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Laudis 550

druhá nejpěstovanější  
odrůda na České pivo

mm nejvýnosnější odrůda na České pivo 
v SDO 2019 v řepařské a obilnářské 
oblasti

mm nejvýnosnější registrovaná odrůda 
na České pivo v odrůdovém pokusu 
ve VÚRV, Pokusná stanice Hněvčeves 
v roce 2019 - 9,74 t/ha

mm česká odrůda vyšlechtěná Ing. Petrem 
Svačinou, autorem odrůd Bojos a Malz

mm nejpěstovanější odrůda na České pivo 
v okrese Prostějov v roce 2019  
s podílem 16 % pěstitelských ploch

Odrůda preferovaná sladovnami a pivovary:
• Sladovny SouffLEt ČR, a.s.
• Plzeňský Prazdroj, a.s. - druhá nejnakupovanější odrůda
• Budějovický Budvar, n.p.
• Moravamalt, s.r.o., Sladovna Bernard, a.s., 

ČESKoMoRAVSKÉ SLADoVNY, a.s., Družina spol. s r.o. 
• nakupují další sladovny a pivovary 

Exportní odrůda 
• zařazená na Zelenou listinu společnosti Heineken
• na Slovensku preferovaná společnostmi  

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Heineken Slovensko 
Sladovne, a.s. a Lycos - trnavské sladovne, spol. s r.o.

• rostoucí export do Německa, Polska a Rakouska

Podíl předního zrna
• vysoký podíl předního zrna dle SDo ÚKZÚZ  

2015–2018 - 92 %
• HtZ 46 g

Laudis 550 - odolný k padlí travnímu 
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Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd 2019, čtyřletý průměr 2015–2018
Hodnocení: 9 - nejlepší, 1 - nejhorší

Laudis 550 – odrůda s velmi dobrou odnoživostí 
PPS 

průměr 
2015–2019

Rozptyl PPS v jednotli-
vých letech (2015–2019) 

v závislosti na ročníku 

HTZ

Laudis 813 759–890 46

Bojos (kontrola) 787 730–851 48

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty 2015-2019
Pozn.: PPS = počet produktivních stébel na m2

Pěstitelské doporučení
• velmi dobře odnoživá odrůda  s dobrou odolností 

k poléhání
• odolnost k padlí je zajištěna  genem mlo
• doporučujeme standardní agrotechniku pěstování 

podle místních podmínek a zvyklostí

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

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

Registrace: ČR, SR, ukrajina

Laudis 550 - odrůda preferovaná zpracovateli u nás i na Slovensku


