
Audit
VYSOKÝ A STABILNÍ VÝNOS ZRNA 
i ZELENÉ HMOTY

 � Vysoký výnos zelené hmoty a dusíkatých 
látek z hektaru

 � Doporučený do luskoobilních směsek 
i na hrachovou siláž

 � Vysoké a nepoléhavé rostliny
 � Velmi dobrý zdravotní stav
 � Vysoká odolnost vůči antraknóze
 � Vysoká rychlost počátečního růstu
 � Nejvyšší obsah dusíkatých látek ze sor  -
mentu hrachu → 24,4 %

Proč Audit  
Audit je žlutosemenná, středně raná odrůda úponkového 
hrachu (typ semi-leafl ess). Má velmi dobrý zdravotní stav 
a vysokou odolnost pro   poléhání v průběhu vegetace 
i před sklizní. Výborných výsledků dosahuje při pěstová-
ní na semeno i při výrobě objemných krmiv (luskoobilné 
směsky, senáž i hrachová siláž). Audit má delší rostliny, 
běžná délka rostlin je cca 100 cm a výška porostu před 
sklizní 60–70 cm. 
Semeno Auditu má vysokou barevnou vyrovnanost, 
střední HTS (248 g) a nejvyšší obsah dusíkatých látek 
v sor  mentu hrachu (24,4 %). Díky tomu dosahuje Audit 
jednoho z nejvyšších výnosů bílkovin (dusíkatých látek) 
z hektaru.

Výsledky z praxe 2021
výnos plocha

podnik okres
t/ha ha

5,00 50 UNIAGRO, s.r.o. Náchod

4,52 49,1 Zetaspol, s.r.o. Prostějov

3,92 40 PODYJÍ, a.s. Znojmo

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

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnost poléhání vysoká
Rychlost počátečního růstu vysoká (8)
Barevná vyrovnanost (%) 98
Ak  vita trypsin inhibitoru (TiU) nízká (4,0)
Obsah NL v semeni (%) 24,4
HTS (g) 248
Délka rostlin (cm) 100–105
Výsevek (MKS) 0,9–1,1

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

Právně chráněná oDrůDa
Zástupce pro ČR a SR: 
Limagrain Česká republika, s.r.o.

Vyšlech  l: Limagrain Nederland B.V., Holandsko
Registrace: ČR, Francie, Polsko, Litva, Ukrajina, Rusko, Estonsko
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VÝNOSNÁ A OBLÍBENÁ ODRŮDA

Audit je spolehlivá, nepoléhavá odrůda s vysokým výnosem semen 
i zelené hmoty
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