
NEJVYŠŠÍ ODOLNOST POLÉHÁNÍ
 � Nejvyšší odolnost vůči poléhání za vegetace 
i před sklizní v registrovaném sor  mentu

 � Vysoký výnos semene v obou oblastech 
pěstování

 � Vysoký obsah dusíkatých látek → 24,3 %
 � Rostoucí export osiva do zahraničí

Proč Boxer
Boxer je žlutosemenná, středně raná odrůda úponkového 
hrachu (typ semi-leafl ess). Má středně dlouhé až kratší 
rostliny a nejvyšší odolnost pro   poléhání za vegetace 
i před sklizní. Ve zkouškách ÚKZÚZ i na běžných plochách 
dosahuje vysokých výnosů. Největší pěs  telskou přednos-
  odrůdy je právě vysoká odolnost pro   poléhání. Boxer 

má hned za odrůdou Audit druhý nejvyšší obsah dusíka-
tých látek (24,3 %) v semeni hrachu. 
Někteří pěs  telé využívají Boxer pro jeho kratší lodyhu 
a výbornou odolnost poléhání také jako krycí plodinu pro 
zakládání nových porostů pícnin. U Boxeru to  ž dochází 
jen k minimálnímu poklesnu   porostu. Takový porost pro-
pouš   podseté plodině dostatek světla a zároveň ji nepo-
škozuje polehnu  m.

Výsledky z praxe 2021
výnos plocha

podnik okres
t/ha ha

4,13 43,5 Agropodnik Humburky, a.s. Hradec Králové

Boxer

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

AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI  
Odolnost poléhání velmi vysoká
Rychlost počátečního růstu vysoká (8)
Barevná vyrovnanost (%) 98
Ak  vita trypsin inhibitoru (TiU) nízká (5,0) 
Obsah NL v semeni (%) 24,3
HTS (g) 261
Délka rostlin (cm) 85–90
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, Ukrajina, Rusko

Boxer má nejlepší odolnost pro   poléhání 
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Boxer - vysoký výnos v SDO

Zdroj ÚKZÚZ, SDO 2020 (2016–2019), srovnání na průměr standardních odrůd 
Audit, Impuls, Astronaute a Eso.
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