ 
ODRŮDA V ČR

mm Nejvýnosnější odrůda na Prostějovsku 
z devíti nejpěstovanějších odrůd 6,41 t/ha 
z 1158 ha = Odrůda roku 2020  
na Prostějovsku 

mm Odrůda doporučená pro „České pivo“
mm Nárůst požadavku sladoven,  
zvyšující se výroba osiv

mm 3957 t certifikovaných osiv v roce 2020
mm Nejpěstovanější odrůda v okrese  
Praha-východ

Odrůda preferovaná sladovnami a pivovary:
• SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
• Plzeňský Prazdroj, a. s. - druhá nejnakupovanější odrůda
• Budějovický Budvar, n.p.
• MORAVAMALT, s.r.o.
• Sladovna BERNARD, a.s.
• MSK Kroměříž, a.s.
• DRUŽINA, spol. s r. o. 
• nakupují další sladovny a pivovary 

Exportní odrůda, nakupují:
• Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
• Heineken Slovensko Sladovne, a.s.
• LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
• rostoucí export do Německa, Polska a Rakouska

Laudis 550 potvrzuje výborné výnosy 
v pokusech i praxi
V SDO ÚKZÚZ 2020 (průměr 2016–2019) dosáhl Laudis 
550 nejlepšího výnosu předního zrna z odrůd doporu-
čených pro „České pivo“ v ŘVO (104 %) a OVO (117 %) 
v ošetřené variantě pěstování. 
Vysokého výnosu 8,28 t/ha dosáhl Laudis 550 v proble-
matickém roce 2020 také na pokusné stanici VÚRV Hněv-
čeves u Hradce Králové. 
V Zemědělském družstvu Smržice (okres Prostějov) do-
sáhli v roce 2020 u odrůdy Laudis 550 výborného výnosu 
7,69 t/ha na 36 ha. 
Laudis 550 velice dobře reaguje na podzimní výsev. Na Po-
kusné stanici Kluky, spol. s r.o. (okres Písek) sklidili z pod-

zimního zásevu výborných 8,76 t/ha. Shodného výsledku 
dosáhl Laudis 550 setý na podzim také na pokusné stanici 
InTec Agro Trials, s.r.o. v Uherském Ostrohu (okres Uherské 
Hradiště), a to 8,80 t/ha. Pokusy s výsevem jarního sladov-
nického ječmene na podzim běží samozřejmě dále a uvidí-
me, co ukáže další sezóna. 

7,6 t/ha s Laudisem 550 v Zemědělské 
společnosti Stránka spol. s r.o. (okres Mělník)
„Laudis 550 pěstujeme 3. rok. V roce 2020 jsme měli 
ke sklizni 205 ha Laudisu 550 zasetého po cukrovce a ozimé 
pšenici. Průměrný výnos z této plochy byl 6,9 t/ha. Po cuk-
rovce byl průměrný výnos 7,6 t/ha a po ozimé pšenici 
6,1 t/ha. Výborná byla i kvalita. Obsah NL 10,8 % a přepad 
nad sítem 2,5 mm byl 90 % (propad pod sítem 2,2 mm jen 
2,4 %). Setí proběhlo v termínu od 19. do 26. března s vý-
sevkem 4,2 MKS. Před setím jsme dávali NPK (50 kg P2O5 
a 50 kg K2O a 46 kg N) a ve třech listech dohnojili 25 kg N 
v LAD. Do porostu jsme dvakrát aplikovali listovou výživu 
(3 l/ha Folit P v plném odnožování a 3 l/ha YARA Gramitrel 
na konci odnožování). S herbicidem jsme aplikovali 0,6 l/ha 
CCC na podporu odnožování. Ve fázi 2. kolénka jsme pro-
váděli regulaci Fixatorem (0,15–0,25 l/ha) a podle předplo-
diny a potřeby ještě 0,4 l/ha Cerone. I přes vysoké červen-

Laudis 550

Laudis 550 - odrůda preferovaná zpracovateli u nás i na Slovensku
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cové úhrny srážek doprovázených větrem stály porosty až 
do sklizně. Z fungicidní ochrany byla použita Systiva na osi-
vo, dále fungicid ve fázi BBCH 35 (Delaro) a na závěr ještě 
ošetření klasu (Osiris) spolu s pyrethroidem.
Osobní dojem - Laudis 550 hodnotím určitě kladně. Má 
stabilní výnos, dobrý zdravotní stav a nechá se uhlídat 
aby nepolehnul.“

Michal Petráček
vedoucí rostlinné výroby 

Zemědělská společnost Stránka spol. s r.o.

Projevy rezistence padlí
Rezistence proti padlí travnímu (Blumeria graminis), kte-
rá je podmíněná přítomností genu mlo v genomu odrůdy 
ječmene, je obrovský přínos pro pěstitele. Zmíněná re-
zistence mlo doposud nebyla prolomená žádnou rasou 
tohoto patogenu! U některých odrůd může dojít při vyso-
kém tlaku padlí travního v kombinaci s jiným stresovým 
faktorem (chlad, sucho, slunce…) „k viditelnému proje-
vu“ této rezistence na listech ječmene. Jedná se o hnědé 
koncentrické skvrny, které jsou často mylně zaměňová-
ny za hnědou skvrnitost (napadení Pyrenophora teres). 
O hnědou skvrnitost se zpravidla nejedná, je-li osivo na-
mořené kvalitním mořidlem s účinností proti hnědé skvr-
nitosti. Pokud se přesto vyskytnou hnědé skvrny na lis-
tech, jedná se s největší pravděpodobností právě o reakci 
odrůdy (s genem mlo) na vysoký tlak padlí travního. Fun-
gicidní zásah v tomto případě tedy nemá opodstatnění.
Pokud chce mít pěstitel jistou, doporučujeme provést fy-
topatologický rozbor, který potvrdí nebo vyloučí přítom-
nost daného patogenu.

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

Vyšlechtil:  Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Šlechtitelská 
stanice PLANT SELECT Hrubčice, Česká republika

Registrace: ČR, SR, Ukrajina

JAK NA LAUDIS 550
Laudis 550 je středně raná odrůda s velmi dobrou odno-
živostí. Má středně vysokou HTZ (46 g) a vysoký podíl 
předního zrna. Odolnost padlí je kontrolována genem 
mlo. Odolnost hnědé skvrnitosti je na velmi dobré úrov-
ni. První ošetření fungicidem doporučujeme během 
sloupkování (pokud nebyla použita Systiva na osivo) 
a druhé ošetření před vymetáním nebo po vymetání 
porostu (do klasu). Na odrůdě Laudis 550 je často pozo-
rovatelný vyšší výskyt nespecifických skvrnitostí, který 
většinou souvisí s přítomností genu mlo v genomu Lau-
disu 550 a specifickou reakcí na tlak padlí. V tomto pří-
padě již nemá fungicidní ošetření proti těmto skvrnám 
účinnost. Pro zmírnění projevu těchto fyziologických 
skvrn je nutné držet rostliny v optimální kondici správ-
nou výživou a agrotechnikou. Regulátory růstu aplikujte 
podle intenzity pěstování a stavu porostu. 

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Rezistence padlí (gen mlo) ANO
Hnědá skvrnitost 6
Rynchosporiová skvrnitost 7
Rez ječná 6
Fuzariózy klasů 8
Nespecifické skvrnitosti 5

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  

Odolnost poléhání dobrá až 
velmi dobrá

HTZ (g) 46
Podíl předního zrna vysoký
Odnoživost vysoká
Počet produktivních stébel (ks/m2) 800–850

Doporučený výsevek (MKS)
KVO 3,7–4,7
ŘVO 3,6–4,3
BVO 4,2–4,7

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)

GEN

mlo
REZISTENCE 

PADLÍ

Laudis 550 je odnoživá odrůda s rezistencí proti padlí travnímu
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SLADOVNY VZKAZUJÍ: „VYKOUPÍME 
JAKÉKOLIV MNOŽSTVÍ MALZU“

mm Dlouhodobě patří mezi nejžádanější  
sladovnické odrůdy v ČR a SR  

mm Třetí nejpěstovanější odrůda pro  
„České pivo“ v ČR v roce 2020 (1827 t  
certifikovaných osiv)

mm Preferují sladovny a pivovary: 
- Plzeňský Prazdroj, a. s. 
- SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. 
- Heineken Slovensko Sladovne, a.s. 
- a většina sladoven a pivovarů v ČR i SR

mm Exportní komodita: Německo, Slovensko, 
Polsko, Rakousko 

mm Vysoký podíl předního zrna
mm Vhodná i do sušších podmínek 

Unikátní sladovnická kvalita
Malz je charakteristický svojí unikátní kvalitou, protože je to od-
růda doporučená pro výrobu „Českého piva“ a zároveň vhodná 
i pro výrobu standardních typů piv. Dosahuje stabilně vysoké-
ho podílu předního zrna a velmi vysokého extraktu v sušině 
sladu. Díky tomu je to odrůda univerzální z hlediska prodeje, 
respektive nákupu sladovnami. Vzkaz ze sladoven zní jasně: 

„Vykoupíme jakékoliv množství Malzu“
Malz vykupuje většina sladoven a pivovarů v ČR i SR jako 
jsou: Plzeňský Prazdroj, a. s., SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s., 

Heineken Slovensko Sladovne, a.s., Plzeňský Prazdroj Slo-
vensko, a.s., SLADOVŇA, a.s. Michalovce, Osivo a.s. Levic-
ká sladovňa, LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o., MORA-
VAMALT, s.r.o., Sladovna BERNARD, a.s., DRUžINA, spol. 
s r.o. a takřka všechny ostatní tuzemské sladovny a pivo-
vary. Navíc je Malz dlouhodobě velmi žádaný také v zahrani-
čí. Díky vynikající a prověřené kvalitě se velmi dobře vyváží 
do Německa, Polska, Rakouska a samozřejmě na Slovensko. 

Malz

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

Vyšlechtil:  Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Šlechtitelská 
stanice PLANT SELECT Hrubčice, Česká republika

Registrace: ČR, SR, Ukrajina

JAK NA MALZ 
Odrůda Malz je odlišná od současného sortimentu pře-
devším tím, že nemá rezistenci proti padlí travnímu 
(nemá gen mlo). Z tohoto důvodu je nutné zvolit vhodnou 
technologii pěstování. Důležité je nepodcenit počátek in-
fekce padlí travního a v případě nutnosti zasáhnout včas 
proti této chorobě odpovídajícím přípravkem. Někdy je 
tento zásah potřeba již v průběhu odnožování. Načasová-
ní tohoto zásahu je důležité především z důvodu udržení 
nasazených odnoží. Velice dobře se osvědčilo moření osi-
va přípravkem Systiva. Další ošetření je již shodné s běž-
nou technologií ošetřování ječmene fungicidy a reguláto-
ry růstu. Předností Malzu je velmi dobrá odolnost hnědé 
skvrnitosti a výborná odolnost fuzariózám v klasu. 

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 6
Hnědá skvrnitost 7
Rynchosporiová skvrnitost 7
Rez ječná 6
Fuzariózy klasů 8
Nespecifické skvrnitosti 7

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnost poléhání střední
HTZ (g) 48
Podíl předního zrna vysoký
Odnoživost střední
Počet produktivních stébel (ks/m2) 700–750

Doporučený výsevek (MKS)
KVO 3,9–4,7
ŘVO 3,7–4,2
BVO 4,2–4,8

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)

Výnos zrna (%)
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Kinto Duo Kinto Duo + Sys�va Kinto Duo + (Priaxor
+ Capalo nebo Flexity)

8,52

Malz výborně reaguje na ošetření proti padlí

Zdroj: VÚRV, Pokusná stanice Hněvčeves, výsledky odrůdového  
a technologického pokusu 2017, 2019, 2020
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DRUŽINA, spol. s r.o. provozuje dvě sladovny - Tábor 
a Mšeno.

Ve sladovně Tábor v letošním roce (2020) došlo k ukon-
čení rozsáhlých investic do modernizace technologie 
výroby sladů. Největší investice byly vloženy do mo-
dernizace technologie hvozdů ve vazbě na kogenerační 
jednotku. Odpadní teplo vzniklé při výrobě elektrické 
energie využíváme právě k sušení sladu na hvozdech. Ve 
zkušebním provozu ověřujeme komplexní modernizaci 
pražírny včetně zařízení na snížení emisí. Kromě klasic-
kých karamelových sladů nově nabízíme barevné slady 
s barvou až 1600 EBC.

Technologie a procesy řízení výroby jsou pouze jedním 
z faktorů nutných pro výrobu kvalitního sladu. Rozhodu-
jícím faktorem je kvalita vstupní suroviny, tedy sladov-
nického ječmene. Kvalitativní ukazatele jsou výrazně 
ovlivněny, kromě vlivu počasí v daném roce, vhodnou 
agrotechnikou a také zejména výběrem vhodných odrůd 
jarního ječmene. Při zahájení provozu sladovny byl roz-
hodujícím ukazatelem především obsah dusíkatých látek 
v zrnu. Široký sortiment odrůd jsme postupně zreduko-
vali na několik nosných, které pro nás smluvně pěstují 
zemědělci v dané oblasti. Samozřejmostí je dodání osiva 
z naší výroby. Tím máme kontrolu nad původem osiva 
a zaručenou odrůdovou čistotu. V posledních letech 

zpracováváme zejména odrůdy Malz, Bojos, Laudis 550, 
Overture, Francin a jen okrajově jiné. Snažíme se zkoušet 
i nové nastupující odrůdy. Podíl ječmene odrůd od firmy 
Limagrain činil v roce 2019 skoro 70 %. V roce 2020 to 
bylo plných 91 % nakoupeného ječmene. 

Naše potřeba sladovnického ječmene pro výrobu sladu 
se pohybuje v rozsahu 12–15 tis. tun ročně. Dlouhodobě 
proto spolupracujeme s významnými pěstiteli sladovnic-
kého ječmene, kterými jsou například: AGRO družstvo 
Dolní Bukovsko, KLAS a.s. Záhoří, Zemědělské družstvo 
Kojčice, I. Opatovská, spol. s r.o., Zemědělské družstvo 
Pluhův Žďár a další, kteří dosahují pravidelně vynikajících 
výsledků. 

Kvalita sladovnického ječmene ve vazbě na kvalitu sla-
du nás zavazuje vůči našim odběratelům, kterými jsou 
pivovary Budějovický Budvar, n.p., Pivovar Samson a.s., 
Bohemia Regent a.s. Třeboň, DUDÁK - Měšťanský pivo-
var Strakonice, a.s. a řada dalších, především malých pi-
vovarů.

Závěrem lze konstatovat, že se vzájemně podmiňují kva-
lita sladovnického ječmene, kvalita sladu a kvalita piva.

Ing. Jiří Ludikar
obchodní ředitel DRUŽINA, spol. s r.o.

Táborská sladovna investuje  
a rozšiřuje sortiment sladů
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MÁ V HEINEKENU ZELENOU
mm Rostoucí poptávka společností Heineken 
Slovensko Sladovne, a.s. (Tango je zařaze-
né na zelené listině) a Osivo, a.s.  
- Levická sladovňa

mm V provozním zkoušení společností:  
- LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o. 
- SLADOVŇA, a.s. Michalovce 
- Plzeň Prazdroj Slovensko, a.s.

mm Třetí nejpěstovanější odrůda na Slovensku 
v roce 2020 (14,6 % množitelských ploch)

mm Odrůda s nejvyšší sladovnickou kvalitou  
- USJ 8,9 bodů 

mm Vysoký výnos zrna i předního zrna 
ve všech výrobních oblastech 

mm Velmi dobrá odolnost vůči poléhání

Sladovnická kvalita
Tango je sladovnická odrůda s výběrovou sladovnickou kva-
litou. Komplexní ukazatel sladovnické jakosti (USJ) dosáhl 
ve čtyřletém průměru 8,9 bodů, což bylo nejlepší hodnocení 
z celého souboru odrůd. Slad z odrůdy Tango je charakteristic-
ký vysokou extraktivností při optimálním obsahu dusíkatých 
látek, vysokým stupněm prokvašení a velmi nízkým obsa-
hem betaglukanů. Díky své kvalitě je odrůda žádaná a naku-
povaná na Slovensku, především sladovnou Heineken Sloven-
sko Sladovne, a.s. a nově také společností Osivo, a.s. - Levická 
sladovňa. Zároveň je Tango zařazené do provozního ověřování 
ve společnostech LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o., SLA-
DOVŇA, a.s. Michalovce a Plzeň Prazdroj Slovensko, a.s..

Tango

JAK NA TANGO 
Tango je odrůda se střední až vyšší odnoživostí. Je nosi-
telem genu mlo, je tedy rezistentní proti padlí travnímu. 
Odolnost ostatním chorobám je vyrovnaná a na velmi 
dobré úrovni. Doporučujeme pěstovat v systému dvou 
ošetření fungicidy, nebo za použití nepostřikového fungi-
cidu Systiva. Odolnost poléhání má Tango velmi dobrou 
(6,5 b.). Doporučujeme aplikovat regulátory růstu podle 
místních podmínek a zvyklostí. Na Slovensku jsou velmi 
dobré zkušenosti s pěstováním této odrůdy z podzim-
ních výsevů, kde výnosy často překračují 8 i 9 t/ha. 

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Rezistence padlí (gen mlo) ANO
Hnědá skvrnitost 6
Rynchosporiová skvrnitost 6
Rez ječná 6
Fuzariózy klasů 7
Nespecifické skvrnitosti 8

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnost poléhání velmi dobrá
HTZ (g) 49
Podíl předního zrna vysoký
Odnoživost střední až vyšší
Počet produktivních stébel (ks/m2) 750–800

Doporučený výsevek 
(MKS)

KVO 3,8–4,6
ŘVO 3,6–4,2
BVO 4,1–4,7

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)

Tango - USJ 8,9 bodů z 9
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 (průměr 2015–2018) 
Poznámka: NL - obsah dusíkatých látek, E - extrakt v sušině sladu, RE45 - rela-
tivní extrakt při 45°C, K - Kolbachovo číslo, DM - diastatická mohutnost,  
DSP - dosažitelný stupeň prokvašení, F - friabilita, BGw - obsah betaglukanů

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

Vyšlechtil: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrace: ČR, SR, Ukrajina

STANDARDNÍ 
PIVO

GEN

mlo
REZISTENCE 

PADLÍ

Výnos zrna (%) SDO ÚKZÚZ 2019
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Tango - odrůda s vysokým výnosem zrna

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2019 (průměr 2015–2018),
srovnání na průměr kontrolních odrůd Sunshine, Laudis 550, KWS Irina  
a KWS Amadora v neošetřené variantě pěstování v dané oblasti
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Ovation
NEJPĚSTOVANĚJŠÍ KRMNÁ 
ODRŮDA V ČR

mm Nejvýnosnější odrůda v ŘVO v obou vari-
antách pěstování v SDO ÚKZÚZ 2019 

mm Nejvýnosnější v roce 2020 v KVO → 110 % 
neošetřená a 116 % ošetřená varianta

mm Nejvýnosnější ve všech variantách ošet-
ření v odrůdovém pokusu na pokusné 
stanici VÚRV v Hněvčevsi v roce 2019  
→ 10,69 t/ha

mm Velké zrno s vysokou HTZ 50 g

Proč Ovation 
Protože Ovation znamená vysoký výnos!
A to je hlavní u krmné odrůdy. Ovation byl nejvýnosněj-
ší odrůdou již v registračních zkouškách (2014–2016). 
Ve sklizňovém roce 2017 dosahoval výborných výsledků 
na dalších pokusných místech. V pokusech firmy DITANA 
spol. s r.o. to bylo 10,88 t/ha. Na Pokusné stanici VÚRV 
v Hněvčevsi dokonce 12,78 t/ha a v Soutěži pěstebních 
technologií v Kroměříži 11,02 t/ha. Výsledky postregist-
račních zkoušek a dalších pokusů ukazují, že je Ovation vý-
nosová špička. I když je Ovation odrůda pěstovaná nejvíce 
v OVO a BVO, vynikajících výnosů dosahuje i v teplejších ob-
lastech. V roce 2020 to byla nejvýnosnější odrůda ječme-
ne ve zkouškách pro SDO ÚKZÚZ v KVO s výnosem 110 % 
v neošetřené a 116 % v ošetřené variantě. 

Výborných výsledků dosahuje Ovation nejen 
ve zkouškách a pokusech, ale také u pěstitelů!
Díky tomu se stal Ovation hned první rok po registraci nej-
pěstovanější krmnou odrůdou jarního ječmene. Jak v roce 
2018, tak i 2019 měl největší množitelskou plochu mezi 
krmnými odrůdami (24 % resp. 26 % z krmných odrůd). Pr-
venství obhájil Ovation také v roce 2020, když bylo certifi-
kováno 848 t osiva Ovationu. S tímto množstvím je Ovation 
stále nejprodávanější krmnou odrůdou. 

Ovation - nejpěstovanější krmný ječmen se špičkovým výnosem

Výnos zrna (%)
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Ovation - odrůda se špičkovým výnosem zrna

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2019 (průměr 2015–2018), srovnání na průměr kontrolních odrůd Sunshine, Laudis 550, KWS Irina a KWS Amadora 
v neošetřené variantě pěstování v dané oblasti
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Jak se pěstuje Ovation na Táborsku, nám sdělil 
Pavel Bastl z obce Vlásenice (okres Tábor)
Pavel Bastl je významný množitel Ovationu v jižních Če-
chách. V roce 2020 množil Ovation na 40 ha. Setí proběhlo 
28. 3. 2020 s výsevkem 3,8 MKS po předplodině kukuřici, 
do těžké hlinité půdy. Hnojení k Ovationu zahrnovalo pouze 
85 kg dusíku před setím. Důvodem byl vysoký obsah ostat-
ních živin v půdní zásobě. Během vegetace byl proveden 
jeden regulační zásah na zkrácení a zpevnění stébla ve fázi 
2. kolénka. Následovalo jedno fungicidní ošetření. Ovation 
sklidil pan Bastl 15. 8. 2020 s výborným výnosem 7,0 t/ha.

Ovation

JAK NA OVATION
Odrůda je nositelem genu mlo, speciální ochrana proti 
padlí travnímu proto není potřeba. Fungicidy doporuču-
jeme aplikovat především proti hnědé skvrnitosti a rzi 
ječné. Předností Ovationu je vysoká odolnost rynchos-
poriové skvrnitosti. Ovation dobře odnožuje, dosahuje 
vyšší hustoty porostu, má vysoký počet zrn v klase a vy-
sokou HTZ (běžně 50 g). Díky tomuto může dojít k po-
lehnutí. Proto doporučujeme aplikaci regulátorů růstu 
na zpevnění a zkrácení stébla. Odrůdu lze zařadit jak 
po obilnině, tak po kukuřici.

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Rezistence padlí (gen mlo) ANO
Hnědá skvrnitost 6
Rynchosporiová skvrnitost 8
Rez ječná 5
Fuzariózy klasů 7
Nespecifické skvrnitosti 8

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnost poléhání střední
HTZ (g) 50
Podíl předního zrna vysoký
Odnoživost vysoká
Počet produktivních stébel (ks/m2) 800–840

Doporučený výsevek (MKS)
KVO 3,8–4,5
ŘVO 3,5–4,0
BVO 4,0–4,5

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)

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

Vyšlechtil: Limagrain UK Ltd, Velká Británie
Registrace: ČR, SR, Velká Británie, Ukrajina, Polsko
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NEJPĚSTOVANĚJŠÍ  
KRMNÁ ODRŮDA

Ovation na polním dni v Hrubčicích 2020
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Azit
ODRŮDA VHODNÁ I PRO 
EKOLOGICKÉ PĚSTITELE

mm Jistota výnosu v ekologickém zemědělství
mm Toleruje horší pěstební podmínky
mm Vysoká listová pokryvnost praporcového 
listu

mm Vhodná do všech výrobních oblastí
mm Velmi dobrá odolnost vůči poléhání

Proč Azit 
Azit je plastická odrůda, vhodná do všech výrobních ob-
lastí. Dosahuje stabilně vysokých výnosů zrna i předního 
zrna ve všech výrobních oblastech a ročnících. Odrůda Azit 
nemá gen mlo, přesto má celkový zdravotní stav na výbor-
né úrovni, což dokazuje i při pěstování v ekologickém ze-
mědělství. V SDO Eko ÚKZÚZ 2018 to byla nejvýnosnější 
odrůda v pokusech. Azit má vysokou HTZ a dosahuje vyso-
kého podílu předního zrna. Předností Azitu je velmi dobrá 
odolnost proti poléhání a vysoká odolnost ostatním cho-
robám. Uplatnění v běžném hospodaření nachází Azit pře-
devším v oblastech s horší kvalitou půdy a v podmínkách 
hospodaření se sníženými vstupy (jedno ošetření, nižší 
dávka hnojení). Přesto Azit velmi dobře reaguje na zvýše-
nou intenzitu pěstování, což dokládají také výsledky SDO 
ÚKZÚZ, ve kterých překonává i řadu nových odrůd.  

JAK NA AZIT
Odrůda Azit není nositelem genu mlo, odolnost padlí je 
přesto na dobré úrovni (6 b.) a nijak odrůdu nelimituje při 
pěstování i v ekologickém zemědělství. Při konvenčním 
pěstování doporučujeme použít přípravek s účinností proti 
padlí na konci odnožování nebo začátku sloupkování. Poté 
již stačí ošetření listu nebo časně vymetaného klasu širo-
kospektrálním fungicidem. Vzhledem k velmi dobré odol-
nosti poléhání stačí základní ošetření regulátorem růstu. 

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 6
Hnědá skvrnitost 7
Rynchosporiová skvrnitost 7
Rez ječná 7
Fuzariózy klasů 8
Nespecifické skvrnitosti 7

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnost poléhání velmi dobrá
HTZ (g) 50
Podíl předního zrna vysoký
Odnoživost vysoká
Počet produktivních stébel (ks/m2) 770–820

Doporučený výsevek (MKS)
KVO 3,9–4,6
ŘVO 3,5–4,3
BVO 4,0–4,8

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)

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

Vyšlechtil:  Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Šlechtitelská 
stanice PLANT SELECT Hrubčice, Česká republika

Registrace: ČR, Slovensko

Výnos v ekologickém zemědělství  (%)
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Zdroj: ÚKZÚZ, SDO pro ekologické zemědělství 2018 (průměr 2015–2017), 
relativní hodnoty jsou vztaženy na průměr všech odrůd v pokuse.

Azit - krmná odrůda s vynikajícím zdravotním stavem
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Audit
VYSOKÝ A STABILNÍ VÝNOS ZRNA 
i ZELENÉ HMOTY

mm 2. nejvýnosnější odrůda v SDO ÚKZÚZ 
2020 v teplé oblasti → 106,1 %

mm Vysoký výnos zelené hmoty a dusíkatých 
látek z hektaru

mm Doporučený do luskoobilních směsek 
i na hrachovou siláž

mm Dlouhé a nepoléhavé rostliny
mm Velmi dobrý zdravotní stav
mm Vysoká odolnost vůči antraknóze
mm Vysoká rychlost počátečního růstu
mm Nejvyšší obsah dusíkatých látek ze sorti-
mentu hrachu → 23,6 %

Proč Audit  
Audit je žlutosemenná, středně raná odrůda úponkového 
hrachu (typ semi-leafless). Má velmi dobrý zdravotní stav 
a vysokou odolnost proti poléhání v průběhu vegetace 
i před sklizní. Výborných výsledků dosahuje při pěstová-
ní na semeno i při výrobě objemných krmiv (luskoobilné 

směsky, senáž i hrachová siláž). Audit má delší rostliny, 
běžná délka rostlin je cca 100 cm a výška porostu před 
sklizní 60–70 cm. Semeno Auditu má vysokou barevnou 
vyrovnanost, střední HTS (254 g) a nejvyšší obsah dusí-
katých látek v sortimentu hrachu (23,6 %). Díky tomu 
dosahuje Audit jednoho z nejvyšších výnosů bílkovin (du-
síkatých látek) z hektaru. 

200 t Auditu ze 42 ha - v PODYJÍ, a.s.  
se hrachům daří!
PODYJÍ, a.s. (okres Znojmo) je tradiční pěstitel osivových 
hrachů. S odrůdami Limagrain mají v podniku bohaté 
a velmi dobré zkušenosti. V roce 2020 pěstovali Audit 
na 42 ha. Celá plocha byla množitelský porost. Dosáhli 
vynikajícího výnosu 4,78 t/ha. Hrách zařazují po obilni-
ně a využívají klasickou technologii s orbou. V roce 2020 
seli v první polovině března. Následovalo válení a ošetře-
ní proti plevelům. Během vegetace aplikovali jedenkrát 
insekticid zaměřený proti kyjatce hrachové. Sklizeň vyso-
kého a nepolehlého porostu proběhla 15. 7. 2020 při vlh-
kosti 15–16 %. 

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí hrachu 6
Komplex kořenových chorob 7
Plíseň hrachu 8
Komplex viróz 8

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnost poléhání vysoká
Rychlost počátečního růstu 8
Barevná vyrovnanost (%) 98
Aktivita trypsin inhibitoru (TiU) nízká (3,6)
Obsah NL v semeni (%) 23,6
HTS (g) 254
Délka rostlin (cm) 100–105
Výsevek (MKS) 0,9–1,1

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)

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

Vyšlechtil: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrace: ČR, Francie, Polsko, Litva, Ukrajina, Rusko, Estonsko

Podíl na cer�fikovaných osivech v ČR   (%)
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Každá desátá kulička hrachu v ČR = Audit

Zdroj: ÚKZÚZ, Výroční zprávy semenářské kontroly České republiky
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VÝNOSNÁ A OBLÍBENÁ ODRŮDA
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Abarth
NEJRANĚJŠÍ ŽLUTOSEMENNÁ 
ODRŮDA

mm Vysoký a stabilní výnos semene
mm Jediná odrůda odolná proti padlí hrachu
mm Nejranější odrůda hrachu v sortimentu
mm Velmi dobrá odolnost proti poléhání 
za vegetace i před sklizní

Proč Abarth
Abarth je žlutosemenná, raná odrůda úponkového hrachu 
(typ semi-leafless). V kvetení je odrůda dokonce nejraněj-
ší mezi žlutosemennými hrachy. Prvenství má i v odolnos-
ti proti padlí hrachu - jediná odolná odrůda. Semeno má 
vysokou barevnou vyrovnanost (99 %) a nízkou aktivitu 
trypsin-inhibitoru. Také díky ranosti dosahuje nejlepších 
výnosů ve zkouškách ÚKZÚZ v 1. (teplejší) zkušební oblasti. 
V praxi je to univerzální odrůda s vysokým výnosem a také 
velkou oblibou v zahraničí, zejména jihovýchodní Evropě. 

Abarth - první na „bedně“ i na skladě → 5,16 t/ha
Vynikajícího výnosu dosáhli v roce 2020 v PODYJÍ, a.s. 
(okres Znojmo) také s odrůdou Abarth. Technologie pěsto-
vání byla shodná s agrotechnikou použitou u Auditu (orba, 
setí, válení, herbicid a insekticid). Co bylo rozdílné tak ter-
mín sklizně. Abarth potvrdil pozici nejranějšího hrachu. 
Ze tří odrůd, které v PODYJÍ, a.s. pěstovali v roce 2020, byl 
Abarth první sklizený hrách a první na skladě. Dosažený 
výnos 5,16 t/ha z 30hektarové množitelské plochy bylo 
jasné pomyslné první místo „na bedně“. 

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí hrachu 9

Komplex kořenových chorob 6

Plíseň hrachu 7

Komplex viróz 8

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnost poléhání vysoká

Rychlost počátečního růstu 8

Barevná vyrovnanost (%) 99

Aktivita trypsin inhibitoru (TiU) nízká (4,0)

Obsah NL v semeni (%) 21,9

HTS (g) 246

Délka rostlin (cm) 90

Výsevek (MKS) 0,9–1,1

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)

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

Vyšlechtil: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrace: ČR, USA, Kanada, Moldavsko

RANÁODOLNÁ
PADLÍ

žLUTO-
SEMENNÁ

Nejranější odrůda hrachu - „pětitunová“ množitelská plocha v PODYJÍ, a.s. Horní Břečkov, 2020
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ZELENÝ HRÁCH S VÝBORNOU 
ODOLNOSTÍ PROTI POLÉHÁNÍ

mm Nejvýnosnější zelenosemenná odrůda 
v SDO ÚKZÚZ 2019

mm Velmi vysoká barevná vyrovnanost  
semen → 99 %

mm Nejnižší aktivita trypsin inhibitoru  
v sortimentu hrachu

mm Velmi dobrá odolnost vůči poléhání  
za vegetace i před sklizní

Proč Kingfisher   
V případě výběru odrůdy zelenosemenného hrachu pěs-
titelé kromě výnosu a ostatních agronomických vlastností 
musejí sledovat také kvalitu, především barevnou vyrov-
nanost zrna hrachu. Tento požadavek splňuje odrůda King-
fisher svojí vysokou barevnou vyrovnaností a stabilní ze-
lenou barvou. Navíc přidává i vysoký výnos a výbornou 
odolnost poléhání - jednu z nejlepších v celém sortimen-
tu. Z hlediska kvality musíme ještě vyzdvihnout i nejnižší 
aktivitu trypsin inhibitoru, která ukazuje na velmi dobrou 
stravitelnost hrachu.

Kingfisher

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí hrachu 6
Komplex kořenových chorob 7
Plíseň hrachu 7
Komplex viróz 6

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnost poléhání vysoká
Rychlost počátečního růstu 7
Barevná vyrovnanost (%) 99
Aktivita trypsin inhibitoru (TiU) nejnižší (2,9)
Obsah NL v semeni (%) 22,1
HTS (g) 249
Délka rostlin (cm) 90–95
Výsevek (MKS) 0,9–1,1

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)

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

Vyšlechtil: Limagrain Belgium N.V., Belgie
Registrace: ČR, Velká Británie, Rusko, Moldavsko
V registračním řízení: Ukrajina

ZELENO-
SEMENNÁ

Kingfisher má výbornou odolnost proti poléhání
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NEJVYŠŠÍ ODOLNOST VŮČI 
POLÉHÁNÍ V SORTIMENTU HRACHU

mm Nejvyšší odolnost vůči poléhání  
za vegetace i před sklizní v registrovaném 
sortimentu

mm Vysoký výnos semene v obou oblastech 
pěstování

mm Vysoký obsah dusíkatých látek → 23,5 %
mm Rostoucí export osiva do zahraničí

Proč Boxer    
Boxer je žlutosemenná, středně raná odrůda úponkového 
hrachu (typ semi-leafless). Má středně dlouhé až kratší 
rostliny a nejvyšší odolnost proti poléhání za vegetace 
i před sklizní. Ve zkouškách ÚKZÚZ i na běžných plochách 
dosahuje vysokých výnosů. Největší předností odrůdy je 
právě vysoká odolnost poléhání v kombinaci s vysokým 
výnosem. Boxer má jeden z nejvyšších obsahů dusíkatých 
látek (23,5 %) v semeni hrachu.
Některé podniky využívají odrůdu Boxer i jako krycí plodi-
nu právě proto, že má kratší lodyhu a výbornou odolnost 
poléhání (do sklizně většinou nedojde k podklesnutí po-
rostu). Porosty Boxeru kryjí, umožňují růst podseté plodi-
ny a zároveň ji nepoškozují polehnutím.

Boxer

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí hrachu 7
Komplex kořenových chorob 6
Plíseň hrachu 7
Komplex viróz 7

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  

Odolnost poléhání velmi  
vysoká

Rychlost počátečního růstu 8
Barevná vyrovnanost (%) 98
Aktivita trypsin inhibitoru (TiU) nízká (4,8) 
Obsah NL v semeni (%) 23,5
HTS (g) 262
Délka rostlin (cm) 85–90
Výsevek (MKS) 0,9–1,1

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)

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

Vyšlechtil: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrace: ČR, Ukrajina, Rusko

Boxer má nejlepší odolnost proti poléhání 

žLUTO-
SEMENNÁ

Výnos SDO 2020 (%)
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Boxer - vysoký výnos v SDO

Zdroj ÚKZÚZ, SDO 2020 (2016–2019), srovnání na průměr standardních odrůd 
Audit, Impuls, Astronaute a Eso.
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UNIVERZÁLNÍ ODRŮDA  
NA ZRNO I NA ZELENO

mm Vysoký výnos semen i zelené hmoty
mm Vysoká odrůda vhodná do luskoobilních 
směsek i na hrachovou siláž

mm Velmi vysoká barevná vyrovnanost  
semene

mm Rychlý počáteční růst

Proč LG Aspen
LG Aspen je žlutosemenná, středně raná odrůda úpon-
kového hrachu (typ semi-leafless). Má vysokou odolnost 
proti komplexu kořenových chorob a plísni hrachu. Má 
rychlý počáteční růst a dlouhé rostliny - běžně kolem 95–
100 cm. Odolnost poléhání za vegetace i před sklizní je 
na velmi dobré úrovni. Výborných výsledků dosahuje jak 
při pěstování na semeno, tak při výrobě objemných krmiv 
(luskoobilné směsky, senáž i hrachová siláž). Semeno od-
růdy LG Aspen má vysokou barevnou vyrovnanost (99 %) 
a střední HTS (253 g). Aktivita trypsin inhibitoru je nízká.  

LG Aspen - 5tunový hrách
V registračních zkouškách byl LG Aspen druhou nejvýnos-
nější odrůdou ve zkoušeném sortimentu s výnosem zrna 
v tříletém průměru 104,7 % (5,61 t/ha). 

Vynikající výsledek z roku 2020 přidáváme níže z běžné 
plochy o výměře 80 ha. 

Rekordní výnos hrachu s LG Aspen - 5,2 t/ha
V Zemědělském družstvu Čejkovice - Oleksovice (okres 
Znojmo) pěstují hrách stabilně již několik desítek let. 
V podniku dbají na dodržení agrotechnických termínů, tzn. 
včasné setí, ošetření i sklizeň. Hrách pěstují také z důvodu 
výborné předplodinové hodnoty. Mají ověřeno, že ozimá 
pšenice pěstovaná po hrachu dosahuje o 20 % vyššího vý-
nosu oproti jiným předplodinám. Průměrný výnos hrachu 
se v ZD Čejkovice-Oleksovice dlouhodobě pohybuje okolo 
3,5 t/ha. V roce 2020 vsadili na odrůdu LG Aspen, kte-
rou zaseli na 80 ha. Sklizených 5,2 t/ha byl rekordní výnos 
za celou dobu pěstování hrachu!

LG Aspen

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí hrachu 6
Komplex kořenových chorob 7
Plíseň hrachu 7
Komplex viróz 6

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnost poléhání vysoká
Rychlost počátečního růstu 8
Barevná vyrovnanost (%) 99
Aktivita trypsin inhibitoru (TiU) nízká (4,1)
Obsah NL v semeni (%) 22,4
HTS (g) 253
Délka rostlin (cm) 95–100
Výsevek (MKS) 0,9–1,1

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)

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

Vyšlechtil: Limagrain Belgium N.V., Belgie
Registrace: ČR, Litva, Rusko, Srbsko
V registračním řízení: Ukrajina

ZRNO  
i SILÁž
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LG Aspen je výnosná odrůda vhodná ke sklizni na zrno i na zeleno
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NEJPĚSTOVANĚJŠÍ JARNÍ 
TRITIKALE

mm Nejpěstovanější odrůda v ČR s podílem 
množitelských ploch 28,5 % v roce 2020

mm Vysoký výnos zrna i zelené hmoty
mm Odrůda vhodná pro krmivářské účely
mm Ideální pro silážování i výrobu bioplynu
mm Pevné, silné stéblo odolné poléhání

Proč Somtri 
Somtri je jistota!
Somtri je dlouhodobě nejpěstovanější odrůdou jarního tri-
tikale v ČR. Se svým podílem 28,5 % množitelských ploch 
je Somtri jasná jednička na českém trhu. Je to především 
díky jeho vysokému výnosu zrna i zelené hmoty a univer-
zálnosti. Somtri je vhodné ke krmení hospodářských zvířat 
i k silážování a pro potřeby bioplynových stanic. 
Rostliny Somtri dosahují běžné výšky 110–130 cm a záro-
veň jsou odolné proti poléhání (9 b.). Tato vlastnost je ce-
něna právě při pěstování Somtri za účelem silážování. Mezi 
přednosti Somtri patří i velmi dobrý zdravotní stav a vel-
mi vysoká HTZ. S výnosem 8,24 t/ha (111 % na průměr 
pokusu) v roce 2020 bylo Somtri nejvýnosnějším jarním  
tritikale na pokusné stanici VÚRV Humpolec v neošetře-
né variantě. V ošetřené variantě pak bylo 2. nejvýnosnější 
s výnosem 8,41 t/ha.

č.1Somtri

JAK NA SOMTRI
Jarní tritikale je všeobecně nenáročné na pěstování. 
Do osevních sledů se zařazuje jako doběrná plodina. Mů-
žeme jej využít i na horší pozemky, kde se nedaří pšenici 
nebo jarnímu ječmeni. Somtri je odrůda, která dosahuje 
i při minimálních vstupech výborných výsledků. Větši-
nou postačí jedno ošetření širokospektrálním fungicidem 
na konci sloupkování. Při intenzivním pěstování (vyšší dáv-
ka N, kejda) nebo vyšším tlaku padlí travní doporučujeme 
aplikovat fungicid v dřívější fázi proti této chorobě. Somtri 
nevyžaduje ošetření regulátorem růstu proti poléhání.

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 6
Listové skvrnitosti 7
Rez žitná a pšeničná 7
Rez plevová 8
Fuzariózy klasů 7
Nespecifické skvrnitosti 7

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnost poléhání 9
HTZ (g) 44
Odnoživost střední
Počet produktivních stébel (ks/m2) 480–530
Výška rostlin (cm) 110–130
Výsevek (MKS) 4,0–5,0 

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů a zkušeností šlechtitele 
a zemědělské praxe)

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

Vyšlechtil: Saatzucht Schweiger GbR, Německo
Registrace: Německo, Velká Británie

Výnos zrna (t/ha)
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Somtri v Humpolci = stabilita a výnosová 
jistota i bez ošetření

Zdroj: Výsledky z pokusné stanice VÚRV v Humpolci z let 2017–2020

Somtri - nejpěstovanější jarní tritikale v ČR
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ODRŮDA VHODNÁ I PRO 
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

mm Vysoký výnos zrna i zelené hmoty
mm Vynikající zdravotní stav a odolnost  
poléhání

mm Odrůda vhodná pro krmné účely
mm Ideální pro silážování i výrobu bioplynu
mm Vhodné i pro ekologické zemědělství

Proč Puzon 
Puzon je plastická a zdravá odrůda nenáročná na pěsteb-
ní podmínky. Dosahuje výborných výsledků i při minimu 
vstupů, dokonce i v ekologickém zemědělství. I při běž-
né výšce rostlin 110 až 125 cm má Puzon vysokou odol-
nost poléhání. Vyšší odnoživost a tím lepší konkurence 
plevelům je přínosem při pěstování v ekologickém režimu 
hospodaření. Ekologičtí i běžní pěstitelé ocení výborný 
a vyrovnaný zdravotní stav odrůdy. Puzon je odrůda triti-
kale vhodná ke sklizni na zrno i k silážování celých rostlin. 
Výborné výnosy zrna potvrzuje každoročně ve zkouškách 
SDO i na pokusné stanici v Humpolci. V roce 2019 zde byl 
Puzon nejvýnosnější odrůdou a v roce 2020 se Puzon 
umístil na druhém místě v neošetřené variantě. V ošetře-
né variantě se Puzon dělil o 2. místo společně se Somtri 
s výnosem 8,41 t/ha.

TAKÉ 

EKOPuzon

JAK NA PUZON
Puzon je odrůda jarního tritikale vhodná pro konvenční 
hospodaření i ekologii. Při běžném pěstování stačí jedno 
ošetření širokospektrálním fungicidem na konci sloupko-
vání nebo na počátku metání. Puzon není nutné ošetřo-
vat regulátorem růstu. Sníženou dávku regulátoru růstu 
doporučujeme aplikovat pouze v případě intenzivního 
pěstování, na lepších půdách nebo při vyšší dávce dusí-
katého hnojení.  

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 8
Listové skvrnitosti 7
Rez žitná a pšeničná 8
Rez plevová 8
Fuzariózy klasů 8
Nespecifické skvrnitosti 7

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnost poléhání 8
HTZ (g) 38

Odnoživost střední  
až vyšší

Počet produktivních stébel (ks/m2) 500–550
Výška rostlin (cm) 110–125
Výsevek (MKS) 4,0–4,8 

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)

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

Vyšlechtil: DANKO Hodowla Roslin Sp. z o.o., Polsko
Registrace: ČR, Polsko, Litva, Velká Británie

Výnos zrna (t/ha)
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Puzon dosahuje pravidelně výborných výnosů  
v Humpolci 

Zdroj: Výsledky na pokusné stanici VÚRV v Humpolci v letech 2017–2020

Množitelská plocha Puzonu na Vysočině
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OBLÍBENÁ ODRŮDA OPĚT 
JEDNIČKOU

mm Vysoký výnos semene → 108 % (2,1 t/ha) 
v SDO ÚKZÚZ 2020 

mm Dlouhodobě oblíbená odrůda olejného 
lnu v ČR

mm V roce 2020 nejvyšší podíl množitelských 
ploch → 30,8 % 

mm Vhodná i pro potravinářské využití  
semene a oleje

mm Typ Linola oil
mm Export osiva do zahraničí

Proč Lola 
Lola dosahuje dlouhodobě vysokého výnosu semene. 
Ve čtyřletém průměru SDO 2020 ÚKZÚZ dosáhla Lola vý-
nosu 2,1 t/ha, tedy 108 % na průměr všech odrůd. Díky 
dosahovaným vysokým výnosům v pokusech i praxi je stá-
le velmi oblíbenou odrůdou v ČR i v zahraničí, kam směřuje 
velká část vyprodukovaných osiv.

Agronomické vlastnosti
Lola je středně raná odrůda olejného lnu s modrou barvou
plně vyvinutého květu. Rostliny jsou nízké s vysokou odol-
ností proti poléhání. Zdravotní stav má velmi dobrý.

Odolnost poléhání vysoká
Ranost středně raná
HTS (g) 5,9
Délka rostliny (cm) 59
Barva semene hnědá
Obsah oleje (%) 41,5
Jodové číslo 144
Výsevek (MKS/ha) 10 MKS (70–90 kg) 

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů  
a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)

Lola je vhodná i pro potravinářské využití
Lola má středně vysoký obsah tuku v sušině semene. Jed-
ná se o typ olejného lnu Linola oil, který má vysoký obsah 
kyseliny linolové (72,3 %) a nízký obsah kyseliny linole-
nové (2,9 %). Obsah kyseliny olejové je 14,0 %. Díky svým 
dietetickým vlastnostem je to velmi vhodná odrůda i pro 
potravinářské využití semene a oleje. 

č.1Lola

JAK NA OLEJNÝ LEN
Pro pěstování olejného lnu jsou nejvhodnější hlinitopís-
čité, písčitohlinité až hlinité půdy s pH 5,5–6,5. Při pěsto-
vání je nutné dodržet odstup od předchozího lnu 7 let. 
Vhodnou předplodinou je obilnina, případně okopanina. 
Zcela nevhodnou je řepka. 
Kvalitní předseťová příprava a urovnání pozemku jsou 
základním předpokladem pro bezproblémovou sklizeň 
olejného lnu. Hnojení dusíkem vynecháváme nebo 
aplikujeme jen 20–40 kg dusíku na hektar před setím. 

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

Vyšlechtil: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrace: ČR, SR 
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NEJVYŠŠÍ VÝNOS OLEJE, 
UNIKÁTNÍ KVALITA

mm Vysoký výnos semene → 109 % (2,1 t/ha) 
v SDO ÚKZÚZ 2020 

mm Nejvyšší výnos oleje z ha → 116 % (0,87 t/ha) 
SDO ÚKZÚZ 2020

mm Dlouhodobě oblíbená odrůda olejného 
lnu v ČR 

mm Vynikající pro krmné účely
mm Vhodná i pro potravinářské využití  
(lisováním za studena)

mm Export osiva do zahraničí

Libra dosahuje nejvyšší výnos oleje
Libra byla díky velmi vysokému výnosu registrována již 
po dvou letech registračních zkoušek. Vysoký výnos dosa-
huje i nadále. V SDO 2020 byla se 109 % druhou nejvýnos-
nější odrůdou. Výjimečnost Libry spočívá i v obsahu oleje 
v semeni (46,8 %), který je jednoznačně nejvyšší v sorti-
mentu olejných lnů. Kombinace výnosu a nejvyššího obsa-
hu oleje dává odrůdě Libra ještě jedno prvenství, a to nej-
vyšší výnos oleje z ha → 116 %. 

Libra má vysoký obsah omega-3 mastných kyselin
Pro svou skladbu mastných kyselin a vysoký obsah tzv. 
nenasycených omega-3 mastných kyselin je Libra vhodná 
i pro potravinářské zpracování, a to lisováním oleje za stude-
na. Libra obsahuje 15,8 % kyseliny olejové, 16,8 % kyseliny 

linolové a nejvyšší obsah kyseliny alfa-linolenové 56 % 
(ze skupiny omega-3 mastných kyselin). Právě kyselina al-
fa-linolenová má pozitivní vliv na zdraví člověka a je také 
důležitou složkou ve výživě hospodářských zvířat, přede-
vším koní a skotu. Libra je v tomto ohledu unikátní a do-
káže v potravě savců saturovat zdroj těchto esenciálních 
mastných kyselin. Semínko Libry má také nejvyšší Jodové 
číslo (190), tedy obsahuje nejvíce jódu vázaného na tuk. 

Agronomické vlastnosti
Libra je středně raná odrůda olejného lnu s bledě mod-
rou barvou plně vyvinutého květu. Rostliny jsou nízké se 
střední až velmi dobrou odolností proti poléhání. Zdra-
votní stav má Libra velmi dobrý. 

Odolnost poléhání střední
Ranost středně raná
HTS (g) 6,5
Délka rostliny (cm) 60
Barva semene hnědá
Obsah oleje (%) 46,8
Jodové číslo 190
Výsevek (MKS/ha) 10 MKS (70–90 kg) 

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů  
a zkušeností šlechtitele a zemědělské praxe)

NEJVYŠŠÍ 
OBSAH 
OLEJELibra

JAK NA OLEJNÝ LEN
Výsevek je doporučený 10 MKS/ha, což při HTS 6 g 
a standardní klíčivosti (85–90 %) odpovídá asi 70–80 kg 
osiva na ha. Po zasetí je nutné provést vhodnou her-
bicidní ochranu a ošetřit proti dřepčíku olejkovému. 
V pozdější fázi se může vyskytnout napadení třásněnka-
mi, které většinou není nutné řešit chemickou ochranou. 
Pro úspěšnou sklizeň olejného lnu je nutné ostré žací 
ústrojí a řez stonku v místě, kde není tolik vláken, tedy 
co nejníže u země (držet co nejnižší strniště).

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

Vyšlechtil: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrace: ČR, Velká Británie, Ukrajina, Kazachstán
V registračním řízení: Švédsko
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Ječmen jarní
LG BELCANTO (LGBN15018-36)

mm Nejvýnosnější odrůda jarního ječmene v tříletém  
průměru zkoušek ÚKZÚZ 2018–2020
mm Výběrová sladovnická jakost
mm V roce 2021 zařazená do provozního zkoušení společnosti SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.

Výnos zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ 2018–2020
LG BELCANTO KVO ŘVO a OVO BVO
Neošetřeno (%) 111 112 113
Ošetřeno (%) 109 110 112

Zdroj:  ÚKZÚZ, registrační zkoušky 2018–2020, relativní hodnoty jsou vztaženy na průměr  
kontrolních odrůd KWS Irina, Ovation, Sunshine, Laudis 550 a KWS Amadora

LG SLOVAN (LGBHE4059)
mm Vysoký a vyrovnaný výnos
mm Předpoklad registrace pro „České pivo“, vysoký extrakt

Výnos zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ 2018–2020
LG SLOVAN KVO ŘVO a OVO BVO
Neošetřeno (%) 104 103 102
Ošetřeno (%) 104 101 102

Zdroj:  ÚKZÚZ, registrační zkoušky 2018–2020, relativní hodnoty jsou vztaženy na průměr  
kontrolních odrůd KWS Irina, Ovation, Sunshine, Laudis 550 a KWS Amadora

Přesívková pšenice
LEIDI

mm Vysoký výnos a velmi dobrá kvalita E/A
mm Nejlepší přezimování ze sortimentu přesívkových pšenic  
(75 % přeživších rostlin v testech)
mm Velmi dobrá odolnost poléhání i klasovým fuzariózám

Potravinářská kvalita ve zkouškách ÚKZÚZ 2020
Objemová hmotnost Dusíkaté látky Číslo poklesu Zelenyho test

798 g/l 14,4 % 462 s 67 ml
Zdroj: Zkoušky ÚKZÚZ 2020, Pšenice jarní - podzimní výsev

STANDARDNÍ 
PIVO
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Připravujeme novinky
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PŠENICE OZIMÁ
LG Mocca 
jedinečná krmná odrůda s maximálním výnosem, 
vhodná i na oplatky - CK kvalita

Frisky 
univerzální kvalita, výnosná a plastická odrůda

LG Keramik novinka  
vysoký výnos v suchu i mokru, potravinářská kvalita

Dagmar 
odolnost fuzariózám, kvalita A, raná, i pro pozdní setí

LG Orlice 
vynikající výnos i v suchých podmínkách, toleruje stres

Avenue 
nejranější odrůda v ČR i SR

LG Absalon novinka  
raná a velmi zdravá, kvalita A, vhodná i do KVO

Moschus 
špičková kvalita E, vynikající zdraví

Airbus 
velmi raná, osinatá odrůda s kvalitou E

Arkeos 
raná, výnosná, unikátní oplatková kvalita (CK)

LG Dita novinka  
vynikající výnos s kvalitou A, česká odrůda z Hrubčic

Sheriff 
krmná, nepoléhavá odrůda s vynikajícím výnosem

LG Imposanto 
špičkový výnos v ŘVO a BVO, zdravá odrůda, kvalita A

LG Initial novinka  
výnos, odolnost poléhání a kvalita A

LG Magirus 
výnos, kvalita E, odolnost zimě i rzi pšeničné a plevové

Evina 
stabilní kvalita E ve všech parametrech

Lear 
výnosná, krmná i oplatková a sladovnická „klasovka“

Gallixe 
oplatková kvalita (CK), raná, krátká pšenice

Floki novinka  
výnosná krmná odrůda do teplejších oblastí

Crossway supernovinka  
nejvýnosnější „Áčková“ odrůda ve zkouškách ÚKZÚZ 2020

JEČMEN OZIMÝ
VÍCEŘADÉ ODRŮDY
LG Triumph 
vysoký výnos, odolnost poléhání a výborné zdraví

LG Zoro 
rezistentní virózám (BYDV), vynikající výnos

LG Picasso supernovinka  
raný, zdravý a výnosný ječmen

DVOUŘADÉ ODRŮDY
Padura 
jistota mezi dvouřadými ječmeny, velké zrno

Marysell novinka  
velmi raná dvouřadá odrůda se sladovnickým využitím

Sobell novinka  
dvouřadá velmi odnoživá a velmi zdravá odrůda
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Tradiční polní den  
na Šlechtitelské 

stanici v Hrubčicích 
16. června 2021



www.lgseeds.cz

Kontakty

ODborné poraDenství

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
Ing. Peter Brežný tel.: +421 905 454 961 peter.brezny@limagrain.com

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

Šlechtíme Váš úspěch

Šlechtitelská stanice PLANT SELECT
Hrubčice
Ing. Věra Řičicová - vedoucí 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 pro objednávky: 
objednavky@limagrain-cereals.cz

Marketing a registrace 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

Vedoucí výroby ČR/SR
Ing. Milan Zalužanský 
Polygrafická 262/3  
108 00 Praha 10 - Malešice
mobil: +420 724 095 378
e-mail: milan.zaluzansky@limagrain.com

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

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


