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Vážení přátelé a partneři, 
na úvod nám dovolte poděkovat Vám za přízeň a podpo-

ru našich odrůd v uplynulém velmi složitém roce.  

Pevně věříme, že Vám naše odrůdy pomohou překonat 
největší překážky při Vaší cestě za výborným výsledkem. 
I proto se tváří našeho letošního katalogu stala vynikající at-
letka a osobnost českého i světového sportu, dvojnásobná 
mistryně světa a olympijská medailistka v běhu na 400 m 
překážek Zuzana Hejnová, která za svou cestu k vítězství 
překonala nejen spoustu překážek na dráze, ale i v osobním 
životě. 

Pro následující sezónu jsme pro Vás připravili kvalitní, 
zdravé a mimořádně výkonné odrůdy. Pokud bychom to vy-
jádřili ve sportovní terminologii, tak jsou to opravdoví mistři 
většiny disciplín a mnozí z nich velmi zdatní vícebojaři.

Tyto šampiony si budete moci prohlédnout na většině 
polních dnů, které pro Vás my a naši partneři připravujeme. 

Informace o jejich konání se dozvíte na našich webových 
stránkách www.lgseeds.cz, v zemědělsky zaměřeném  sku 
a v pozvánkách od nás a našich partnerů.

Věříme, že pro Vás bude Zuzana určitou inspirací a že si 
vyberete odrůdy ozimé pšenice či ozimého ječmene, kte-
ré Vám pomohou dosáhnout Vašich pěs  telských cílů. Náš 
nový katalog Vám bude dobrým pomocníkem pro výběr od-
růd i zvolení správné agrotechniky. 

Přejeme Vám, ať v letních měsících dosáhnete svého 
vítězství v podobě vysoké a kvalitní sklizně a Zuzaně Hej-
nové sklizeň nejcennějších kovů z nadcházející olympiády. 
Zároveň Vám přejeme  správný výběr odrůd a především 
pevné zdraví.

Váš tým pracovníků 
Limagrain Central Europe Cereals 

Šlech  me Váš úspěch



Pšenice ozimá

RANÉ

E
KVALITA

Top výnos
LG Mocca • NEJPĚSTOVANĚJŠÍ
LG Keramik • Novinka
Crossway • SUPERNOVINKA
LG Dita • Novinka
LG Absalon • Novinka
LG Orlice
Frisky 
Sheriff 
LG Imposanto
Floki • Novinka

A kvalita
LG Absalon • Novinka
LG Dita • Novinka
LG Keramik • Novinka
LG Imposanto
LG Ini  al
Dagmar
Leidi
Crossway • SUPERNOVINKA 

Oplatkové a sušenkové
Arkeos • NEJŽÁDANĚJŠÍ 
LG Mocca
Lear
Gallixe • Novinka 

E kvalita
Moschus
Airbus • osinatá
LG Magirus
Evina

Odrůdy na krmení
LG Mocca • NEJPĚSTOVANĚJŠÍ
Frisky
Arkeos
Sheriff 
Lear
Floki • Novinka 

Vhodné i do sucha
LG Keramik • Novinka
LG Absalon • Novinka
Airbus • OSINATÁ 
LG Orlice
Avenue • NEJRANĚJŠÍ
Dagmar
Frisky 
Floki • Novinka

Rané odrůdy
LG Absalon • Novinka
Avenue • NEJRANĚJŠÍ
Airbus • OSINATÁ
Dagmar
Arkeos
Gallixe • Novinka

Vybírejte poDle kvality
a vlastností, které nejvíce oceníte
Pro snadnější orientaci jsme odrůdy rozdělili podle nejdůležitějších vlastnos   a kvality 
do několika skupin. Odrůdy si můžete vybrat podle konkrétní vlastnos  , která je pro Vás 
nejdůležitější, a následně můžete listovat katalogem podle klasického obsahu.  

A
KVALITA

KRMNÁ



Ječmen ozimý
Krmný - šes  řadý
LG Zoro • REZISTENTNÍ
LG Triumph
Picasso • Novinka

Krmný - dvouřadý
Sobell • Novinka
Padura
Valerie • Novinka

Sladovnický
Casanova
Marysell • Novinka
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LG Absalon novinka

LG Absalon na poli je šampion
 � Raná odrůda, vhodná i do přísuškových 
oblas   

 � Pekařská kvalita A
 � Vysoká objemová hmotnost 824 g/l
 � Vysoký výnos v registračních zkouškách
 � Vysoká odolnost poléhání
 � Rezistence pravému stéblolamu 
- gen Pch1

Průměr kontrol LG Absalon
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LG Absalon - výnosné rané A

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Rozhodnu   o registraci 2021, průměr hodnot 2018–2020, 
raný sor  ment; kontrolní odrůdy Elly, Dagmar, Gaudio, Steffi  ; 
N - neošetřeno, O - ošetřeno

LG Absalon
Vlastnos  , které oceníte
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Registrace 2021 ČR i SR



Pekařská kvalita A v registračních zkouškách 
ÚKZÚZ 2018–2020
LG Absalon byl registrován s výbornou kvalitou A. Jeho 
přednos   je velmi vysoká objemová hmotnost a vysoké 
pádové číslo. 

OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml

Vaznost 
mouky

%

Objem 
pečiva

ml

Výsledná 
kvalita

824 13,7 394 53 58,5 569 A

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Rozhodnu   o registraci 2021, průměr hodnot 2018–2020 
raný sor  ment

Výborná pekařská kvalita při testování ve mlýně
Při testování ve mlýně v Kyjově dosáhl LG Absalon vysoké 
hodnoty energie těsta a op  málního poměru P/L. 

OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml

Lepek
%

Deformační 
energie W

Poměr 
P/L

801 13,1 427 38 28,5 294 0,96
Zdroj: GoodMills Česko s.r.o., mlýn Kyjov, testování kvality 2020, sklizeň 2019

Výborná kvalita na hranici E/A v roce 2020 
OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml

Lepek
%

816 14,3 370 62 26,5
Zdroj: Demonstrační pokus Hrubčice, okres Prostějov (ČR), sklizeň po deš  ch 
2020

Nejvýnosnější registrované rané „A“ v Kroměříži
Díky výbornému zdravotnímu stavu, velmi dobré odol-
nos   pro   poléhání a minimálnímu poklesu výnosu i při 
extenzivnějším způsobu pěstování se stal LG Absalon 
v roce 2020 nejvýnosnější registrovanou odrůdou v ČR 
s kvalitou A v odrůdovém pokusu v Kroměříži. V každé 
variantě překonal průměr 112 odrůd v pokusu alespoň 
o 10 %, v extenzivní variantě dokonce o 24 %!

LG
 A

bs
al

on
Kroměříž 2020 Výnos t/ha

Výnos v % 
na průměr 

pokusu
Vysoká intenzita 13,72 110
Střední intenzita 13,33 114
Extenzita 11,53 124
Průměr všech variant 12,86 115

Zdroj: Kroměříž, maloparcelkový odrůdový pokus, založený společnos   Agro-
test Fyto, s.r.o. v rámci Polního dne v Kroměříži 2020; průměrný výnos v % 
je vztažený k průměru 112 hodnocených odrůd v pokusu v dané variantě

Odrůda jak namalovaná - excelentní zdraví
LG Absalon je mimořádně zdravá odrůda, listy i klasy má 
jak namalované. 

Základem a prvním pilířem pevného zdraví jsou zdravé 
kořeny a gene  cky daná odolnost pro   pravému stéblo-
lamu - gen Pch1. 

Druhým pilířem výborného zdraví je vysoká odolnost 
padlí travnímu, jedna z nejvyšších odolnos   v sor  men-
tu pro   listovým skvrnitostem (braničnatka pšeničná), 
odolnost pro   rzi plevové a vysoká odolnost pro   rzi 
pšeničné. 

Tře  m pomyslným pilířem je vysoká odolnost klasovým 
chorobám, včetně klasových fuzarióz.

8,85 t/ha na množitelské ploše → LG Absalon 
potvrdil výborný zdravotní stav 
LG Absalon sklidili v roce 2020 v podniku ZP O  ce, a.s., 
okres Opava, ČR s výborným výnosem 8,85 t/ha. LG Ab-
salon na 16 ha množitelské ploše překonal průměr podni-
ku (7,77 t/ha) více než o 1 t/ha.
Agronom Jan Černín potvrdil výborný zdravotní stav 
LG Absalonu během celé vegetace. 

A
KVALITA

RANÁ Pch1
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Průměr kontrol LG Absalon

8,41

8,83 8,858,77

9,30

8,73

Výborné výsledky i na Slovensku → ÚKSÚP SR, 
pouze neošetřená varianta

Zdroj: ÚKSÚP, SR, Podklady pro rozhodnu   - Výsledky zkoušek hospodářské 
hodnoty odrůdy, 2021, raný a středně raný sor  ment, průměr 2018–2020; 
kontrolní odrůdy Fidelius, Dagmar, PS Jeldka
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LG Absalon

je raná odrůda nižšího vzrůstu 

s vynikajícím zdravotním stavem. 

Největším přínosem je v teplých 

a suchých oblastech, kde velmi 

významně překonává ostatní odrůdy.



Důkaz pevného zdraví → 11,53 t/ha 
v neošetřené variantě
Důkazem pevného zdraví LG Absalonu jsou výborné vý-
sledky ve zkouškách ÚKZÚZ v neošetřené variantě, výbor-
né výsledky státních zkoušek ÚKSÚP SR, kde se odrůdy 
testují jen v neošetřené variantě a také vynikající výsle-
dek LG Absalonu v Kroměříži*. Zde LG Absalon dosáhl 
v extenzivní variantě vynikajícího výsledku 11,53 t/ha, 
což byl jeden z nejlepších výsledků z celkem 112 hodno-
cených odrůd. 
Tyto výsledky potvrzují výborný zdravotní stav celé rostli-
ny včetně vysoké odolnos   pro   klasovým chorobám. 
*v maloparcelkovém odrůdovém pokusu, založeném společnos   Agrotest 
Fyto, s.r.o. v rámci Polního dne v Kroměříži 2020

Jak na LG Absalon - LG Absalon to je jiná třída!
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Velmi dobrá
Výška porostu (cm) 80–85
HTZ (g)  42
Zimovzdornost Velmi dobrá 
Ranost Raná
Odnoživost Vysoká
Počet produk  vních stébel na m2 650–750

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 8
Listové skvrnitos  7
Rez plevová 9
Rez pšeničná 7
Fuzariózy klasů 7
Rezistence pravému stéblolamu Pch1 ANO

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

LG Absalon je raná potravinářská pšenice s vynikajícím a velmi vyrovnaným zdravotním stavem. Bonusem je re-
zistence pro   pravému stéblolamu - gen Pch1. Odrůda má středně dlouhé stéblo → výška porostu je přibližně 
85 cm, s velmi dobrou odolnos   pro   poléhání. LG Absalon je vhodný do všech výrobních oblas  . Nejvyšších vý-
nosů dosahuje v ŘVO. V KVO velmi významně překonává většinu ostatních odrůd. Díky vynikajícímu zdravotnímu 
stavu lze pěstovat za použi   bezorebných technologií po obilnině i po kukuřici na zrno. Při intenzivním pěstování 
doporučujeme aplikovat střední dávku regulátoru růstu a standardní ošetření fungicidy.

Oblast
LG Absalon - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen listopad

KVO 3,5–3,8 3,8–4,2 4,2–4,5

ŘVO 3,3–3,6 3,6–3,9 3,9–4,3

BVO 3,8–4,2 4,0–4,7

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

Vyšlech  l: Limagrain Europe S.A., Francie
Registrace:  ČR a SR 2021, Francie, Itálie, Rumunsko, Srbsko, 

Bulharsko, Moldavsko
V registračním řízení: Ukrajina, Maďarsko

LG Absalon novinka A
KVALITA

RANÁ Pch1

LG Absalon je raná a odnoživá odrůda 
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Chcete-li jistý zisk, 
nasejte si LG Keramik

 � Velmi vysoký výnos zrna 
 � Velmi dobrá potravinářská kvalita
 � Středně raná odrůda vhodná do všech 
oblas   včetně teplých a přísuškových

 � Odrůda odolná ke rzi plevové a pšeničné
 � Vysoká mrazuvzdornost

LG Keramik špička v Kroměříži 
LG Keramik dosáhl v roce 2020 špičkových výnosů v po-
kusech v Kroměříži. V intenzivní variantě pěstování do-
sáhl výnosu 14,04 t/ha. Ve snížené intenzitě pěstování 
(108 kg N, 1× regulace, 2× snížená dávka fungicidu + bio-
logická ochrana) dosáhl výnosu 13,92 t/ha.

LG
 K

er
am

ik Kroměříž 2020 Výnos t/ha
Výnos v % 
na průměr 

pokusu
 Vysoká intenzita 14,04 113
 Střední intenzita 13,92 119
 Soutěž technologií* 12,45 111

Zdroj: Kroměříž, maloparcelkový odrůdový pokus, založený společnos   
Agrotest Fyto, s.r.o. v rámci Polního dne v Kroměříži 2020; 
výnos v % je vztažený na průměr 112 hodnocených odrůd v pokusu
* Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin Kroměříž 2020

111 % v soutěži technologií
V Mezinárodní soutěži pěstebních technologií obilnin Kro-
měříž 2020 dosáhl výborného výnosu 12,45 t/ha, čímž 
překonal průměrný výnos 47 soutěžních variant o 11 %.

Pekařská kvalita v registračních zkouškách 
ÚKZÚZ 2017–2019
LG Keramik v průběhu zkoušení na ÚKZÚZ splnil kvalitu 
A ve výkupních parametrech potravinářské pšenice. 
V praxi dosahuje objemové hmotnos   a hodnoty čísla 
poklesu na úrovni elitních pšenic. Obsah dusíkatých lá-
tek a hodnotu Zelenyho testu má na úrovni kvality A.

OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml

Vaznost 
mouky

%

Objem 
pečiva

ml
797 13,8 395 57 57,1 542

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Rozhodnu   o registraci 2020; průměr hodnot 2017–2019

Výbornou kvalitu potvrdil i rok 2020 
OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml

Lepek
%

808 14,0 354 66 25,2
Zdroj: Demonstrační pokus Hrubčice, okres Prostějov (ČR), sklizeň po deš  ch 
2020

LG Keramik novinka

Průměr pokusu LG Keramik
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KVO ŘVO Čechy ŘVO Morava BVO

Výnos (%)

LG Keramik - Nejvýnosnější potravinářská 
pšenice v SDO, ÚKZÚZ 2017-2020

Zdroj: SDO - Výsledky po sklizni 2020, ÚKZÚZ, ČR; průměr hodnot 2017–2020;
výnos v % je uveden na průměr 26 odrůd v pokusu; 
N - neošetřeno, O - ošetřeno

A
KVALITA

LG Keramik je odrůda vhodná do velmi intenzivních oblas   a zároveň i do suš-
ších a teplejších oblas  
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Jak na LG Keramik
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Velmi dobrá
Výška porostu (cm) 90–95
HTZ (g)  43
Zimovzdornost Vysoká
Ranost Středně raná 
Odnoživost Velmi dobrá
Počet produk  vních stébel na m2 600–700

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 7
Listové skvrnitos  6,5
Rez plevová 9
Rez pšeničná 7,5
Fuzariózy klasů 6

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

LG Keramik je středně raná velmi výnosná odrůda s velmi dobrou odnožovací schopnos  . Op  mální hustota 
porostu je 650 klasů na m2. Přednos   odrůdy je vysoký výnos ve všech výrobních oblastech, včetně kukuřičné. 
Lze pěstovat i po obilnině. LG Keramik je intenzivní odrůda s velmi dobrou odolnos   pro   poléhání. Doporuču-
jeme pěstovat za použi   střední dávky regulátoru růstu a aplikaci fungicidů pro   listovým i klasovým chorobám. 
Vzhledem k vysokému výnosu odrůdy doporučujme nepodcenit dostatečnou výživu dusíkem, včetně kvalita  vní-
ho přihnojení.  

Oblast
LG Keramik - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen listopad

KVO 3,5–3,8 3,8–4,2 4,2–4,5

ŘVO 3,3–3,6 3,6–3,9 3,9–4,3

BVO 3,8–4,2 4,2–4,7

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

Vyšlech  l: Limagrain GmbH, Německo
Registrace: ČR 2020, Polsko, Belgie, Ukrajina
V registračním řízení: Slovensko, Litva, Moldavsko, Maďarsko

LG Keramik novinka A
KVALITA

Průměr kontrol LG Keramik
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LG Keramik - výborné výsledky také na Slovensku,
ÚKSÚP 2020 → pouze neošetřená varianta 

Zdroj: ÚKSÚP, SR, Výsledky státních odrůdových zkoušek 2020, 
pozdní sor  ment; kontrolní odrůdy Fidelius, Dagmar, PS Jeldka 
Poznámka: ÚKSÚP zkouší odrůdy pouze bez ošetření

S Keramikem na poli,
máte jistý výnos kDekoli

PŠENICE  ●  10

LG Keramik je odrůda 

se zdravými listy a vysokou 

odolnos   pro   poléhání. 

Velmi vysokých výnosů zrna v kvalitě 

A dosahuje ve všech oblastech.

Vysoký výnos pro každý podnik 

= LG Keramik



LG Mocca
LG Mocca nemá soka! 

 � Na každém hektaru o 1 tunu zrna více!
 � Nejpěstovanější krmná pšenice v ČR
 � Pečivárenská odrůda nově schválená 
společnos   Mondelēz Interna  onal

 � Výborné agrotechnické vlastnos   

Rolnická spole nost 
Lesonice a.s.
26 ha 10,5

t/ha

Polní den 
Krom íž13,2

t/ha

Zem d lská zkušební 
stanice Kujavy, s.r.o.
Po adí: 1.12,8

t/ha

Pokusná stanice 
Humpolec
Po adí: 2.13,9

t/ha

ADW AGRO, a. s.
Po adí: 4.10,2

t/ha

ELITA semená ská, a.s. 
- O echov
Po adí: 4.9,3

t/ha

PS Ivanovice na Hané
Po adí: 1.10,7

t/ha

Skalagro, a.s.
Po adí: 2.8,7

t/ha

Empresa, s.r.o.
Po adí: 4.10,4

t/ha

UNIAGRO, s.r.o., 
Zalo ov
Po adí: 3.10,3

t/ha

Rovina Písek, a.s.
Po adí: 1.9,0

t/ha

B ezovská 
zem d lská a.s.
Po adí: 1.11,2

t/ha

AGROOS, spol. s r.o.
Jarom ice nad Rokytnou
Po adí: 1.10,2

t/ha

LUPOFYT 
s.r.o.
20 ha 10,0

t/ha

Rolnické 
družstvo Úhlava
10 ha 8,5

t/ha

ZS Kluky u Písku
Po adí: 4. 12,5

t/ha

ZD Nem jice
11 ha 9,0

t/ha
Dešt nská 
s.r.o.
10 ha 9,4

t/ha

Zem d lská 
spole nost Slove , a.s.
36 ha 9,5

t/ha

ZEM, a.s. 
60 ha9,2

t/ha

Zem d lská 
spole nost Slapy a.s.
37 ha 9,5

t/ha

Kralovická 
zem d lská a.s.
12,5 ha 8,5

t/ha

LUKRENA a.s.
93 ha 9,2

t/ha

PS Lukavec
Po adí: 2. 14,5

t/ha

Agrospol Út chovice 
spol. s.r.o.
8 ha9,4

t/ha

Rozvodí spol. s r.o. 
ernov

30 ha 8,8
t/ha

ZBIROŽSKÁ a.s.
18,5 ha 9,2

t/ha
Výrobn  obchodní 
družstvo Zdislavice
16 ha 9,2

t/ha

K+K B ilice 
spol. s r.o.
67 ha8,9

t/ha

SHR Miroslav Zich, 
Leskovec nad Moravicí
20 ha 9,1

t/ha
Zem d lské 
družstvo Lušt nice
25 ha 9,0

t/ha

Zem d lské 
družstvo Lib šice
20,4 ha 10,0

t/ha

Zem d lské 
družstvo Lib šice
Po adí: 2. 10,3

t/ha

ZEAS Lysice
22 ha9,7

t/ha

Okres Prost jov - výsledky 
šet ení Okresní Agrární Komory
82 ha8,6

t/ha

AGRO Bílá a.s.
30 ha 8,4

t/ha

ZOD Borovany
14 ha 8,5

t/ha

Provozní plochy Polo provozní pokus Demo pokus

Statek 
Kydlinov s.r.o.
106 ha9,0

t/ha

PD Lib any
Po adí: 1. 10,9

t/ha

PS Hn v eves
Po adí: 1. 12,7

t/ha

Ditana spol. s r.o.
Po adí: 2. 11,7

t/ha

Mezinárodní sout ž p st. 
technologií obilnin Krom íž
Po adí: 2.12,6

t/ha

Průměr pokusu LG Mocca

Výnos (%)
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LG Mocca - vynikající výnos ve všech oblastech

LG Mocca - vynikající výnosy 2020

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, SDO - Výsledky po sklizni 2020; průměr hodnot 2017–2020; 
výnos v % je uveden na průměr 26 odrůd v pokusu; N - neošetřeno, O - ošetřeno

KRMNÁ
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výkon bez kompromisů



LG Mocca - vynikající výnosy na Slovensku
Výnos rovných 10 t/ha dosáhli s LG Mocca v Poľ-
nohospodársko-obchodném družstvu Abrahám 
(okres Galanta), a to na velké ploše 74 ha. 

Na pokusných parcelách v AGROMARKT - Ný-
rovce, s.r.o. (okres Levice) dosáhla LG Mocca 
výnosu 9,81 t/ha (113 % na průměr pokusu) 
a byla tak nejvýnosnější odrůdou v pokusu. 

V poloprovozním pokusu AGRO - DRUŽSTVO 
Treba  ce (okres Piešťany) sklidili 9,27 t/ha 
(110 % na průměr pokusu), což znamenalo pro 
LG Mocca jen velmi těsné druhé místo. 

LG Mocca → krmná odrůda vhodná i na oplatky
Odrůda LG Mocca byla zaregistrována ÚKZÚZ jako pšenice 
vhodná pro pečivárenské využi  , tedy výrobu oplatkových 
a sušenkových mouk (kvalita CK).  
LG Mocca na konci roku 2020 potvrdila výbornou pečivá-
renskou kvalitu v přísných zkouškách společnos   Mondelēz 
Interna  onal. Díky tomu je nově schválenou a preferova-
nou odrůdou společnos   Mondelēz Interna  onal. Již nyní 
odrůdu LG Mocca pro výrobu oplatkových mouk nakupu-
jí MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o., GoodMills Česko 
s.r.o., Mlýn Kyjov a MLÝN HERBER spol. s r.o., Opava. 

LG Mocca - skokan roku 
LG Mocca se po dvou letech od uvedení na trh stala čtvr-
tou nejprodávanější odrůdou a zároveň nejpěstovanější 
krmnou odrůdu pšenice v ČR. Na podzim 2020 bylo cer  -
fi kováno 4 793 t osiva.

Těžká váha v Soutěži technologií
V Soutěži pěstebních technologií Kroměříž obsadila LG Moc-
ca na stupních vítězů vynikající druhé místo. Ručička váhy 
v konkurenci nejvýnosnějších odrůd se zastavila na hmot-
nos   12,55 t/ha, tedy 112 % na průměr celého pokusu. 

LG Mocca se líbí! 
LG Mocca v červnu 2020 získala hned dva  tuly miss, a to: 
„MISS POLNÍ DEN Skalagro 2020“ (Skalička, okres Přerov) 
a „MISS PŠENICE OZIMÁ“ (26. ročník, Den agronoma UNI-
AGRO, s.r.o. ZALOŇOV, okres Náchod). 

Abrahám

10,0
t/ha

Nýrovce

9,8
t/ha

Treba  ce9,3
t/ha

517 ha

1117 ha
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Cerifikované osivo (t)
4793 t

2647 t

LG Mocca KRMNÁ

Zdroj: ÚKZÚZ Přehledy přihlášených množitelských ploch a uznaného osiva ozimů
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Vzkazy pěs  telů po sklizni 2020:
Ing. Miroslav Zich, SHR, okres Opava, po sklizni řekl:
,,Když jsem složil poslední fůru, už nešly zavřít 
vrata u stodoly!

Ing. Stránský, ZD Luštěnice, okres Mladá Boleslav:
„Tak strašnej výnos jsem už dlouho neviděl, 
dala nám 9 tun!“

Agronom Luděk Šmejkal, Zemědělská společnost 
Slapy a.s., okres Tábor, bezprostředně po sklizni 
telefonoval: „Na to si radši sedni - sypalo to 
9,5 tuny po hektaru!“

Agronom Zbyněk Pokorný, Rolnická společnost 
Lesonice a.s. shrnul situaci po sklizni LG Mocca 
dvěma verši: 
„Zlatý poklad z polí traktor veze, 105 q, kam se 
nám to všechno vleze!“

Jak na odrůdu LG Mocca
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Střední 
Výška porostu (cm) 85–90
HTZ (g)  44
Zimovzdornost Velmi dobrá
Ranost Pozdní
Odnoživost Střední
Počet produk  vních stébel na m2 550–650

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 7
Listové skvrnitos  7
Rez plevová 7
Rez pšeničná 8
Fuzariózy klasů 6
Odolnost plodomorce plevové ANO

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

LG Mocca je krmná a oplatková pozdní odrůda s velmi vysokým výnosem, vhodná do všech výrobních oblas  . Vý-
nos tvoří hustotou porostu a produk  vitou klasu s vyšším počtem zrn v klasu a vyšší HTZ. Op  mální hustota poros-
tu je 550–650 klasů/m2. Odrůdu LG Mocca se vypla   pěstovat intenzivním způsobem. LG Mocca je středně vysoká 
odrůda (85–90 cm). Při vyšší intenzitě pěstování použijte střední dávku morforegulátoru. Při volbě fungicidu pro 
první ošetření přihlédněte k intenzitě výskytu padlí travního. Hlavní fungicidní ošetření směřujte na praporcový list 
a klas. LG Mocca se vám odmění velmi vysokým výnosem. 
Odrůda LG Mocca má výbornou pečivárenskou jakost (oplatky a sušenky). Při pěstování pro tyto účely přizpů-
sobte dusíkatou výživu požadavkům zpracovatele - zpravidla obsahu NL v zrnu do 12 %. Znamená to upravit cel-
kovou dávku dusíku podle běžně dosahovaných výnosů na 100–140 kg N/ha. Kvalita  vní hnojení v tomto případě 
vynecháme, dusík aplikujeme pouze jako regenerační a produkční hnojení.  

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

Vyšlech  l: Limagrain GmbH, Německo
Registrace: ČR 2019, Německo, Dánsko

Oblast
LG Mocca - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen listopad

KVO 3,5–3,8 3,8–4,2 4,2– 4,5

ŘVO 3,3–3,5 3,5–3,9 3,9–4,3

BVO 3,8–4,2 4,0–4,5 4,5–4,7

Toleruje i pozdní se  

20 ha

9,1
t/ha

25 ha

9,0
t/ha

26 ha

10,5
t/ha

37 ha

9,5
t/ha
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Víte, že LG Mocca je naše 

nejvýnosnější odrůda?! 

Dosahuje o 5–10 % lepšího výnosu 

zrna než současné odrůdy.

Je to odrůda vhodná do všech 

výrobních oblas  , s výjimkou 

extrémně suchých lokalit.



Cesta správným směrem 
za výnosem i kvalitou

 � Nejvýnosnější nové „Áčko“ v sor  mentu 
 � Pekařská kvalita A
 � Odolná plodomorce plevové
 � Odolná rzi plevové 
 � Vhodná do všech oblas  

Pekařská kvalita A v registračních zkouškách 
ÚKZÚZ 2018–2020
Kvalita odrůdy Crossway je dána vysokou objemovou 
hmotnos  , velmi vysokou hodnotou čísla poklesu, 
středně vysokými dusíkatými látkami, vysokou hodno-
tou Zelenyho testu a velmi dobrými pekařskými vlast-
nostmi na rozhraní A/E odrůd. 

OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml

Vaznost 
mouky

%

Objem 
pečiva

ml

Výsledná 
kvalita

801 13,1 374 47 58,9 575 A
Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Rozhodnu   o registraci 2021, průměr hodnot 2018–2020 

Crossway supernovinka

Průměr kontrol Crossway

96

98

100

102

104

106

Výnos (%)

100

103
103

106

105
103

N O N O N O
KVO ŘVO BVO

10
,7

5 
t/

ha

8,
94

 t/
ha

 

9,
79

 t/
ha

9,
55

 t/
ha103 103

9,
75

 t/
ha

9,
75

 t/
ha

10
,7

2 2 
t/

ha

9,
75

 t/
ha

10
,7

2 
t/

ha

Crossway - nejvýnosnější A ve zkouškách ÚKZÚZ 
Nejvýnosnější odrůda s kvalitou A v registračních zkouškách 
ÚKZÚZ 2018–2020 v ŘVO a BVO.

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Rozhodnu   o registraci 2021, průměr hodnot 2018–2020, 
hodnoty výnosu v % jsou zaokrouhlené na celá čísla a vztažené k průměru 
kontrolních odrůd Gordian, Frisky, Proteus; N - neošetřeno, O - ošetřeno

Průměr kontrol Crossway

Výnos  (%)
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Crossway - velmi vysoký výnos ve zkouškách 
ÚKSÚP 2018–2020

Zdroj: ÚKSÚP, SR, Podklady pro rozhodnu   - Výsledky zkoušek hospodářské 
hodnoty odrůdy, 2021, pozdní sor  ment, průměr 2018–2020; výnos v % 
je vztažen k průměru kontrolních odrůd Fidelius, Dagmar, PS Jeldka

A
KVALITA

CROSSWAY
VYSOKÝ VÝNOS

KVALITA „A“

ODOLNOST

PŠENICE  ●  14

Registrace 2021 ČR i SR



Jak na Crossway 
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Velmi dobrá
Výška porostu (cm) 85–95
HTZ (g)  Střední

Zimovzdornost Střední až 
velmi dobrá

Ranost Polopozdní
Odnoživost Velmi dobrá
Počet produk  vních stébel na m2 600–700

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 6
Listové skvrnitos  6
Rez plevová 9
Rez pšeničná 7
Fuzariózy klasů 6
Odolnost plodomorce plevové ANO

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

Crossway je velmi výnosná potravinářská odrůda vhodná do všech výrobních oblas  . Nejlepších výnosů dosahuje 
v ŘVO a BVO, vynikajícím způsobem reaguje na intenzitu pěstování. Doporučujeme standardní ošetření fungicidy. 
První ošetření doporučujeme provést pro   padlí travnímu a listovým skvrnitostem. Druhé ošetření na praporcový list 
a do klasu pro   klasovým fuzariózám. Crossway má dobrou odolnost pro   poléhání. Doporučujeme standardní ošet-
ření regulátorem růstu a se   v agrotechnické lhůtě. Bonusem pro pěs  tele je odolnost pro   plodomorce plevové. 

Oblast
Crossway - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen listopad

KVO 3,5–3,8 3,8–4,2 4,2–4,5

ŘVO 3,3–3,6 3,6–3,9 3,9–4,3

BVO 3,8–4,2 4,0–4,7

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

Vyšlech  l: GIE SEMALLIANCE, Francie
Registrace: ČR 2021, SR 2021, Belgie
V registračním řízení: Polsko
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Crossway je nové nejvýnosnější 

„Áčko“ v sor  mentu. 

Nejlepších výsledků dosahuje 

v řepařské a bramborářské výrobní 

oblas   při i
ntenzivním pěstování. 



Děvče z Hané jako malované
 � Nejvýnosnější A v registračních 
zkouškách ÚKZÚZ 2017–2019 v ŘVO

 � Pekařská kvalita A
 � Velmi vysoká odolnost vůči poléhání
 � Vyšlechtěno v Hrubčicích

Domácím hřištěm LG Dity je řepařská výrobní 
oblast
LG Dita je odrůda vyšlechtěná v Hrubčicích na Hané. Jejím 
„domácím hřištěm“ jsou právě podmínky řepařské výrob-
ní oblas   Čech i Moravy, kde LG Dita překonává i krmné 
odrůdy. 

LG Dita → 19 % navíc 
Ve výsledcích sklizně roku 2020, které každoročně zpra-
covává Okresní agrární komora Prostějov a fi rma Ze-
taspol, s.r.o., Bedihošť, dosáhla LG Dita výnosu 8,87 t/ha 
na 21,9 ha, což bylo o 19 % více, než byl zjištěný průměr 
67 odrůd pěstovaných v okrese Prostějov. 

Kombinovaná odolnost chorobám 
Velkou přednos   odrůdy LG Dita je kombinovaná odol-
nost pro   padlí travnímu, rzi plevové a rzi pšeničné. Podle 
výsledků ÚKZÚZ je LG Dita v současnos   jedna z nejlépe 
hodnocených odrůd v odolnos   pro   padlí travnímu i rzi 
pšeničné.

LG Dita - nejvýnosnější „Ačko“ v Kroměříži 2020
LG Dita dosáhla výnosu 14,61 t/ha v intenzivní variantě 
a 14,41 t/ha ve střední intenzitě v odrůdovém pokusu 
v Kroměříži. LG Dita byla nejvýnosnější odrůdou s kvali-
tou A v obou variantách a zároveň druhou nejvýnosnější 
odrůdou z celého pokusu. 

Kroměříž 2020
Průměr 
pokusu

Výnos t/ha

Výnos LG Dita

t/ha %

Vysoká intenzita 12,47 14,61 117
Střední intenzita 11,70 14,41 123

Zdroj: Kroměříž, maloparcelkový odrůdový pokus, založený společnos   
Agrotest Fyto, s.r.o. v rámci Polního dne Kroměříž 2020; výnos v % je vztažený 
na průměr 112 hodnocených odrůd v pokusu v dané variantě

Stabilní pekařská kvalita v registračních 
zkouškách ÚKZÚZ

OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml

Vaznost 
mouky

%

Objem 
pečiva

ml

Výsledná 
kvalita

795 13,6 424 45 58,1 575 A
Zdroj: ÚKZÚZ, Rozhodnu   o registraci 2020, průměr hodnot 2017–2019 

Výborná kvalita i v deš  vém roce 2020
OH
g/l

NL
%

ZT
ml

ČP
s

822 13,8 54 390
Zdroj: Demonstrační pokus Hrubčice, okres Prostějov, sklizeň po deš  ch 2020, ČR

LG Dita novinka

Průměr pokusu LG Dita
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Špičkový výnos dosáhla LG Dita v roce 2020 
ve zkouškách pro SDO

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, SDO - Výsledky po sklizni 2020; 
výnos v % je uveden na průměr 26 odrůd v pokusu; N - neošetřeno, O - ošetřeno 

A
KVALITA

Množitelská plocha, Ing. Stanislav Zbořílek, 9,57 t/ha na 11 ha, okres Prostějov
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Kvalita při testování ve mlýně
OH
g/l

ČP
s

NL
%

ZT
ml

Lepek
%

821 420 13,7 58 29,6
Zdroj: GoodMills Česko s.r.o. - mlýn Kyjov, testování kvality 2019

Nejzdravější odrůda v pokusu fi rmy Ditana 2020 
Vynikajícího výnosu i hodnocení odolnos   chorobám do-
sáhla LG Dita v odrůdovém pokusu fi rmy Ditana, spol. s r.o. 
(Velká Bystřice, ŘVO, okres Olomouc). 

Výborný zdravotní stav pak potvrdil druhý nejlepší výnos 
→ 10,76 t/ha v neošetřené variantě, tedy 116 % na prů-
měr 51 odrůd v pokusu. V ošetřené variantě pak dosáhla 
LG Dita výnosu 11,08 t/ha.

Jak na odrůdu LG Dita
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Velmi vysoká
Výška porostu (cm) 85–90
HTZ (g)  43
Zimovzdornost Velmi dobrá
Ranost Polopozdní
Odnoživost Velmi dobrá
Počet produk  vních stébel na m2 650–750

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 8
Listové skvrnitos  6,5
Rez plevová 7,5
Rez pšeničná 8
Fuzariózy klasů 6,5

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

LG Dita je odrůda vhodná především do ŘVO a BVO. Je to velmi výnosná a zdravá odrůda s velmi dobrou potra-
vinářskou kvalitou A. Vysokých výnosů dosahuje i po obilnině. Přednos   LG Dity je velmi vysoká odolnost pro   
poléhání (ÚKZÚZ hodno   8 body) a kombinovaná odolnost pro   padlí travnímu, rzi plevové i rzi pšeničné. Do-
poručujeme pěstovat intenzivním způsobem se standardní aplikací fungicidů a základní dávkou regulátoru růstu.    

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

Vyšlech  l:  Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., 
 Šlech  telská stanice Hrubčice, ČR

Registrace: ČR 2020

Oblast
LG Dita - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen listopad

KVO 3,5–3,8 3,8–4,2 4,2– 4,5

ŘVO 3,3–3,6 3,6–3,9 3,9–4,3

BVO 3,8–4,2 4,0–4,5 4,5–4,7

Choroba Padlí 
travní

Septoriová 
skvrnitost

Rez 
pšeničná Padlí travní Septoriová 

skvrnitost
Rez 

pšeničná
Rez 

plevová
Datum hodnocení 29.05.2020 15.06.2020
LG Dita 8 8 9 8 8 9 9
Průměr pokusu 6,2 6,9 8,8 6,4 6,6 7,7 8,9

Zdroj: Pokusy Ditana spol. s r.o. 2020, lokalita Velký Týnec; hodnoceno 51 odrůd; stupnice 9–1 (9 nejlepší odolnost, 1 nejhorší odolnost)
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LG Dita dosahuje špičkových 

výnosů v řepařské a bramborářské

výrobní oblas  . Její pře
dnos   

je kombinovaná odolnost 

listovým chorobám a velmi vysoká 

odolnost pro   poléhání. 



Frisky pro velké zisky
 � Vysoký a stabilní výnos
 � Plas  cká odrůda vhodná i do suchých 
oblas   

 � Velmi dobrý zdravotní stav
 � Lze pěstovat po obilnině 
 � Vhodná i pro pozdní se  
 � Velmi dobrá zimovzdornost 

Zlepšení v každé sezóně
Spolehlivost a oblíbenost Frisky dokládá i každoroční ná-
růst prodaných osiv. V současnos   je Frisky šestou nej-
pěstovanější odrůdou v ČR.  

 

Frisky - vysoká objemová hmotnost a stabilní 
pádové číslo
Frisky je univerzální odrůda. Nachází využi   jako doplňková 
potravinářská pšenice nebo jako špičková krmná odrůda.

OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml

799 12,7 356 41
Zdroj: SDO 2020, ÚKZÚZ, ČR, průměr hodnot 2016–2019

Frisky stojí jako hřebíky
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Výnos (t/ha)

DEMO pokusy Výsledky z praxe11,8
10,6 10,6 10,4 10,4

9,7 9,4
8,7 8,6

9,3

Frisky výborné výnosy v pokusech i praxi, 2020

Zdroj: ÚKZÚZ Přehled uznaného osiva 2017, 2018, 2019 a 2020

Zdroj: Výsledky z demonstračních pokusů a běžných pěstebních ploch v roce 2020
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Vítěz krmných testů:
Frisky byla nejlépe hodnocenou odrůdou pšenice v krm-
ných testech v roce 2019. Testy organizuje ZZN Pelhřimov 
ve spolupráci se státním podnikem Mezinárodní testování 
drůbeže Ústrašice a Jihočeskou univerzitou v Českých Bu-
dějovicích. Frisky dosáhla nejlepšího hodnocení při labo-
ratorních rozborech i ve výkrmovém testu. 

Skutečná krmná kvalita se zjis   pouze krmným testem.

Používejte ke krmení 
prověřenou krmnou oDrůDu a  

„vykrmte svůj zisk!“

Jak na Frisky
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Velmi dobrá
Výška porostu (cm) 85–90
HTZ (g)  43
Zimovzdornost Velmi dobrá 
Ranost Polopozdní
Odnoživost Vysoká
Počet produk  vních stébel na m2 600–700

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 7
Listové skvrnitos  6
Rez plevová 7
Rez pšeničná 8
Fuzariózy klasů 6,5

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

Frisky je plas  cká středně raná až polopozdní odrůda s výborným výnosem, vhodná do všech oblas   včetně pří-
suškových. Je vhodná na pozdní se   a lze ji zařadit i po obilnině. Výnos tvoří hustotou porostu (op  mum je 
600–700 klasů na m2) a vysokým počtem zrn v klasu. Doporučujeme pěstovat ve vysoké intenzitě. 
Frisky je středně vysoká nepoléhavá odrůda. I při vyšších dávkách dusíku si vystačí se základním ošetřením regu-
látorem růstu. Odrůda má velice dobrý zdravotní stav, fungicidy doporučujeme aplikovat na základě aktuálního 
tlaku chorob.

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

Vyšlech  l:  Limagrain GmbH, Německo
Registrace: ČR, Rakousko, Polsko, Ukrajina

Oblast
Frisky - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen listopad

KVO 3,3–3,8 3,8–4,1 4,1–4,5

ŘVO 3,2–3,6 3,6–3,9 3,9–4,3

BVO 3,5–4,0 4,0–4,5

Doporučená i pro pozdní se  
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Víš, že když se budeš 
krmit odrůdou Frisky, 

mohou češ   farmáři získat 
až 415 mil. Kč za rok?!*

(*opro   krmení odrůdou pšenice 
s potravinářskou kvalitou při výkrmu 130 milionů kuřat v ČR). 



KDyž máš pole s Moschusem,
skliDíš zrno s bonusem

 � Nejvyšší kvalita E
 � Velmi vysoká deformační energie těsta (W)
 � Vynikající zdravotní stav
 � Vhodný k se   po obilnině i kukuřici
 � Toleruje pozdní se  
 � Velmi dobrá odolnost k poléhání
 � Velmi dobrá zimovzdornost 
 � Vysoká odolnost fuzariózám

Pekařská kvalita E
Moschus disponuje unikátní kombinací kvalita  vních zna-
ků, a to nejvyšším hodnocením 9 bodů u pádového čísla, 
9 bodů v obsahu N-látek a 9 bodů u Zelenyho testu (BSA, 
Německo). Dosahuje vysoké a stabilní objemové hmot-
nos   v pokusech i v praxi. Má vysokou až velmi vysokou 
vaznost vody v mouce, vynikající hodnotu deformační 
energie těsta (W) a op  mální poměr P/L. Moschus je 
vhodný na výrobu nejkvalitnějšího pečiva i těstovin.
Díky kombinaci těchto vlastnos   je stále oblíbenější v ze-
mědělské praxi v Německu, v ČR i na Slovensku. V Němec-
ku to byla v roce 2020 čtvrtá nejpěstovanější odrůda kva-
lity E. V ČR a SR se na podzim 2020 vyrobilo 1271 t osiva.
 
Výborná kvalita v deš  vém roce 2020 

OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml

Lepek
%

814 15,6 419 68 29,1
Zdroj: Demonstrační pokus Hrubčice, okres Prostějov (ČR), sklizeň po deš  ch 
2020

Špičková kvalita i ve mlýně
Moschus potvrdil vynikající kvalitu v roce 2019 ve mlýně 
v Kyjově. Dosáhl vynikající hodnoty deformační energie 
těsta W = 408 a velmi dobrého poměru P/L – 1,2. 

OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml

Lepek
%

Deformační 
energie W

Výsledná 
kvalita

799 16,5 447 71 37,4 408 E
Zdroj: GoodMills Česko s.r.o. - mlýn Kyjov, průměrné hodnoty z testovaných 
vzorků a z nákupu 2019 

Moschus - unikátní kombinace kvalita  vních 
parametrů 

Odrůda NL ZT ČP Odolnost 
porůstání

Výnos
v ošetřené 

variantě 
Moschus 9 9 9 + 5
Akteur 8 9 8 + 2
Bernstein 7 8 8 + 5
Expo 7 8 8 + 4
Genius 8 9 9 o 4
KWS Eternity 8 9 7 o 4
LG Magirus 6 7 7 + 6
Pon  cus 8 9 9 + 5
Viki 6 8 7 o 5

Zdroj: Beschreibende Sortenliste 2020, BSA Německo, přehled odrůd 2020; 
srovnání odrůd kvality E pěstovaných také v ČR; hodnocení: 9 - nejvyšší, 
1 - nejnižší; odolnost porůstání → nejnižší až nejvyšší: - -, -, o, +, ++.  

Nejzdravější Éčko 
Moschus se vyznačuje odolnos   pro   padlí travnímu a rzi 
plevové, vysokou odolnos   pro   listovým skvrnitostem, 
rzi pšeničné i fuzariózám v klasu. Nejzdravější odrůda 
s kvalitou E → takto byl Moschus hodnocen v odrůdo-
vém pokusu společnos   Ditana, spol. s r.o. (Velká Bystřice, 
okres Olomouc, ČR). Vynikající zdraví a výnos prokazuje 
Moschus také v běžném i ekologickém zkoušení pro BSL, 
Německo.  

E
KVALITAMoschus novinka
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Jak na Moschus
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Vysoká
Výška porostu (cm) 95–100
HTZ (g)  48
Zimovzdornost Vysoká
Ranost Poloraná
Odnoživost Střední
Počet produk  vních stébel na m2 600–700

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 8
Listové skvrnitos  7
Rez plevová 8
Rez pšeničná 7
Fuzariózy klasů 7

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů BSA, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

Moschus je poloraná odrůda se středně vysokými rostlinami, vhodná do všech výrobních oblas  . Vzhledem k vý-
bornému zdravotnímu stavu a k vysoké odolnos   k fuzariózám ji lze pěstovat i po obilnině a kukuřici na zrno. 
Moschus je kompenzační typ odrůdy. Velice dobře snáší pozdní se  . Výnos tvoří počtem klasů v kombinaci s vyso-
kou HTZ. Op  mální hustota porostu je 600–700 klasů/m2. 
Pro dosažení maximálních výnosů doporučujeme použít intenzivní technologii pěstování za použi   základní dávky 
regulátoru růstu a fungicidu. Vzhledem k výbornému zdravotnímu stavu se dají aplikovat fungicidy až podle aktu-
álního tlaku jednotlivých chorob.

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

Vyšlech  l:  Strube Research GmbH & Co.KG, Německo
Registrace: Německo, Polsko, Anglie
V registračním řízení: Estonsko

Oblast
Moschus - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen listopad

KVO 3,5–3,8 3,8–4,2 4,2–4,7 (i po kukuřici)

ŘVO 3,3–3,6 3,6–3,9 3,9–4,8 (i po kukuřici)

BVO 3,8–4,2 4,0–4,5 4,5–4,7

Vhodný i pro pozdní se  

Výnos (t/ha)
DEMO pokusy Výsledky z praxe
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Unikátní kombinace E kvality, výnosu a zDraví
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Ranost, osinatost, kvalita
Airbus to je elita 

 � Super výnos v KVO, ŘVO i BVO
 � Velmi raná osinatá a zdravá odrůda
 � Kvalita E s vysokou hodnotou deformační 
energie těsta (W) 

 � Vhodná i do přísuškových oblas   
 � Nejpěstovanější osinaté E v ČR 
 � Jedna z nejpěstovanějších odrůd 
na Slovensku 

Airbus - rané „E“ s výbornými výnosy 
v pokusech i praxi 2020
Airbus je raná osinatá odrůda, která dosahuje výborných 
výnosů ve všech oblastech, včetně teplých a sušších. Air-
bus byl v roce 2020 nejvýnosnější odrůdou s kvalitou E 
v technologickém pokusu na PS v Hněvčevsi (okres Hra-
dec Králové), kde dosáhl výnosu 11,22 t/ha. Nejvýnos-
nějším raným „Éčkem“ byl také v demonstračním pokusu 
v Lesonicích (okres Třebíč) → výnos 9,22 t/ha. 
Výborných výnosů dosahuje i na Slovensku. S výnosem 
9,21 t/ha byl nejvýnosnější odrůdou s kvalitou E i nejvý-
nosnější potravinářskou pšenicí v pokusu AGROMARKT 
- Nýrovce, s.r.o. (okres Levice).

Airbus prokázal výbornou odolnost klasovým 
fuzariózám
Velké rozdíly mezi odrůdami v odolnos   pro   klasovým 
fuzariózám se ukázaly v roce 2020 v odrůdovém pokusu 
v Kroměříži. 
Po inokulaci odrůd Fusarium culmorum v extenzivní va-
riantě Airbus výnosem 117 % (10,88 t/ha) ve srovnání 
s průměrem celého pokusu potvrdil velmi dobrý zdra-
votní stav a velmi dobrou odolnost právě pro   tomuto 
patogenu.

Ai
rb

us
 Kroměříž 2020 Výnos t/ha

Výnos v % 
na průměr 

pokusu
Extenzita 10,88 117
Střední intenzita 12,19 104
Vysoká intenzita 12,64 101

Zdroj:  Kroměříž, maloparcelkový odrůdový pokus, založený společnos   
Agrotest Fyto, s.r.o. v rámci Polního dne v Kroměříži 2020; výnos v % 
je vztažený na průměr 112 hodnocených odrůd v pokusu v dané variantě

Airbus - E kvalita ověřená ve mlýně
OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml

Lepek
%

Deformační 
energie W

798 14,7 417 57 32,4 444
Zdroj: GoodMills Česko s.r.o. - mlýn Kyjov, průměrné hodnoty z testovaných 
vzorků a z nákupu 2019

Špičková kvalita „E“ v Nýrovcích 2020
OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml

853 14,2 356 52
Zdroj: Demonstrační pokus AGROMARKT - Nýrovce 2020, okres Levice, SR
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Airbus - výborné výnosy v pokusech 2020
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Výborná kvalita i v deš  vém roce 2020 
OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml

810 15,31 401 72
Zdroj: Demonstrační pokus Hrubčice, okres Prostějov, 
sklizeň po deš  ch 2020, ČR

Airbus je stále oblíbenější!
Airbus je v současnos   nejpěstovanější osinaté E v ČR. 
Na podzim 2020 bylo cer  fi kováno 1 258 t osiva této od-
růdy. Ještě větší oblibě se Airbus těší na Slovensku, kde se 
v roce 2020 prodalo 1 818 t cer  fi kovaných osiv. Tím se Air-
bus stává tře   nejpěstovanější odrůdou na Slovensku. 

Jak na Airbus
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Dobrá
Výška porostu (cm) 85–95
HTZ (g)  42
Zimovzdornost Střední
Ranost Velmi raná
Odnoživost Střední–nižší
Počet produk  vních stébel na m2 550–650

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 6
Listové skvrnitos  6,5
Rez plevová 9
Rez pšeničná 7,5
Fuzariózy klasů 7,5

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKSÚP, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

Airbus je velmi raná osinatá odrůda E kvality. Dosahuje velmi dobrých výnosů ve všech oblastech včetně pří-
suškových. Vzhledem k ranos   doporučujeme dodržet op  mální termín se   v dané oblas   → nedoporučujeme 
předčasné termíny se  . 
Odrůda je charakteris  cká střední až nižší odnoživos   s op  málním počtem produk  vních stébel mezi 550 až 
650 klasy/m2. Odrůda na jaře velmi rychle regeneruje a přechází do genera  vní fáze. Proto doporučujeme hno-
jení dusíkem doplnit o přihnojení fosforem. 
Airbus je odrůda s elitní potravinářskou kvalitou, proto doporučujeme intenzivní technologii pěstování se dvěma 
fungicidy. Při vysokém tlaku padlí travního doporučujeme provést včasné a cílené ošetření pro   této chorobě. Do-
poručujeme ošetřit regulátorem růstu s cílem zkrá  t, a především zpevnit stéblo. Dostatečné včasné kvalita  vní 
přihnojení je důležité pro dosažení elitních kvalita  vních parametrů zrna.

Oblast
Airbus - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen listopad

KVO 3,5–3,8 3,8–4,2 4,2–4,5

ŘVO 3,3–3,6 3,6–3,9 3,9–4,3

BVO 3,8–4,2 4,0–4,7

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

Vyšlech  l:  Limagrain Europe S.A., Francie
Registrace: Slovensko, Itálie, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko
V registračním řízení: Maďarsko

Zdroj: ÚKZÚZ (ČR) a ÚKSÚP (SR); Přehledy uznaného osiva ozimů 2018, 2019 
a 2020, ČR a SR dohromady
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�fikovaná osiva (t)

Airbus je velmi raná, 

osinatá odrůda kvality E. 

Dosahuje vysokých výnosů 

ve všech oblastech, včetně 

přísuškových. Přednos   

je odolnost klasovým chorobám. 



KDyž chceš porost v konDici, 
zaseješ si Orlici

 � Velmi vysoký výnos 
 � Krátká nepoléhavá pšenice
 � Vynikající na pozdní se  
 � Velmi vysoká zimovzdornost 
 � Výborné výsledky i v SDO EKO 

LG Orlice Vám vyřeší:
� holomráz
� suché roky
� pozdní se  
� poléhání

LG Orlice - potravinářská kvalita ÚKZÚZ
OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml

797 12,8 377 42
Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Rozhodnu   o registraci 2019, průměr hodnot 2015–2018

LG Orlice - výborné výsledky v SDO EKO
LG Orlice je velice úspěšně zkoušená i v režimu ekologic-
kého zemědělství. I díky své plas  citě, stres-toleranci 
a vyrovnanému zdravotnímu stavu byla v roce 2019 nej-
výnosnější odrůdou celého pokusu. Výborného výsledku 
dosáhla i v roce 2020. 

LG Orlice novinka

Průměr kontrol LG Orlice
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Průměr Sultan, Annie, Balitus LG Orlice

LG Orlice dosahuje vysokých a stabilních výnosů 
napříč oblastmi i ročníky

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, SDO - Výsledky po sklizni 2020; průměr hodnot 2017–2020; 
výnos v % je uveden na průměr 26 odrůd v pokusu; N - neošetřeno, O - ošetřeno

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Pokusy pro registraci odrůd a SDO v režimu ekologického 
zemědělství 2019 a 2020; hodnoty v % jsou zaokrouhlené na celá čísla 
a vztažené k průměru odrůd Sultan, Annie a Balitus 

LG Orlice zasype celé bočnice

PŠENICE  ●  24



Jak na LG Orlici
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Výborná
Výška porostu (cm) 80–90
HTZ (g)  42
Zimovzdornost Velmi vysoká
Ranost Polopozdní 
Odnoživost Velmi dobrá
Počet produk  vních stébel na m2 650–750

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 6
Listové skvrnitos  6,5
Rez plevová 7
Rez pšeničná 8
Fuzariózy klasů 6

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

LG Orlice je polopozdní odrůda s vynikajícím výnosem a zimovzdornos  . Je to plas  cká odrůda, která velmi dobře 
zvládá zhoršené pěstební podmínky, jako jsou se   do mokra, holomráz, přísušek, včetně stresů způsobených 
pozdním se  m. Je vhodná do všech výrobních oblas  , včetně kukuřičné. 
LG Orlice tvoří výnos hustotou porostu a počtem zrn v klasu. Odrůda dobře odnožuje, op  mální hustota porostu 
je 650–750 klasů/m2. 
Jedná se o intenzivní odrůdu, která ošetření fungicidy vrá   velmi vysokým výnosem. Doporučujeme základní ošet-
ření listů (padlí a skvrnitos  ) a následně i klasu. Velkou přednos   LG Orlice je odolnost pro   poléhání, výška rost-
lin je 80–90 cm. Ošetření regulátory růstu stačí nižší až střední dávkou. Pro dosažení dobré potravinářské kvality 
doporučujeme aplikovat dostatečnou dávku kvalita  vního přihnojení dusíkem.

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

Vyšlech  l:  Limagrain GmbH, Německo
Registrace: ČR 2019
V registračním řízení: Litva, Ukrajina

Oblast
LG Orlice - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen listopad

KVO 3,5–3,8 3,8–4,2 4,2–4,8

ŘVO 3,3–3,6 3,6–3,9 3,9–4,8

BVO 3,8–4,2 4,0–4,5 4,5–4,9

Doporučená i pro pozdní výsev
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LG Orlice dosahuje vysokých výnosů 

ve všech oblastech a vyniká vysokou 

zimovzdornos   a odolnos   poléhání. 

Je velmi tolerantní z  ženým pěstebním 

podmínkám a vyniká vysokou stres 

tolerancí. Zasít LG Orlici znamená 

mít  porosty v kondici. 



Ať je sucho, zima nebo bláto
s Dagmar vžDy ve stoDole zlato

 � Nejlepší odolnost klasovým fuzariózám 
 � Odolná porůstání zrna - stabilní ČP
 � Vhodná pro pozdní se   i po kukuřici 
na zrno

 � Výborná odolnost pro   poléhání
 � Vhodná k se   po obilnině
 � Vysoký a stabilní výnos ve všech oblastech
 � Vynikající zimovzdornost
 � Vhodná i do sušších a teplejších oblas  
 � Nejpěstovanější registrované Áčko v ČR

Dagmar = stabilní výnos i kvalita
Dagmar je raná odrůda s obdivuhodnou výnosovou sta-
bilitou i v nepříznivých ročnících. V ČR je oblíbená mezi 
zemědělci ve všech oblastech - od teplé kukuřičné až 
po chladnou bramborářskou. 
Díky těmto vlastnostem si Dagmar vybral slovenský ÚKSÚP 
v roce 2016 jako výnosovou kontrolní odrůdu.
Vynikající zimovzdornos   a vhodnos   pro pozdní se   vy-
užívá ÚKZÚZ ČR, který Dagmar vybral jako kontrolní odrů-
du pro sor  ment přesívkových pšenic.

Nejlepší vůči fuzariózám je stále Dagmar
Dagmar vyniká vysokou odolnos   vůči fuzariózám v kla-
su, včetně nízké kumulace mykotoxinů (DON) v zrnu 
- dlouhodobě je to nejlépe hodnocená odrůda z hlediska 
obsahu mykotoxinů (DON) v zrnu v testech po předplo-
dině kukuřici, i v testech po umělé infekci Fusarium cul-
morum. Dagmar je jedna z mála odrůd, která je vhodná 
a praxí prověřená i pro pozdní se   po kukuřici.

Dagmar - nejlepší odolnost k fuzariózám

Obsah DON mg/kg
Testy 

předplodina 
kukuřice

Testy 
Fusarium
culmorum

Dagmar 1,2 38
Max. hodnoty ostatních odrůd 8,7 127
Průměr souboru 37 odrůd 4,2 75

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, SDO - Obilniny 2020; průměr hodnot 2016–2019, 
Odolnost odrůd pšenice ozimé pro   kumulaci DON

Vynikající výnos v Kroměříži
Dagmar v roce 2020 dosáhla vynikajícího výnosu v od-
růdovém pokusu v Kroměříži. V extenzivní variantě, bez 
ošetření fungicidy a regulátory růstu, dosáhla Dagmar 
výnosu 11,3 t/ha, tedy 121,4 % na průměr všech odrůd 
v pokusu v této variantě. 

Da
gm

ar
 Kroměříž 2020 Výnos t/ha Výnos v % 

Vysoká intenzita 13,09 105
Střední intenzita 12,71 109
Extenzita 11,30 121
Průměr všech variant 12,36 111

Zdroj: Kroměříž, maloparcelkový odrůdový pokus, založený společnos   
Agrotest Fyto, s.r.o. v rámci Polního dne v Kroměříži 2020; průměrný výnos 
v % je vztažený k průměru 112 hodnocených odrůd v pokusu v dané variantě

Stabilní potravinářská kvalita A 
Pro Dagmar je charakteris  cká velmi vyso-
ká a stabilní objemová hmotnost, zpravidla 
nad 800 g/l a vysoká odolnost pro   porůstání 
zrna, tedy stabilní pádové číslo. Zemědělci, semenářské 
fi rmy i zpracovatelé si cení vysoké a stabilní HTZ. Nejnižší 
kumulace mykotoxinů (DON) je zárukou stabilní a vysoké 
sklizně zdravého zrna.

Dagmar - dlouhodobě špičková kvalita A
OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml Kvalita

817 13,3 385+ 53 A
Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, SDO - Obilniny 2020; průměr hodnot 2016–2019

Dagmar A
KVALITA

RANÁ
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Dagmar i na pšeničné pivo!
Dagmar dosáhla na podzim 2020 při sladovnic-
kých zkouškách Výzkumného ústavu pivovarské-
ho a sladařského nejlepších sladovnických para-
metrů z 27 hodnocených odrůd ozimé pšenice. 

Jak na Dagmar
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Velmi dobrá
Výška porostu (cm) 90–100
HTZ (g)  48
Zimovzdornost Výborná
Ranost Raná
Odnoživost Velmi dobrá
Počet produk  vních stébel na m2 650–750

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 5
Listové skvrnitos  6
Rez plevová 9
Rez pšeničná 6
Fuzariózy klasů 8

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

Dagmar je raná, velice plas  cká odrůda, vhodná do všech výrobních oblas  . Je vhodná pro pěstování po obilnině 
i po kukuřici. Je vhodná i pro pozdní se  . Jedná se o kompenzační typ odrůdy, která má velmi dobrou odnožovací 
schopnost. Op  mální hustota porostu je 650–750 klasů/m2. Dagmar tvoří výnos počtem klasů v kombinaci s těž-
kým zrnem (vysoká HTZ i objemová hmotnost). Při pozdním výsevu dodržte doporučený výsevek. 
Při volbě fungicidu doporučujeme zaměřit se na ochranu pro   padlí travnímu v raných fázích a listovým chorobám. 
Doporučujeme včasné ošetření klasu a praporcového listu. Odrůda má velice dobrou odolnost poléhání, z tohoto 
důvodu stačí střední dávky regulátorů růstu. 

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

Vyšlech  l:  Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., 
Šlech  telská stanice Plant Select Hrubčice, ČR

Registrace: ČR, SR, Bulharsko, Maďarsko, Ukrajina, Litva

Oblast
Dagmar - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen listopad

KVO 3,2–3,6 3,6–4,3 4,3–5,0 (i po kukuřici)

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

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

Vhodná i na pozdní se  
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Dagmar má vysokou odolnost pro   kořenovým chorobám včetně té nejnebezpečnější - kořenomorky (Rhizoctonia). Kořenový systém Dagmar je ve všech vývojových fázích mohutný a zdravý → Dagmar je jedna z nejlepších odrůd v sor  mentu.Ing. Karel Říha st., fytopatolog

Zima, ranost, kvalita, 
Dagmar to je jistota! 



Bezkonkurenčně nejranější
 � Nejranější odrůda ozimé pšenice v ČR i SR
 � Avenue patří díky ranos   mezi 
nejvýznamnější odrůdy v ČR, SR, 
Bulharsku, Rumunsku a Srbsku

 � Odrůda s vysokým a stabilním výnosem
 � Krátké rostliny s vynikající odolnos   pro   
poléhání

 � Ideální předplodina pro řepku
 � Řešení letních meziplodin pro „greening“ 
se zásevem do 31. 7. 

Nejranější odrůda v sor  mentu ozimé pšenice 
v ČR i na Slovensku - metá i dozrává s ozimým 
ječmenem 
Avenue metá i dozrává společně se středně ranými odrů-
dami ozimého ječmene. Ve státních odrůdových zkouš-
kách ÚKSÚP byla Avenue o 3 dny ranější než odrůda Ko-
šútka. Díky své ranos   jde o op  mální předplodinu pro 
řepku nebo pro zásev letní meziplodiny v rámci „greenin-
gu“ se zásevem do 31. 7. Vzhledem k ranos   je Avenue po-
třeba hnojit i ošetřovat včas. Díky své ranos   zpravidla 
uteče letnímu suchu.

Avenue RANÁ

DEMO pokusy Výsledky z praxe
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Avenue s výbornými výnosy a kvalitou i v roce 2020 

Zdroj: Výsledky z demonstračních pokusů a z praxe ČR a SR 2020

Avenue → nejranější odrůda v sor  mentu
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Avenue → TOP 5 SR a TOP 10 ČR
Avenue patří k nejoblíbenějším odrůdám v sor-
 mentu v ČR i SR. Na podzim 2020 bylo v ČR 

vyrobeno 2401 t cer  fi kovaných osiv Avenue, 
což jí řadí spolehlivě mezi deset nejpěstovnější 
odrůd v ČR. 

Na Slovensku je Avenue ještě oblíbenější, zde 
jí patří dlouhodobě pozice mezi pě   nejpěs-
tovanějšími odrůdami. Na podzim 2020 bylo 
v SR cer  fi kováno 1474 t Avenue. 

Avenue - zdravá odrůda 
Avenue má velmi vysokou odolnost vůči padlí travnímu 
na listu i v klasu, je odolná rzi plevové a má velmi dobrou 
odolnost rzi pšeničné a všem klasovým chorobám. Má 
vysokou odolnost pro   fuzariózám v klasu s nízkou kumu-
lací mykotoxinů (DON) v zrnu. 

Jak na Avenue
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Odolná (9)
Výška porostu (cm) 70
HTZ (g)  43
Zimovzdornost Střední
Ranost Nejranější
Odnoživost Vysoká
Počet produk  vních stébel na m2 700–800

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 8
Listové skvrnitos  6,5
Rez plevová 9
Rez pšeničná 7,5
Fuzariózy klasů 7

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

Na Avenue opravdu jinak - je nejranější!
U Avenue provádějte všechny agrotechnické zásahy včas → ověřte BBCH fázi rostlin!
Avenue je vysoce odnoživá odrůda, vhodná do všech výrobních oblas  . Díky své ranos   uteče přísuškům. Ave-
nue dosahuje nejlepších výsledků při se   v agrotechnické lhůtě. Nedoporučujeme předčasné ani velmi pozdní 
výsevy. Odrůdu je možné zařadit i po obilnině. Vzhledem k mimořádné ranos  , srovnatelné s ozimým ječmenem, 
je op  mální předplodinou pro řepku nebo pro zásev letní varianty meziplodin v rámci opatření greening.
Výnos tvoří vysokým počtem produk  vních stébel. Op  mální hustota porostu je 700–800 klasů na m2. K prvnímu 
přihnojení na jaře je vhodné přidat 1–1,5 kg/ha P2O5 pro podporu růstu kořenů. Kvalita  vní hnojení aplikujte včas 
nebo spojte s pozdním produkčním hnojením.
Při pěstování po obilnině zaměřte první ošetření na ochranu pro   chorobám pat stébel, nebo ošetřete osivo 
přípravkem Sys  va. Při intenzivním pěstování používejte regulátory růstu pouze v nižších dávkách a vždy zkon-
trolujte vývojovou fázi.

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

Vyšlech  l:  Limagrain Europe S.A., Francie
Registrace: ČR, SR, Bulharsko, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, Moldavsko

Oblast
Avenue - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen listopad

KVO 3,2–3,7  3,8–4,3

ŘVO 3,0–3,5     3,5–4,5

BVO 3,5–4,0 4,0–4,7

Avenue první Do stoDoly
i Do mlýna.

TOP

5
SR

TOP

10
ČR
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Arkeos - jistota oDbytu 
a Dobrého zpeněžení → Mlýny 
požaDují více Arkeosu

 � Velmi raná a velmi výnosná odrůda
 � Nejžádanější odrůda na pečivárenské 
využi   v ČR i SR

 � Rostoucí zpracovatelské kapacity v ČR
 � Potvrzený požadavek na 150 000 t 
Arkeosu v ČR

 � Krmná kvalita ověřená v krmných testech

Proč Arkeos pro výrobu oplatků i sušenek 
Arkeos je unikátní odrůda pšenice se specifi ckými vlast-
nostmi pro výrobu pečivárenských mouk, jako jsou nízká 
vaznost vody, specifi cké složení lepku a další technolo-
gické vlastnos  . Proto zpracovatelé požadují odrůdovou 
čistotu dodávané suroviny. Oplatky a sušenky vyrobené 
z odrůdy Arkeos jsou charakteris  cké pozvolným uvolňo-
váním energie. V současnos   rostou výrobní kapacity v ČR 
i SR. Díky tomu stoupá i požadavek zpracovatelů v obou 

zemích a zájem je také o vývoz do zahraničí - Polsko, Ně-
mecko, Itálie a další. 
Poptávka po merkan  lu zvyšuje také nároky na pěs  tel-
ské plochy a výrobu osiva. V ČR je každoroční požadavek 
na cca 1200 t osiva Arkeosu. V SR se na podzim 2020 pro-
dalo již 875 t cer  fi kovaných osiv a spotřeba osiva Arkeosu 
zde má stoupající trend.

Arkeos RANÁ
KRMNÁ

DEMO pokusy Výsledky z praxeVýnos (t/ha)
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Arkeos - raná odrůda s vynikajícími výnosy i v roce 2020
Arkeos patří mezi nejranější odrůdy v sor  mentu, v metání i v plné zralos   je o 1–2 dny ranější než odrůda Dagmar. 
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Arkeos - vynikající ke krmným účelům
Arkeos je mimořádně vhodný také pro krmné účely. Vel-
mi úspěšně prošel několika ročníky krmných testů, které 
organizuje ZZN Pelhřimov ve spolupráci se státním pod-
nikem Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice a Jihočes-
kou univerzitou v Českých Budějovicích.  

Arkeos - prověřený a žádaný i pro výrobu 
pšeničného sladu
Arkeos v testech Výzkumného ústavu pivovarského a sla-
dařského dosáhl výborných kvalita  vních parametrů pro 
výrobu pšeničného sladu. Pro sladovnické účely se úspěš-
ně vyváží do zahraničí, zejména do Německa. 

Jak na Arkeos
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Střední 
Výška porostu (cm) 80–85
HTZ (g)  40
Zimovzdornost Střední
Ranost Velmi raná
Odnoživost Velmi vysoká
Počet produk  vních stébel na m2 700–800

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 6
Listové skvrnitos  6
Rez plevová 7
Rez pšeničná 8
Fuzariózy klasů 6

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů a zkušenos   šlech  tele 
a zemědělské praxe)

Arkeos je velmi raná, vysoce odnoživá odrůda, vhodná do všech výrobních oblas  . Vzhledem k ranos   odrůdy je 
doporučeno se   v agrotechnické lhůtě. Arkeos je odrůda s tzv. fotosenzi  vním charakterem. To znamená, že je 
vzhledem ke svému vývoji citlivá na délku dne, nikoli na teplotu okolí. Díky tomu Arkeos při předčasném konci zimy 
pomaleji startuje i při vyšších teplotách a nemusí se jevit jako velmi raná odrůda. Ranost ale dožene s prodlužujícím se 
dnem. Arkeos doporučujeme sít po zlepšující předplodině, případně obilnině. Není vhodný k se   po kukuřici na zrno. 
Je to odrůda, která tvoří výnos hustotou porostu a produk  vitou klasu. Množství aplikovaného dusíku a rozděle-
ní dávek přizpůsobte předpokládanému výnosu a využi   zrna. Při pěstování Arkeosu na oplatky aplikujte dusík 
na začátku jarní vegetace. Hnojení dusíkem ukončete na začátku sloupkování. Celková dávka dusíku vychází 
z předpokládaného výnosu a požadavků zpracovatelů na nižší obsah NL v zrnu - zpravidla do 12 %. 
První ošetření fungicidem zaměřte pro   chorobám pat stébel, septoriózám a padlí travnímu, zvláště u přehuště-
ných porostů. Druhé ošetření zaměřte na ochranu horních pater listů a klasů pro   fuzariózám. Odrůda velice dobře 
reaguje na ošetření osiva Sys  vou.
Odrůda Arkeos je vysoce odnoživá, nedoporučujeme použi   regulátoru růstu pro podporu odnožování. Vzhledem 
ke střední odolnos   pro   poléhání doporučujeme střední až vyšší dávku regulátoru růstu na zpevnění a zkrácení 
stébla.

Výsevek Arkeosu podle HMKS!
•  Arkeos je odrůda s vysokou odnožovací schopnos   a nižší HTZ, proto věnujte pozornost výpočtu výsevku podle 

hmotnos   MKS a nesejte jen „standardní kilogramy“

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

Vyšlech  l:  Limagrain Europe S.A., Francie
Registrace:  Francie, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina, 

Velká Británie

Oblast
Arkeos - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen listopad

KVO 3,0–3,6 3,5–3,8

ŘVO 2,8–3,1 3,2–3,5

BVO 3,3–3,6 3,7–4,0

NEJŽÁDANĚJŠÍ ODRŮDA NA OPLATKY A SUŠENKY
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LG Ini  al novinka

LG Initial je super materiál
 � Vynikající výnos 
 � Pekařská kvalita A
 � Velmi dobrý zdravotní stav
 � Vhodný i po obilnině
 � Vysoká odolnost pro   poléhání
 � Rezistence plodomorce plevové
 � Tře   nejpěstovanější „Áčko“ v Německu

LG Ini  al - nejvýnosnější pekařská pšenice 
v registračních zkouškách BSA (Německo)
LG Ini  al byl v Německu registrovaný jako nejvýnosnější 
kvalitní pšenice (A) z nově registrovaných odrůd v roce 
2018. Hodnocení výnosu v Německu bylo 8 bodů v obou 
variantách pěstování. Díky tomu se stal velmi úspěšnou 
odrůdou v Německu a rychle se rozšířil na velké pěstební 
plochy. LG Ini  al je v současnos   dle množitelských ploch 
BSL 2020 tře   nejpěstovanější odrůdou s kvalitou A v Ně-
mecku → 2 227 ha množení. 

9 tun čistého osiva
Jedna z prvních množitelských ploch v roce 2020 se sklíze-
la v podniku Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice (okres 
Opava). Základní informace o vedení porostu nám poskytl 
agronom Ing. Vojtěch Holuša. Porost odrůdy LG Ini  al byl 
zasetý 22. 9. 2019 s výsevkem 175 kg/ha na výměře 11 ha. 
Sklizeň proběhla 2. 8. 2020 s výnosem 9,0 t/ha v čistém. 
Porost byl vedený intenzivně - regulace 0,4 l/ha CCC s Mod-
dusem 0,4 l/ha a fungicidy na list i do klasu. LG Ini  al potvr-
dil výbornou odolnost pro   poléhání.  

LG Ini  al v prvních pokusech
V roce 2020 byl LG Ini  al k vidění v demonstračních poku-
sech v Lysicích (okres Blansko) a v Ořechově (okres Brno-
-venkov), kde dosáhl velmi pěkných výsledků. 

LG Ini  al 2020 Výnos t/ha
Výnos v %
na průměr

A odrůd
Lysice (Blansko) 8,56 103
Ořechov (Brno-venkov) 8,70 104

Zdroj: Demonstrační pokusy 2020 OSEVA, AGRO Brno - Lysice, okres Blansko 
a ELITA semenářská - Ořechov, okres Brno-venkov 2020; výnos v % je vztažen 
k průměrnému výnosu odrůd s kvalitou A v daném pokusu

Výborná kvalita v testech ve mlýně
OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml

Lepek
%

845 12,9 290+ 54 27,5
Zdroj: GoodMills Česko s.r.o., mlýn Kyjov, testování kvality 2020, sklizeň 2019
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Elixer RGT Reform Nordkap LG Ini	al

Výnos zrna (%)

LG Ini  al zaujme velkým a líbivým klasem; foto polní den Hrubčice

Zdroj: Pro-Corn/SFG/ofi ciální poradenství 2018, průměr 2015–2017, Německo; 
Elixer, RGT Reform a Nordkap - standardní odrůdy, ošetřená varianta
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Jak na LG Ini  al
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Velmi vysoká
Výška porostu (cm) 85–95
HTZ (g)  42
Zimovzdornost Vysoká
Ranost Polopozdní
Odnoživost Vysoká
Počet produk  vních stébel na m2 650–750

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 8
Listové skvrnitos  6
Rez plevová 9
Rez pšeničná 5
Fuzariózy klasů 6
Odolnost plodomorce plevové ANO

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů BSA, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

LG Ini  al je odrůda vhodná do všech výrobních oblas  . Toleruje se   po obilnině. Jedná se o velmi výnosnou odrů-
du pšenice pro intenzivní pěstování. Má velmi vysokou odolnost pro   poléhání. Další přednos   je velmi dobrá 
odolnost pro   chorobám pat stébel a padlí travnímu. Je odolný pro   rzi plevové (9 b.). Má dobrou odolnost pro   
listovým skvrnitostem i fuzariózám v klasu a střední odolnost rzi pšeničné. LG Ini  al doporučujeme pěstovat inten-
zivním způsobem s aplikací základní dávky regulátoru růstu a ošetřením listů a klasů pro   houbovým chorobám.

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

Vyšlech  l: Limagrain GmbH, Německo, 
Registrace: Německo
V registračním řízení: Dánsko

Oblast
LG Ini  al - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen listopad

KVO 3,3–3,8 3,8–4,1 4,1–4,5

ŘVO 3,2–3,6 3,6–3,9 3,9–4,3

BVO 3,5–4,0 4,0–4,5
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LG Ini  al je výnosná německá 

odrůda, která dosahuje velmi dobré 

kvality A. Jeho přednos   je vysoká 

odolnost pro   poléhání. 

Díky kombinaci těchto vlastnos   

se stal tře  m nejpěstovanějším 

„Áčkem“ v Německu.



ODrůDa s plnou výbavou
 � Zdravý kořen, list i klas
 � Rezistence stéblolamu - gen Pch1
 � Velmi dobrá odolnost poléhání
 � Vynikající a stabilní kvalita A
 � Velmi dobrá zimovzdornost
 � Kompenzační odrůda

Vynikající výnos v Kroměříži

Kroměříž 2020 Výnos t/ha
Výnos v % 
na průměr 

pokusu
Vysoká intenzita 14,40 115
Střední intenzita 13,69 117

Zdroj:  Kroměříž, maloparcelkový odrůdový pokus, založený společnos   
Agrotest Fyto, s.r.o. v rámci Polního dne v Kroměříži 2020; průměrný výnos 
v % je vztažený k průměru 112 hodnocených odrůd v pokusu

LG Imposanto - zdravé Áčko
Velkou přednos   odrůdy LG Imposanto je výborná odol-
nost vůči chorobám pat stébel - gen odolnos   k pravému 
stéblolamu Pch1. Ve výbavě nechybí ani vysoká odolnost 
vůči padlí travnímu na listu i v klasu, velmi dobrá odolnost 
rzi pšeničné a odolnost rzi plevové. Odolnost listovým 
skvrnitostem a DTR je dobrá. Velmi dobrá je odolnost 
pro   fuzariózám v klasu.

LG Imposanto → kvalita A pro samostatné mle  
LG Imposanto je registrováno jako kvalitní potravinářská 
pšenice, tedy kvalita A. Mlynáři a zpracovatelé hodno   
odrůdu velmi dobře ve výkupních i pekařských parame-
trech. Je to odrůda vhodná k samostatnému zpracování. 
V průběhu testování mlýnem Kyjov (GoodMills Česko) pro-
kázalo LG Imposanto kvalitu A+.

Výborná kvalita v SDO ÚKZÚZ, ČR
OH
g/l

NL
%

ČP 
s

ZT
ml

797 12,9 365 52
Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, SDO 2019, průměr hodnot 2015–2018

LG Imposanto A
KVALITA

Pch1

Impozantní klasy v plné kondici - LG Imposanto na polním dni v Jaroměřicích 
nad Rokytnou (TR)
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Jak na LG Imposanto
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Velmi dobrá
Výška porostu (cm) 95–105
HTZ (g)  45
Zimovzdornost Velmi dobrá 
Ranost Pozdní
Odnoživost Vysoká
Počet produk  vních stébel na m2 550–650

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 7
Listové skvrnitos  6
Rez plevová 8
Rez pšeničná 7
Fuzariózy klasů 7
Rezistence pravému stéblolamu Pch1 ANO

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

LG Imposanto je pozdní odrůda s kvalitou A. Je doporučená především do ŘVO a BVO. Nejlepších výsledků dosahu-
je při se   v agrotechnické lhůtě. LG Imposanto je však vysoce tolerantní k se   po obilnině (gen Pch1). Výnos tvoří 
vysokou produk  vitou klasu a počtem produk  vních odnoží, jedná se o kompenzační odrůdu. Op  mální počet 
klasů je 550–650 na m2.
LG Imposanto je odrůda pro intenzivní technologii pěstování, má velice dobrý a vyrovnaný zdravotní stav. Délka 
rostlin je 95–105 cm. Pro dosažení nejlepších výnosů s přihlédnu  m k délce vegetační doby, doporučujeme ošet-
ření fungicidy i regulátorem růstu.

Oblast
LG Imposanto - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen listopad

ŘVO 3,3–3,6 3,6–3,9 3,9–4,3

BVO 3,8–4,2 4,0–4,5 4,5–4,7

 

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

Vyšlech  l: Limagrain GmbH, Německo
Registrace: ČR, Německo
V registračním řízení: Švédsko
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LG Imposanto se vyznačuje 

výborným zdravotním stavem 

kořenů, listů i klasů. Ve výbavě 

má také rezistenci pro   pravému 

stéblolamu - gen Pch1. Přednos   

je také výborná zimovzdornost. 



Výnos, kvalita a zDraví,
LG Magirus je ten pravý

 � Výnosová špička mezi Éčky
 � Vysoká zimovzdornost
 � Velmi vysoká HTZ 
 � Vynikající odolnost pro   porůstání zrna
 � Expert v odolnos   pro   rzi pšeničné i rzi 
plevové

 � Vhodný i pro pozdní se  
 � Vhodný i pro se   po obilnině a kukuřici

LG Magirus - vynikající výnos v E kvalitě v Německu

Odrůda Výnos 
ošetřeno Kvalita

LG Magirus 6 E
Akteur 2 E
Bernstein 5 E
Moschus 5 E
Expo 4 E
Genius 4 E
KWS Eternity 4 E
Pon  cus 5 E
Viki 5 E

Zdroj: Beschreibende Sortenliste 2020, BSA Německo, přehled odrůd 2020; 
srovnání odrůd kvality E pěstovaných také v ČR; 
hodnocení: 9 - nejvyšší výnos, 1 - nejnižší výnos 

Výborná kvalita v testech ve mlýně
OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml

Lepek
%

Výsledná 
kvalita

789 15,4 413 66 34,3 E
Zdroj: GoodMills Česko s.r.o. - mlýn Kyjov, průměrné hodnoty z testovaných 
vzorků a z nákupu 2019

LG Magirus E
KVALITA
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Zdroj: Výsledky z demonstračních pokusů a výsledky z praxe ČR a SR 2020

LG Magirus - výnosová špička mezi odrůdami kvality E v pokusech

LG Magirus se vyznačuje velmi vysokou HTZ
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Vynikající výnos v Kroměříži
LG Magirus byl v loňském roce druhou nejvýnosnější od-
růdou v kvalitě E ve střední intenzitě pěstování v odrů-
dovém pokusu v Kroměříži. Ve vysoké intenzitě překonal 
průměr všech odrůd v pokusu o 6 % a ve střední intenzitě 
o 12 %!

Kroměříž 2020 Výnos t/ha
Výnos v % 
na průměr 

pokusu
Vysoká intenzita 13,26 106
Střední intenzita 13,05 112

Zdroj: Kroměříž, maloparcelkový odrůdový pokus, založený společnos   
Agrotest Fyto, s.r.o. v rámci Polního dne v Kroměříži 2020; průměrný výnos 
v % je vztažený k průměru 112 hodnocených odrůd v pokusu

LG Magirus - expert v odolnos   na rzi a mráz
Přednos   odrůdy LG Magirus je odolnost vůči rzi plevové 
i pšeničné. Odolnost pro   padlí travnímu má střední, vel-
mi dobrou odolnost má vůči listovým skvrnitostem a DTR. 
Odolnost pro   fuzariózám klasu je na střední úrovni. 
Zároveň patří LG Magirus k nejlépe přezimujícím odrů-
dám s nejvyšší mrazuvzdornos  .

Jak na LG Magirus
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Velmi dobrá
Výška porostu (cm) 100–105
HTZ (g)  55
Zimovzdornost Výborná 
Ranost Polopozdní
Odnoživost Střední
Počet produk  vních stébel na m2 550–650

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 6
Listové skvrnitos   (Septoriozy) 6
Rez plevová 8
Rez pšeničná 8
Fuzariózy klasů 6

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů BSA, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

LG Magirus je polopozdní odrůda kvality E s vynikajícím výnosem. Doporučujeme intenzivní pěstování s vyšší dusí-
katou výživou. Odrůda je vhodná do všech výrobních oblas   a lze ji pěstovat i po obilnině a kukuřici. LG Magirus 
je charakteris  cký střední až nižší odnoživos  . Op  mální počet produk  vních stébel je 550–650 na m2. Výnos tvoří 
produk  vitou klasu, má velmi vysokou HTZ (klasový typ). 
Doporučujeme intenzivní technologii pěstování za použi   dvou fungicidů. Podle infekčního tlaku proveďte první 
ošetření pro   padlí travnímu. Další ošetření směřujte do klasu a na praporcový list. LG Magirus je vyšší odrůda 
s průměrnou délkou stébla 100–105 cm. U intenzivně vedených porostů aplikujte střední až vyšší dávku regulátoru 
růstu pro   poléhání. Součás   technologie by mělo být dostatečné kvalita  vní přihnojení pro udržení elitních para-
metrů zrna a velmi vysokého výnosu.

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

Vyšlech  l: Limagrain GmbH, Německo
Registrace: Německo, Belgie, Velká Británie
V registračním řízení: Ukrajina

Oblast
LG Magirus - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen listopad

KVO 3,5–3,8 3,8–4,2 4,2–4,8 (i po kukuřici)

ŘVO 3,3–3,6 3,6–3,9 3,9–4,8 (i po kukuřici)

BVO 3,8–4,2 4,0–4,5 4,5–4,7

Vhodný i pro pozdní se  

Nemusíš být genius, 
abys vybral Magirus
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Sheriff  vláDne „bramborařině„
 � Velmi vysoký výnos 
 � Nejlepší volba do BVO 
 � Velmi dobrá až vysoká odolnost vůči chorobám
 � Krátké rostliny s vysokou odolnos   vůči poléhání

Sheriff KRMNÁ

Jak na Sheriff 
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Vysoká
Výška porostu (cm) 85–95
HTZ (g)  39
Zimovzdornost Vysoká
Ranost Pozdní
Odnoživost Vysoká
Počet produk  vních stébel na m2 650–700

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 8
Listové skvrnitos  7
Rez plevová 8
Rez pšeničná 8
Fuzariózy klasů 7
Odolnost plodomorce plevové ANO

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

Sheriff  je krmná pozdní odrůda vhodná především do BVO a ŘVO. Toleruje se   po obilnině. Sheriff  dobře odnožu-
je a výnos tvoří počtem produk  vních stébel (op  mum je 650–700 klasů/m2). Přednos   odrůdy Sheriff  je vysoká 
mrazuvzdornost, odolnost poléhání a vysoká odolnost všem chorobám listu, včetně rzi travní. I když je Sheriff  
odrůda pro krmné účely, vypla   se pěstovat ho intenzivním způsobem. 

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

Vyšlech  l:  Sejet Planteforaedling I/S, Dánsko
Registrace: ČR, Německo, Dánsko, Litva

Oblast
Sheriff  - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen listopad

ŘVO 3,1–3,5 3,5–3,8 3,8–4,7

BVO 3,5–4,0 4,0–4,6

Toleruje i pozdní výsev
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Sheriff  - odrůda s nejlepšími výnosy v BVO Sheriff  - potvrdil vynikající výnos i v roce 2020

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, SDO - Výsledky po sklizni 2020, BVO rok 2020; 
výnos v % je uveden na průměr 26 odrůd v pokusu Zdroj: Výsledky z demonstračních pokusů a z praxe ČR 2020
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Evina patří Do mlýna 
 � Dlouhodobě nejstabilnější prémiová 
pekařská kvalita E 

 � Vynikající odolnost k fuzariózám klasu 
 � Stabilní výnos 
 � Velmi dobrý zdravotní stav

Elitní potravinářská kvalita
Evina je dlouhodobě nejstabilnější registrované Éčko v ČR 
i SR. Díky své výborné kvalitě E je trvale žádaná mlýny. 
Evina má vysoký obsah dusíkatých látek, vysokou hod-
notu čísla poklesu, velmi vysokou hodnotu deformační 
energie těsta (W) a op  mální poměr P/L. Mouka z Eviny 
se používá na výrobu těch nejkvalitnějších cukrářských 
a pekařských výrobků.

Evina - stabilní kvalita E napříč ročníky
OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml

Lepek
%

805 15,4 383 63 35,2
Zdroj: GoodMills Česko s.r.o. - mlýn Kyjov, osmiletý průměr hodnot z testo-
vaných vzorků a z nákupu (2012–2019)

Evina - zdravý list i klas
Evina má vysokou odolnost vůči padlí, rzi pšeničné i rzi 
plevové a střední odolnost pro   listovým skvrnitostem.
Přednos   Eviny je vysoká odolnost vůči fuzariózám v klasu 
a nízká kumulace mykotoxinů (DON) v zrnu. Řada zemědělců 
úspěšně pěstuje Evinu i v režimu ekologického zemědělství.

Zkušení pěs  telé v ČR i SR dosahují s Evinou 
výborné kvality i výnosu

Podnik Výnos 
(t/ha) Výměra Okres

Agropodnik 
Mašovice, a.s. 8,65 80 ha Znojmo (ČR)

Podyjí, a.s., 
Horní Břečkov 8,49 25 ha Znojmo (ČR)

Poľnohospodárske 
družstvo Dolný Ohaj 7,40 66 ha Nové Zámky 

(SR)
Zdroj: Výsledky provozních ploch v roce 2020, ČR a SR

Evina   

Jak na Evinu
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Velmi dobrá
Výška porostu (cm) 95–105
HTZ (g)  46
Zimovzdornost Střední
Ranost Poloraná
Odnoživost Střední
Počet produk  vních stébel na m2 550–650

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 8
Listové skvrnitos  6
Rez plevová 9
Rez pšeničná 7
Fuzariózy klasů 7,5

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

Evina je poloraná vyšší odrůda vhodná do všech výrobních oblas  . Doporučujeme standardní ošetření fungicidy 
a regulátory růstu. Pro dosažení excelentních parametrů zrna doporučujeme kvalita  vní přihnojení v dostatečně 
vysoké dávce. Evinu je vhodné zařadit po zlepšující předplodině, ale dá se pěstovat i po obilnině a kukuřici. Je 
tolerantní k pozdnímu termínu se  .

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

Vyšlech  l: Limagrain GmbH, Německo
Registrace: ČR, SR, Maďarsko, Rakousko

Evina září říjen listopad

Výsevek v MKS/ha 3,5–4,2 3,8–4,7  4,2–5,0 (i po kukuřici)
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Klasy jako palice kukuřice
 � Dlouhodobě mimořádně výnosná 
pšenice

 � Dobrá odolnost vůči poléhání
 � Zdravá odrůda vhodná pro pěstování 
po obilnině

 � Pro krmné účely, na oplatky i slad

Lear - královský výnos
Lear dosahuje velmi vysokých výnosů na provozních 
plochách i v pokusech. Je to stále velmi oblíbená odrů-
da v BVO. Pěs  telé oceňují vysokou odolnost vůči padlí 
travnímu a rzi pšeničné a velmi dobrou odolnost pro   
braničnatce na listu.
Bonusem odrůdy Lear, především v obilních sledech, je re-
zistence vůči plodomorce pšeničné. 

Lear → odrůda s potvrzenou krmnou kvalitou
Lear je určen především pro krmné účely. Vysokou krm-
nou kvalitu pro monogastrická zvířata potvrdil při testová-
ní krmné kvality, které organizuje ZZN Pelhřimov ve spolu-
práci se státním podnikem Mezinárodní testování drůbeže 
Ústrašice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.

Lear → na oplatky i do piva
Na základě zkoušení mlynářů a výrobců oplatků je odrůda 
Lear vhodná pro výrobu oplatků a pro tento účel je také 
vykupována mlýny. 
Další uplatnění najde Lear při výrobě pšeničného sladu. 
Sladovnickou kvalitu potvrdil Výzkumný ústav pivovarský 
a sladařský, a.s. Pro sladovnické účely je Lear vykupován 
zejména v Německu a ve Francii.

Lear   KRMNÁ

Jak na Lear
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Velmi dobrá
Výška porostu (cm) 80–90
HTZ (g)  42
Zimovzdornost Střední
Ranost Pozdní
Odnoživost Střední
Počet produk  vních stébel na m2 500–600

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 8
Listové skvrnitos  7
Rez plevová 6
Rez pšeničná 8
Fuzariózy klasů 7
Rezistence plodomorce pšeničné ANO

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů BSA, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

Lear je kratší až středně dlouhá pozdní odrůda klasového typu, vhodná především do BVO a ŘVO. Lze jej pěstovat 
i po obilnině. Vzhledem k velkému a těžkému klasu doporučujeme aplikaci regulátoru růstu pro zpevnění stéb-
la. Ošetření fungicidy volte podle předplodiny a intenzity pěstování. Běžně dostačuje aplikace na praporcový list 
a klas. Doporučený výsevek pro BVO je 3,6–4,0 MKS při včasném termínu se   a 4,1–4,5 MKS při výsevu ke konci 
agrotechnické lhůty. V ŘVO doporučujeme výsevek 3,4–3,8 MKS při včasném termínu se   a 3,9–4,3 MKS při vý-
sevu ke konci agrotechnické lhůty.

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

Vyšlech  l: Limagrain UK Ltd., Velká Británie 
Registrace: Německo, Velká Británie

Lear - odrůda která se Vám zalíbí
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Jak na Gallixe
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Velmi dobrá
Výška porostu (cm) 75–85
HTZ (g)  40
Zimovzdornost Střední
Ranost Raná
Odnoživost Vysoká
Počet produk  vních stébel na m2 650–750

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 8
Listové skvrnitos  6,5
Rez plevová 7
Rez pšeničná 6
Fuzariózy klasů 7
Rezistence plodomorce pšeničné ANO

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů a zkušenos   šlech  tele 
a zemědělské praxe)

Gallixe je raná, vysoce odnoživá odrůda vhodná do všech výrobních oblas  . Doporučujeme se   v agrotechnické 
lhůtě v dané oblas  . Nejsou vhodné příliš časné ani velmi pozdní výsevy. Pro Gallixe je typický rychlý start jarní ve-
getace a dobrá regenerace. Přednos   je vysoká odolnost poléhání, délka stébla přibližně 80 cm. Gallixe tvoří výnos 
počtem klasů a vysokým počtem zrn v klase. Doporučujeme standardní ošetření listu a klasu fungicidy.  
Doporučený výsevek pro KVO je 3,5–4,2 MKS, pro ŘVO 3,3–4,0 MKS a pro BVO je 3,7–4,5 MKS.

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

Vyšlech  l:  Agri Obten  ons, SA, Francie
Registrace: Francie

Gallixe
Nově žáDaná oplatková oDrůDa

 � Nově preferovaná fi rmou Mondelēz
 � Velmi raná odrůda 
 � Vysoký výnos potvrzen v prvních 
pokusech v ČR

 � Krátká a nepoléhavá odrůda

Kvalita CK

Gallixe je odrůda s měkkým endospermem a s kvalitou 
vhodnou pro výrobu oplatků a sušenek. Odrůda je nově 
schválená a rozvíjená společnos   Mondelēz Interna  onal. 

Zdravotní stav
Přednos   odrůdy Gallixe je velmi dobrá odolnost pro   lis-
tovým chorobám, včetně rzi plevové. Odolnost rzi pšenič-
né a fuzariózám klasu je na dobré úrovni. 

Vysoké výnosy v suchém roce v Kroměříži

Kroměříž Vysoká 
intenzita Extenzita

Výnos v t/ha 10,59 10,15
Zdroj: Kroměříž, maloparcelkový odrůdový pokus 2017

KRMNÁ
RANÁ
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Pch1Floki novinka
KRMNÁ

Krmná oDrůDa Do KVO a teplé 
ŘVO

 � Nejvýnosnější odrůda v KVO a ŘVO
 � Vhodná i do sušších a teplejších oblas  
 � Odrůda odolná rzi plevové
 � Krmná odrůda

Floki - nejlepší výnos v KVO a ŘVO
Floki byla v registračních zkouškách ÚKZÚZ 2017–2019 
nejvýnosnější odrůdou v KVO a ŘVO v ošetřené variantě 
pěstování. Pozici nejvýnosnější odrůdy v KVO a ŘVO po-
tvrdila i ve čtyřletém průměru SDO 2017–2020. Nejlep-
ších výsledků dosahovala v problémových ročnících 2018 
i 2019, kdy překonávala průměr pokusu i o více jak 10 %. 
Floki je krmná odrůda pro intenzivní pěstování v tep-
lejších oblastech. Přednos   odrůdy je vysoká objemová 
hmotnost a vysoká HTZ.

Jak na Floki
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Střední
Výška porostu (cm) 85–95
HTZ (g)  46
Zimovzdornost Střední
Ranost Polopozdní
Odnoživost Velmi dobrá
Počet produk  vních stébel na m2 650–750

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 7,5
Listové skvrnitos  6
Rez plevová 9
Rez pšeničná 6
Fuzariózy klasů 6
Rezistence pravému stéblolamu Pch1 ANO 

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

Floki je středně raná až polopozdní odrůda. Dosahuje vynikajících výsledků v teplejších pěstebních oblastech. 
Nejlepších výsledků dosahuje při intenzivním pěstování - doporučujeme ošetření listů a klasů fungicidem. Odrůda 
má středně dlouhé rostliny kolem 90 cm se střední odolnos   pro   poléhání. Doporučujeme aplikaci střední až 
vyšší dávky regulátoru růstu. Doporučený výsevek pro KVO je 3,5–4,5 MKS, pro ŘVO 3,3–4,3 MKS a pro BVO 3,8–4,6 
MKS dle aktuálních podmínek a termínu se  . 

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

Vyšlech  l: Saatzucht Josef Breun GmbH & Co.KG, Německo
Registrace: ČR 2020
V registračním řízení: Polsko

Průměr pokusu Floki
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LEIDI - ELEGANTNÍ ŘEŠENÍ PRO 
PODZIM I JARO 

 � Přesívková pšenice s vysokým výnosem
 � Intenzivní odrůda do všech oblas  
 � Velmi dobrá odolnost rzi pšeničné 
a fuzariózám klasu

 � Nejvyšší zimovzdornost v přesívkovém 
sor  mentu

 � Velmi dobrá pekařská kvalita A s HTZ 46 g
 � Pro se   od podzimu až do jara

Leidi - pro podzimní i jarní se  
Leidi je přesívkový typ pšenice pro jarní i podzimní výsev. 
Při podzimním výsevu je sklizeň asi o týden ranější opro   
brzkému jarnímu výsevu.

Výborná kvalita na první množitelské ploše v ČR
OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml

HTZ
g

830 13,0 318 67 46
Zdroj: První množitelská plocha - Milostovice - podzimní výsev, Ing. Buček, 
okres Opava (ČR), 2020

Kvalita E/A ve státních zkouškách ÚKZÚZ 2020
OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml Kvalita 

795 14,4 462 67 E/A
Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Státní odrůdové zkoušky - Pšenice jarní - podzimní výsev, 
sklizeň 2020

S Leidi Vám osivo na skladě nezůstane
Přednos   Leidi je možnost zařadit ji do osevních sledů 
s vysokým rizikem, že se nepodaří na podzim zasít běžnou 
ozimou odrůdu (pozdní sklizeň předplodiny, počasí...).  Pře-
sívkový charakter Leidi umožňuje již nakoupené namoře-
né osivo jednoduše vysít na jaře, jako běžnou jarní pšenici.

Nejvyšší mrazuvzdornost
Leidi prokázala v mrazových testech ÚKZÚZ nejvyšší odol-
nost mrazu z celého zkoušeného sor  mentu. V celkovém 
průměru dosáhla 75 % přeživších rostlin. Průměr ostat-
ních zkoušených jarních pšenic byl jen 48 %. 

Leidi novinka JARO

PODZIM
ZIMA

A
KVALITA

PŠENICE  ●  43

Říjen
Po Út St Čt Páá SoSo

1 22

4 5 66 7 8 9

1111 12 13 14 1515 16

1818 19 2020 21 22 2

25 26 27 28 29setí
 Lei

di
NNe

3

10

6 117

23 24

30

didididididdi
3

1010di ListopadPo Út St Čt Páá SoSo NNe
1 2 3 4 5 6 77

8 9 10 1111 12 13 1414
15 1616 17 18 1919 20 221

2222 23 24 2525 26 27
99 3030setí Lei

di
299

Prosinec
Po Út St Čt Páá SoSo

1 2 33 4
6 7 8 99 10 111

13 144 15 16 1717 18
2020 21 22 2323 24 25
2727 828 29 30 31setí

 Lei
di

6 27 28
0

NNe
5

12
119
26

didi1di
LedenPo Út St Čt Páá SoSo NNe

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 116

17 18 19 20 21 22

24 25 26 2

setí Leidisetí Leidi
s 24

31

Únor
Po Út St Čt PáPáá SooS NNeNN

1 2 33 444 5 6

7 88 9 101 11111 12 13

1414 15 1616 18 19 220

2111 222222 23

28
setí

 Lei
di

22 23
26 27 28 29 303

31

003339

Březen
Po Út St Čt Páá SoSoSo NNe1 2 3 44 55 6667

111 1212 13
8 19 220

26 27
setí Le

idi
17 18
24 25
31

17 18 19 20

24 25 26 27
íí 1 7 8 9

26 2727 14 LeiLeieLLeeeiLLLee10 11
17LLeLL1717LeeeeeeiLei4 ttttttítí

Duben
Po Út St Čt Páá SoSo NNe

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 155 16 117

188 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 20set
í Le

idi

set
í Le

idi

NEJŠIRŠÍ OKNO VÝSEVU
OD PODZIMU AŽ DO JARA



44

Zařazení v osevním postupu
Leidi lze zařadit po kukuřici na zrno, cukrovce a dalších 
pozdě sklizených předplodinách. 
Leidi je velmi elegantním řešením i pozdních výsevů pšeni-
ce po podzimní variantě meziplodin, které musí být na po-
zemku ponechány minimálně do konce října. 

Jak na Leidi
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Dobrá
Výška porostu (cm) 95–105
HTZ (g)  46
Zimovzdornost Vysoká
Ranost Poloraná
Odnoživost Střední
Počet produk  vních stébel na m2 600–700

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 6
Listové skvrnitos  6
Rez plevová 7
Rez pšeničná 8
Fuzariózy klasů 7,5

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

Leidi je přesívkový typ pšenice s možnos   se   od podzimu až do jara. Doporučený termín výsevu je od poloviny 
října až do zámrzu nebo dokud se   dovolí půdní podmínky, tedy i v průběhu celé zimy a jara. Při jarním výsevu se 
Leidi chová jako běžná jarní pšenice.
Leidi je tolerantní ke všem předplodinám, má velmi dobrou odolnost klasovým fuzariózám. Doporučujeme ošet-
ření listů a klasu fungicidem a provést aplikaci regulátoru růstu na zpevnění a zkrácení stébla. Přednos   odrůdy 
Leidi je vysoká mrazuvzdornost. 
Doporučený výsevek se pohybuje v intervalu od 4,0 po 5,0 až 5,5 MKS v závislos   na půdních podmínkách a ter-
mínu se  . Pro časné podzimní výsevy (1/2 října) většinou postačí 4 MKS. V polovině listopadu a v prosinci již dopo-
ručujeme výsevky okolo 4,7–5 MKS. V případě pozdního jarního se   nebo se   za sucha je vhodné navýšit výsevek 
až na 5,5 MKS.  

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

Vyšlech  l: Boreal Plant Breeding Ltd., Finsko
Registrace: Estonsko, Ukrajina
V registračním řízení: ČR, Litva

Leidi novinka

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Registrační zkoušky 
- Pšenice jarní podzimní výsev, sklizeň 2020 
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LG Zoro, Váš ochránce 
proti virové zakrslosti

 � Nejvýnosnější registrovaná odrůda 
s rezistencí k BYDV

 � Výborný zdravotní stav
 � Velké zrno s vysokou HTZ
 � Rezistentní odrůda vůči virové zakrslos   
ječmene (BYDV)

LG Zoro - změnil pohled na rezistentní odrůdy 
LG Zoro je unikátní odrůda, která v sobě kombinuje vy-
soký výnos a rezistenci pro   virové zakrslos   ječmene 
- BYDV. V registračních zkouškách 2017–2019 překonal re-
zistentní kontrolní odrůdu o 17 %, tedy o 1,32 t/ha. Mezi 
standardními odrůdami dosáhl LG Zoro výnosu 105,7 % 
v ošetřené variantě a překonal tak obě kontrolní odrůdy 
KWS Meridian a Titus i většinu ostatních odrůd. Vynikající 
výnos LG Zoro potvrdil ve zkouškách ÚKZÚZ i v roce 2020. 

LG Zoro → dvojnásobek množitelských ploch
Díky velkému zájmu pěs  telů a semenářských fi rem se již 
v prvním roce zásevu vyprodalo veškeré osivo LG Zoro 
na množitelské plochy. Z těchto ploch se na podzim 2020 
vyrobilo 642 tun cer  fi kovaného osiva. Reakcí na tento 
zájem pěs  telů bylo zdvojnásobení množitelské plochy 
pro rok 2021.

LG Zoro - odolný k virózám i chorobám
LG Zoro prokázal vynikající odolnost k viru žluté zakrslos-
  ječmene (BYDV) v podmínkách umělé infekce ve zkouš-

kách ÚKZÚZ. Rezistenci potvrdily i gene  cké rozbory.  
Přednos   odrůdy LG Zoro je také výborná odolnost 
k ostatním chorobám. Vyniká vysokou odolnos   pro   
komplexu hnědých skvrnitos  , fuzariózám v klasu i padlí 
travnímu a má velmi dobrou odolnost pro   rynchospo-
riové skvrnitos  .  

LG Zoro

Průměr kontrol LG Zoro
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88,,7744
9,24
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2017�20191)
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2017�20202)

9,79

Zdroj: 1) ÚKZÚZ, ČR - Rozhodnu   o registraci 2019 (průměr 2017–2019), 
ošetřená varianta, kontrolní (standardní) odrůdy KWS Meridian a Titus
2) ÚKZÚZ, ČR, SDO - Výnosy po sklizni 2020, ošetřená varianta, kontrolní 
(standardní) odrůdy Belissa a LG Triumph

Průměr pokusu LG Zoro

Výnos (t/ha)
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LG Zoro - vynikající výsledky v ČR i SR

Zdroj: Demonstrační pokusy 2020; PD Kroměříž 2020 - Agrotest Fyto, s.r.o., 
okres Kroměříž, ČR; PS Hněvčeves, okres Hradec Králové, ČR; 
AGROMARKT - Nýrovce, okres Levice, SR
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Jak na LG Zoro
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Střední 
Výška porostu (cm) 95–105
HTZ (g) 47
Zimovzdornost Velmi dobrá
Ranost Střední
Odnoživost Střední
Počet produk  vních stébel na m2 600–700

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Rezistence virózám (BYDV) ANO
Padlí travní 7,5
Hnědá skvrnitost 7,5
Rynchosporiová skvrnitost 7
Rez ječná 6
Fuzariózy klasů 7,5

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

LG Zoro je středně raná, mimořádně výnosná šes  řadá odrůda ozimého ječmene s rezistencí k virové zakrslos   
ječmene (BYDV). Není tedy nutná podzimní aplikace insek  cidů pro   přenašečům této virózy. Odrůda je vhodná 
do všech výrobních oblas   a je možné ji pěstovat i po obilnině. Doporučený výsevek je 3,5–4,3 MKS/ha. Cílová 
hustota porostu je 600–700 klasů na m2. LG Zoro velice dobře reaguje na intenzivní pěstování. Doporučujeme po-
užít běžnou technologii hnojení ozimého ječmene dusíkem. LG Zoro je odrůda s výborným zdravotním stavem, 
doporučujeme standardní ošetření fungicidy. Vzhledem ke střední odolnos   poléhání doporučujeme aplikovat 
regulátor růstu na zkrácení a zpevnění stébla. Běžná délka rostlin je 100 cm.

Oblast
LG Zoro - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen

KVO 3,5–4,5

ŘVO 3,7–4,3

BVO 4,0–4,5

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

Vyšlech  l: Limagrain Belgium NV, Belgie
Registrace: ČR 2019, Velká Británie
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Trumf na Vaše pole
 � Velmi vysoký výnos v pokusech ÚKZÚZ 
i v praxi

 � Odrůda odolná pro   poléhání
 � Výborný zdravotní stav
 � Vhodný i po obilnině
 � Velké zrno s HTZ 47 g
 � Vysoká odnoživost
 � Velmi dobrá zimovzdornost

LG Triumph - vítězí nad chorobami a nepoléhá
LG Triumph má vysokou odolnost pro   padlí travnímu, 
rynchosporiové skvrnitos   i rzi ječné. Velmi dobrou 
odolnost má pro   fuzariózám klasu a dobrou odolnost 
vůči komplexu hnědých skvrnitos  .
Velkou přednos   LG Triumph je velmi vysoká odolnost 
pro   poléhání (8 b.).

Špičkové výnosy v roce 2020
Vynikající výsledky v roce 2020 potvrdily výnosy na ÚKZÚZ, 
SDO, kde LG Triumph dosáhl v neošetřené variantě dru-
hého nejlepšího výnosu 9,47 t/ha a v ošetřené dokonce 
10,92 t/ha. 

LG Triumph - nejpěstovanější šes  řadá odrůda
LG Triumph je velmi oblíbená odrůda v ČR i SR. V ČR bylo 
na podzim 2020 vyrobeno 1403 t cer  fi kovaných osiv. 
Na Slovensku je LG Triumph s 539 t cer  fi kovaných osiv 
v roce 2020 dokonce nejpěstovanější šes  řadou odrů-
dou. 

LG Triumph
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Jak na LG Triumph
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Odolná
Výška porostu (cm) 95–100
HTZ (g) 47
Zimovzdornost Velmi dobrá
Ranost Polopozdní
Odnoživost Velmi dobrá
Počet produk  vních stébel na m2 600–700

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 7,5
Hnědá skvrnitost 6,5
Rynchosporiová skvrnitost 7,5
Rez ječná 7,5
Fuzariózy klasů 7

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

LG Triumph je mimořádně výnosná šes  řadá odrůda ozimého ječmene s velice dobrou odnoživos  . Je vhodná 
do všech výrobních oblas   a je možné ji pěstovat i po obilnině. Toleruje i opožděné výsevy. Op  mální hustota po-
rostu je mezi 600–700 klasy na m2. LG Triumph je odrůda s výborným zdravotním stavem. Doporučujeme aplikaci 
fungicidů s účinnos   pro   listovým skvrnitostem. Odrůda je 95–100 cm vysoká a má jednu z nejlepších odolnos   
pro   poléhání. Při intenzivním pěstování doporučujeme aplikovat standardní dávku regulátoru růstu. 

LG Triumph oDolný poléhání

Oblast
LG Triumph - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen

KVO 3,5–4,5

ŘVO 3,3–4,0  až  4,5

BVO 3,8–4,5

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

Vyšlech  l: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrace: ČR, Ukrajina
V registračním řízení: Maďarsko
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LG Triumph je polopozdní 

velmi výnosná odrůda. 

Přednos   je tolerance 

k opožděnému výsevu a velmi 

vysoká odolnost pro   poléhání.



Raná novinka šestiřaDého 
ječmene s vysokým výnosem

 � Velmi vysoký výnos v pokusech ÚKZÚZ
 � Raná odrůda vhodná i do teplejších 
a sušších oblas  

 � Výborný zdravotní stav
 � Vysoká odolnost poléhání
 � Velké zrno s HTZ 47 g

Picasso → vynikající výnos, ranost a výborný 
zdravotní stav
Picasso byl v problema  ckém suchém roce 2019 nejvý-
nosnější odrůdou ve zkouškách ÚKZÚZ. Přednos   odrůdy 
je ranost a vysoká odolnost všem chorobám včetně plís-
ně sněžné. Vysoký výnos ve dvouletém průměru zkoušek 
ÚKZÚZ ukazuje graf. 

Picasso novinka
RANÁ

Jak na Picasso
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Vysoká
Výška porostu (cm) 95–100
HTZ (g) 47
Zimovzdornost Dobrá
Ranost Raná
Odnoživost Střední
Počet produk  vních stébel na m2 550–650
Výsevek (MKS) 3,5–4,3

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 8
Hnědá skvrnitost 7
Rynchosporiová skvrnitost 7
Rez ječná 7
Fuzariózy klasů 7,5

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

Picasso je raná a velmi zdravá odrůda. V dosavadních zkouškách ÚKZÚZ dosáhla výborných výnosů v ošetřené 
i neošetřené variantě. Je vhodná do všech výrobních oblas   včetně teplejších a sušších. Picasso je středně od-
nožující odrůda, doporučený výsevek je 3,5–4,3 MKS/ha. Cílová hustota porostu je mezi 550–650 klasů na m2. 
Přednos   odrůdy Picasso je výborný zdravotní stav a vysoká odolnost pro   poléhání. Výška rostlin je 95–100 cm. 
Doporučujeme standardní ošetření fungicidy a střední až nižší dávkou regulátoru růstu. 

Průměr kontrol Picasso
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Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2019–2020; výnos 
v % je uveden na průměr kontrolních odrůd KWS Kosmos, KWS Meridian, 
LG Triumph

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

Vyšlech  l: W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG
Registrace: Německo, Polsko
V registračním řízení: ČR, Dánsko
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KDo na poDzim Sobell seje
po sklizni se jenom směje

 � Nejvýnosnější dvouřadý ozimý ječmen 
v neošetřené variantě 

 � Výborný zdravotní stav → nejlepší 
odolnost listovým skvrnitostem

 � Velmi vysoká odnoživost

Sobell je zdravá odrůda
Sobell má nejlepší odolnost pro   hnědé skvrnitos   i ryn-
chosporiové skvrnitos   z celého sor  mentu dvouřadých 
i šes  řadých odrůd v ČR. V hodnocení ÚKZÚZ dosáhl 
u hnědé skvrnitos   odolnos   7,5 b. (průměr ostatních od-
růd 6,9 b.) a v případě rynchosporiové skvrnitos   dokonce 
8,3 b. (průměr ostatních odrůd 7,4 b.). 
Zároveň má Sobell velmi dobrou odolnost pro   všem 
ostatním chorobám jako jsou padlí travní, rez ječná nebo 
fuzariózy klasů. 

Sobell - nejvýnosnější dvouřadá odrůda 
v neošetřené variantě

Velkou přednos   odrůdy Sobell je výborný zdravotní 
stav. Díky tomu to byla nejvýnosnější dvouřadá odrůda 
v registračních zkouškách ÚKZÚZ ČR 2017–2019 v neoše-
třené variantě a zároveň i nejvýnosnější dvouřadá odrů-
da  ve čtyřletém průměru SDO 2020 v neošetřené variantě 
pěstování. 
Výborných výnosů dosahuje i v ošetřené variantě, jak je 
vidět v grafu.

Sobell novinka

Jak na Sobell
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Střední 
Výška porostu (cm) 75–85
HTZ (g) 48
Zimovzdornost Střední
Ranost Střední
Odnoživost Velmi vysoká
Počet produk  vních stébel na m2 850–950
Výsevek (MKS) 3,0–4,1

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 8
Hnědá skvrnitost 7,5
Rynchosporiová skvrnitost 8,5
Rez ječná 7,5
Fuzariózy klasů 8

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

Sobell je středně raná odrůda vhodná do všech výrobních oblas  . Vyniká výborným zdravotním stavem a velmi 
vysokou odnoživos  . Op  mální hustota porostu je 850–950 klasů na m2. Doporučujeme se   v agrotechnické lhůtě 
pro danou výrobní oblast s výsevkem 3,0–4,1 MKS/ha. Při vysoké intenzitě pěstování doporučujeme použít střední 
až vyšší dávku regulátoru růstu pro zkrácení a zpevnění stébla. Fungicidní ošetření přizpůsobte infekčnímu tlaku 
chorob a místním podmínkám.
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Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, SDO - Výnosy po sklizni 2020

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

Vyšlech  l: Sejet Planteforaedling I/S, Dánsko
Registrace: Česká republika 2019, Dánsko, Francie, Velká Británie
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Suchu oDolá, velké zrno Dá
 � Velké zrno s velmi vysokou HTZ
 � Vhodná i do teplejších a sušších 
podmínek 

 � Vysoká odolnost pro   poléhání 
 � Velmi dobrá odolnost vůči vyzimování
 � Výborný zdravotní stav

Padura - výborný výnos velkého zrna

Velké zrno a velmi vysoká HTZ
Přednos   odrůdy Padura je velké zrno s vysokou HTZ 
na úrovni 54 až 60 g. Díky tomu dosahuje vysokého výno-
su předního zrna. 

Padura - odolná poléhání 
Padura vyniká velmi dobrým zdravotním stavem a odol-
nos   pro   poléhání. Má velmi dobrou odolnost pro   pad-
lí travnímu, rzi ječné i hnědé skvrnitos  . Odolnost ryncho-
sporiové skvrnitos   a fuzariózám v klasu je vysoká.

Padura

Jak na Paduru
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Velmi vysoká
Výška porostu (cm) 80–85
HTZ (g) 57
Zimovzdornost Dobrá
Ranost Středně raná
Odnoživost Vysoká
Počet produk  vních stébel na m2 800–900
Výsevek (MKS) 3,2–4,1

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 7,5
Hnědá skvrnitost 7
Rynchosporiová skvrnitost 8
Rez ječná 7,5
Fuzariózy klasů 8

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

Padura je dvouřadá krmná odrůda s velmi vysokým výnosem, kterým překonává běžné šes  řadé odrůdy ozimého 
ječmene. Je to raná odrůda vhodná do všech výrobních oblas  . Doporučený výsevek je 3,2–4,1 MKS/ha. Padura 
toleruje se   po agrotechnické lhůtě. Op  mální hustota porostu je 800–900 klasů na m2. Padura má středně vyso-
ké rostliny (běžná délka stébla 80 cm) s velmi dobrou odolnos   pro   poléhání. Při intenzivním pěstování doporu-
čujeme aplikovat střední dávku regulátoru růstu a fungicid dle aktuálního tlaku chorob.

Výnos (t/ha)
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Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, SDO - Výnosy po sklizni 2020, ječmen ozimý

Padura a její typické antokyanové zbarvení klasu

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

Vyšlech  l: Sejet Planteforaedling I/S, Dánsko
Registrace: Česká republika, Srbsko, Rumunsko, Německo
V registračním řízení: Polsko
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Raná výnosná novinka 
v testování Heinekenu

 � Dvouřadý ozimý ječmen se sladovnickou 
kvalitou

 � Nejvýnosnější dvouřadá odrůda 
ve státních odrůdových zkouškách 
ÚKSÚP 2017–2019

 � Velmi raná vysoce odnoživá odrůda 
 � Registrace SR 2020

Marysell - nejvýnosnější dvouřadá odrůda
Agronomickou přednos   odrůdy Marysell je ranost, vy-
soká HTZ a velmi dobrá odolnost chorobám. Díky tomu 
byla nejvýnosnější odrůdou v tříletém průměru státních 
odrůdových zkoušek ÚKSÚP 2017–2019, SR. 

9,4 t/ha v AGROMARKT - Nýrovce
Vynikající výnos potvrdila odrůda Marysell v demonstrač-
ním pokusu AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o. (okres Levice, 
SR), kde dosáhla výnosu 9,40 t/ha. 

Marysell v testování společnos   Heineken
Odrůda Marysell svým kvalita  vním profi lem překonala 
sladovnickou kontrolní odrůdu Wintmalt. Díky tomu byla 
zařazena pro rok 2021 do provozního zkoušení sladoven 
Heineken Slovensko Sladovne, a.s. 
Přednos   Marysell je vysoká HTZ a vysoký podíl přední-
ho zrna.

Marysell novinka

Jak na Marysell
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Střední
Výška porostu (cm) 75–85
HTZ (g) 53
Zimovzdornost Dobrá
Ranost Velmi raná
Odnoživost Vysoká
Počet produk  vních stébel na m2 850–950
Výsevek (MKS) 3,2–4,0

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 6,5
Hnědá skvrnitost 6,5
Rynchosporiová skvrnitost 7,5
Rez ječná 7
Fuzariózy klasů 8

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKSÚP, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

Marysell je velmi raná odrůda, o 3 dny ranější než odrůda Wintmalt. Ranos   odpovídá odrůdě Casanova. Je vhod-
ná do všech výrobních oblas  . Doporučujeme se   v agrotechnické lhůtě pro danou výrobní oblast s výsevkem 
3,2–4,0 MKS/ha. Marysell je charakteris  cká vysokou odnoživos   a středně dlouhými rostlinami. Odolnost po-
léhání je dobrá. Přednos   je vysoká HTZ na úrovni 50–55 g. Při vysoké intenzitě pěstování doporučujeme použít 
střední až vyšší dávku regulátoru růstu pro zkrácení a zpevnění stébla. Fungicidní ošetření doporučujeme zaměřit 
pro   padlí travnímu a listovým skvrnitostem, případně využít moření osiva přípravkem Sys  va. 
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Zdroj: ÚKSÚP, SR - Státní odrůdové zkoušky, 2017–2019; 
Výnos v % je uveden na průměr pokusu

RANÁ

Marysell testuje Heineken

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

Vyšlech  l: Unisigma GIE Recherche et Sélec  on, Francie
Registrace: Slovensko 2020
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Výnos, ranost, kvalita, 
pro slaDovny jistota

 � Nejpěstovanější odrůda na Slovensku 
→ 29 % množitelských ploch 2019 i 2020

 � Nejranější odrůda v sor  mentu
 � Dvouřadá sladovnická odrůda

Casanova - sladovnická kvalita
Casanova je sladovnická odrůda s vysokým podílem 
předního zrna s HTZ na úrovni 50 g. Je preferovaná spo-
lečnostmi:
- Heineken Slovensko Sladovne, a.s.
- Lycos - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
- SLADOVŇA, a.s. Michalovce 

Dlouhodobě nejpěstovanější odrůda ozimého 
ječmene na Slovensku 
Casanova 2018 2019 2020
Cer  fi kované osivo 1124 t 1409 t 1588 t
Podíl na trhu 37 % 30 % 31 %

Zdroj: ÚKSÚP, SR - Přehled uznaných a neuznaných osiv ozimů v sezóně 2018, 
2019 a 2020 za Slovenskou republiku

Výborné výsledky v roce 2020
Vynikající výnos potvrdila odrůda Casanova v demonst-
račním pokusu AGROMARKT - Nýrovce, s.r.o. (okres Levi-
ce, SR), kde dosáhla výnosu 9,06 t/ha. Vynikající výsledek 
12,77 t/ha v pokusu v Kroměříži* potvrdil výnosové mož-
nos   odrůdy Casanova. 
Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám (okres 
Galanta, SR) dosáhlo v loňském roce v provozních podmín-
kách výnos 7,5 t/ha na 85 ha. 
(*maloparcelkový odrůdový pokus založený společnos   Agrotest Fyto, s.r.o. 
v rámci Polního dne v Kroměříži 2020, ČR)

Casanova

Jak na Casanovu
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání Střední
Výška porostu (cm) 80–90
HTZ (g) 50
Zimovzdornost Velmi dobrá
Ranost Velmi raná
Odnoživost Vysoká
Počet produk  vních stébel na m2 850–950
Výsevek (MKS) 3,4–4,2

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 7
Hnědá skvrnitost 6,5
Rynchosporiová skvrnitost 8
Rez ječná 6,5
Fuzariózy klasů 7

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů 
a zkušenos   šlech  tele a zemědělské praxe)

Casanova je velmi raná sladovnická odrůda ozimého ječmene, vhodná do všech výrobních oblas  . Doporučujeme 
se   v agrotechnickém termínu pro danou výrobní oblast. Doporučený výsevek 3,5–4,2 MKS na hektar. Při vysoké 
intenzitě pěstování doporučujeme použít střední dávku regulátoru růstu pro zkrácení a zpevnění stébla. Fungicidní 
ošetření doporučujeme zaměřit pro   listovým chorobám.

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

Vyšlech  l: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrace: ČR, Francie, Chorvatsko, Rumunsko,
Bulharsko, Ukrajina

RANÁč.1
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 � Nejvýnosnější dvouřadá odrůda ozimého 
ječmene

 � Velmi raná odrůda
 � Velké zrno s vysokou HTZ
 � Vysoká odolnost pro   poléhání 

Nejvýnosnější dvouřadá odrůda 2018–2020
Valerie je dvouřadá velmi raná krmná odrůda ozimého 
ječmene. Byla registrována na podzim 2020. Ve tříletém 
průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ 2018–2020 byla 
nejvýnosnější odrůdou v ošetřené variantě mezi dvou-
řadými odrůdami. Nejlepšího výnosu dosáhla v suchých 
letech 2018 i 2019.
Přednos   odrůdy je velmi vysoká HTZ 53 g, nejvyšší obje-
mová hmotnost zrna a nejvyšší podíl předního zrna. 

 � Ozimá pšenice s vynikajícím výnosem
 � Vynikající zdravotní stav, včetně vysoké 
odolnos   pro   klasovým fuzariózám

 � Nejvyšší odolnost pro   poléhání - 8,3 b.
 � Vysoká HTZ

Nejvyšší výnos ve zkouškách ÚKZÚZ
LG Mondial byl nejvýnosnější odrůdou ozimé pšenice 
ve dvouletém průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ 
2019–2020. Vysokého výnosu dosáhl v ošetřené i neoše-
třené variantě ve všech výrobních oblastech. 
Přednos   odrůdy je výborný zdravotní stav listů i klasů 
a velmi vysoká odolnost pro   poléhání.

Právně chráněná oDrůDa
Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Vyšlech  l: Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG,
Registrace:  ČR 2020, Německo, Velká Británie, 

Francie, Srbsko, Rakousko

Právně chráněná oDrůDa
Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Vyšlech  l: Limagrain GmbH, Německo
V registračním řízení: ČR, SR, Německo

PŘIPRAVUJEME 

Valerie
JEČMEN OZIMÝ

PŘIPRAVUJEME 

LG Mondial
PŠENICE OZIMÁ
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Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Rozhodnu   o registraci 2020, průměr hodnot 2018–2020 
ošetřená varianta; výnos v % je uveden na průměr kontrolních odrůd 
Leopard a Padura

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, průměr hodnot 2019–2020; výnos v % je uveden na prů-
měr kontrolních odrůd Gordian, Frisky, Proteus, Johnson;  N -neošetřeno, 
O - ošetřeno

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 7,5
Hnědá skvrnitost 7
Rynchosporiová skvrnitost 8
Rez ječná 6
Fuzariózy klasů 7,5
Odolnost poléhání  7,5

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 7
Listové skvrnitos   7
Rez plevová 9
Rez pšeničná 8
Fuzariózy klasů 7,5
Odolnost poléhání  8,5
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Jarní sladovnický ječmen je v ČR i SR tradiční a významnou tržní plodinou. Sladovny i pivovary v dlou-
hodobém horizontu poptávají stále větší množství kvalitního sladovnického ječmene. V posledních 
letech se v některých oblastech pěs  telé potýkali se zhoršenou kvalitou sklizeného zrna ječmene. Bylo 
to především díky nerovnoměrnému rozložení srážek.

Novou alterna  vou zejména pro teplé a přísuškové ob-
las  , ale i pro pěs  tele, kteří chtějí dosahovat špičkových 
výnosů s dobrou kvalitou i v nepříznivých ročnících, může 
být se   jarního sladovnického ječmene již na podzim. Při 
této technologii pěstování dochází k lepšímu využi   zimní 
vláhy, významnému navýšení výnosu a zpravidla ke zlep-
šení jakos   sklizeného zrna. To vše vede ke zlepšení renta-
bility pěstování sladovnického ječmene.

Velmi dobré zkušenos   na Slovensku
Mnozí pěs  telé jarního ječmene, především v oblas   již-
ního Slovenska, již tuto technologii několik let s úspěchem 
využívají. I proto jsme začali se společnos   Heineken Slo-
vensko Sladovne, a.s. pracovat na projektu, jehož cílem je 
shromáždit maximum informací a pěs  telských zkušenos   
se se  m jarního ječmene na podzim.
V rámci demonstračního pokusu v Nýrovcích na Slovensku 
jsme na podzim 2018 vyseli nejpěstovanější sladovnické 
odrůdy jarního ječmene společně s ozimým ječmenem. Na 
jaře proběhl standardní výsev jarních ječmenů. Vynikající 
sklizňové výsledky potvrdily přínos této technologie.  
Pokusy v Nýrovcích jsme založili také následující sezónu. 
Sklizeň 2020 ukázala velice podobné výsledky, které mů-
žete vidět v grafu níže. 

Ověřování v Čechách a na Moravě
Po zkušenostech ze Slovenska jsme se rozhodli projekt 
ověřit i v podmínkách České republiky. Na podzim 2019 
byly založeny maloparcelkové a poloprovozní pokusy 
v okresech Uherské Hradiště a Písek. Zároveň byly ve spo-
lupráci se zpracovateli a pěs  teli sladovnického ječmene 
založeny i provozní plochy o velikos   10–25 ha. 

Podzimní zásevy měly během velmi suchého jara 2020 
velký náskok ve vegetaci opro   běžnému jarnímu výsevu. 
Následná sklizeň potvrdila výborné výsledky podzimních 
výsevů.  

Se   jarního sladovnického 
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Bojos Laudis 550 Overture

9,01 8,76

Jarní ječmen setý na podzim, 
Nýrovce, okres Levice, SR 2020

Výnosy jarních ječmenů ZS Kluky, 
okres Písek, ČR, 2020 

Overture v ZEM a. s. Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové, ČR 
- foceno 2.7.2020. Podzimní zásev (vlevo) je výrazně ranější.
Výnos: podzimní zásev 7,22 t/ha, jarní zásev 6,1 t/ha
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Výnosy jarních ječmenů na jižní Moravě - KVO 
ZS Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště, ČR, 
2020 
Na této lokalitě se nejvíce projevil vliv velmi špatných vlá-
hových podmínek pro vzcházení jarního ječmene na jaře, 
který vzcházel až na konci dubna 2020. V polovině května, 
kdy porosty z jarních zásevů začínaly sloupkovat, porosty 
zaseté na podzim již metaly. Tento propastný rozdíl ve vý-
voji porostů měl za následek také propastný rozdíl ve vý-
nosu. Pro srovnání výsledků byl do tohoto pokusu zařazen 
také dvouřadý krmný ozimý ječmen. 

Agrotechnika pěstování jarního sladovnického 
ječmene z podzimních výsevů
Nejlepších výsledků dosahují pěs  telé při se   mezi 
10. a 20. říjnem. Přínosem výsevu na konci října a v listo-
padu je vyšší jistota přezimování. Osivo je vhodné ošetřit 
přípravkem Sys  va, protože porosty mohou být během 
zimy napadeny paluškou nebo plísní sněžnou. Doporuču-
jeme použít kvalitně namořené cer  fi kované osivo s vyso-
kou biologickou hodnotou.

V případě nutnos   doporučujeme podzimní ošetření pro   
přenašečům viróz. Herbicidní ošetření volíme podle výsky-
tu plevelů buď na podzim nebo na jaře. Celkovou dávku 
dusíku 80–100 kg/ha je vhodné rozdělit. Menší startova-
cí dávku doporučujeme aplikovat na podzim, zbytek pak 
jako regenerační přihnojení, stejně jako u ozimého ječme-
ne. Při dodržení této agrotechniky dosahují pěs  telé při 
podzimním výsevu většinou o 1,5–2 t/ha vyšších výnosů 
v porovnání s jarním výsevem.

Hlavním pěs  telským rizikem podzimního výsevu je stále 
vymrznu  . Jarní ječmen, pokud je dobře otužilý, odolává 
teplotám kolem -10 °C. V literatuře a dostupných výsled-
cích ze zahraničí jsou zmiňovány i teploty přes -12 °C. Ja-
kákoliv sněhová pokrývka tuto hodnotu dále zvyšuje. Pro 
širší uplatnění v běžné praxi bude důležité najít správný 
termín se  .

Alterna  va pro teplejší a přísuškové oblas  
Podzimní se   je jednou z možných variant, jak zlepšit vý-
sledky pěstování jarního sladovnického ječmene, zejména 
v oblastech, kde se nízké teploty v průběhu zimy většinou 
nevyskytují a kde se kvůli častým jarním a letním přísuš-
kům rozhodli od pěstování jarního sladovnického ječmene 
upus  t. Pokud se rozhodnete vyzkoušet tuto alterna  vu, 
rádi Vám poradíme. 

ječmene na podzim 
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Jarní ječmen setý na jaře (3 parcely vlevo) a jarní ječmen setý na podzim 
(2 řady parcel vpravo), ZS Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště, ČR 
- foceno 18. 5. 2020
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Sor  ment 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 společnos  :
- 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

LG Stamgast novinka

•  nejnovější česká odrůda pro České pivo
•  vynikající výnos předního zrna v ŘVO a KVO 
•  v roce 2021 zařazená v provozním zkoušení 

společnos  :
- Plzeňský Prazdroj, a. s.
- SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.

ODRŮDY PRO VÝROBU 
STANDARDNÍCH TYPŮ PIV

LG Tosca novinka

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

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

•  v provozním zkoušení společnos  :
- 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
•  nakupují všechny významné sladovny 

a pivovary:
- SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
- Plzeňský Prazdroj, a. s.
- Heineken Slovensko Sladovne, a.s.
- LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
- a další zpracovatelé v ČR i SR

Tango
•  zařazená na Zelené lis  ně společnos   

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

LG Belcanto novinka

•  nejvýnosnější jarní ječmen v ČR 
• výborný zdravotní stav včetně rezistence padlí 

Šlech  me Váš úspěch

Více informací na našich stránkách 

www.lgseeDs.cz 
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KRMNÉ ODrŮDY JEČMENe

Ova  on
• 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

PŠENICE JARNÍ
a PŘESÍVKOVÁ

Leidi novinka

•  vysoký výnos a nejširší okno výsevu
• velmi dobrá kvalita A
•  nejvyšší mrazuvzdornost v přesívkovém 

sor  mentu

Zenon novinka

•  kvalita E s vysokým obsahem NL
•  kombinace vysokého výnosu a vysoké kvality E

LEN OLEJNÝ

Aquarius novinka

•  velmi vysoký výnos semene i oleje
•  velmi raná odrůda 

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

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

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 pro   padlí hrachu

Kingfi sher 
•  výnosná zelenosemenná odrůda
•  velmi vysoká barevná vyrovnanost 99 %

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

LG Aspen LOS  
•  odrůda vhodná do směsek i na GPS
•  vysoká barevná vyrovnanost semene



Kontakty

ODborné poraDenství

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

www.lgseeds.cz

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., Polygrafi cká 262/3, 108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: +420 212 244 339, fax. +420 272 701 262, e-mail: info@limagrain-cereals.cz

Šlech  me Váš úspěch


