
Elegantní řešení pro poDzim
i jaro

 � Přesívková pšenice s vysokým výnosem
 � Nejvyšší zimovzdornost v přesívkovém 
sor  mentu

 � Vhodná do všech oblas  
 � Velmi dobrá odolnost fuzariózám klasu
 � Velmi dobrá pekařská kvalita A s HTZ 46 g
 � Pro se   od podzimu až do jara

Proč Leidi 
Leidi je přesívkový typ pšenice, která nachází uplatnění pře-
devším při pozdních a velmi pozdních termínech se   → 
možnost 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.
Je tolerantní ke všem předplodinám. Zpravidla je zařazo-
vána po zrnové kukuřici (velmi dobrá odolnost klasovým 
fuzariózám), po cukrovce a dalších pozdě sklizených před-
plodinách. 

Výborná kvalita A 
OH
g/l

NL
%

ČP
s

ZT
ml

HTZ
g

809 13,5 304 52 47,6
Zdroj: Demo pokus VÚRV Ivanovice na Hané 2021 

Leidi dosahuje výborných výnosů i při běžném 
termínu se   - potvrzeno v pokusech 2021

Lokalita (okres) Výnos 
t/ha

Výnos 
%

Humpolec (PE) 12,61 102
Kujavy (NJ) 11,52 103
Ivanovice na Hané (VY) 10,38 100
Zaloňov (NA) 9,86 103
Pozn.: Výnos v % je uveden na průměr konkrétního pokusu 

Nejvyšší mrazuvzdornost
Leidi prokázala v mrazových testech 
ÚKZÚZ nejvyšší odolnost mrazu z celé-
ho zkoušeného sor  mentu. V celkovém 
průměru dosáhla 75 % přeživších rost-
lin. Průměr ostatních zkoušených jarních 
pšenic byl jen 48 %. 

Jak na Leidi
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost pro   poléhání Velmi dobrá
Výška porostu (cm) 95–105
HTZ (g)  46
Zimovzdornost Vysoká
Ranost Poloraná
Odnoživost Střední
Počet produk  vních stébel (ks/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)

Doporučený termín výsevu je od poloviny října až do zámrzu nebo dokud se   dovolí půdní podmínky, tedy i v prů-
běhu celé zimy a jara. Při jarním výsevu se Leidi chová jako běžná jarní pšenice. Leidi je tolerantní ke všem před-
plodinám, dá se pěstovat po obilnině i kukuřici. Přednos   odrůdy Leidi je vysoká mrazuvzdornost. Doporučený 
výsevek se pohybuje v intervalu od 4,0 po 5,0 až 5,5 MKS/ha v závislos   na půdních podmínkách a termínu se  . 
Pro časné podzimní výsevy (od 1/2 října) většinou postačí 4 MKS/ha. V polovině listopadu a v prosinci již doporu-
čujeme výsevky okolo 4,7–5 MKS/ha. 
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