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LG Mocca - nejvýnosnější i v suchém roce 2018
• nejvýnosnější odrůda v tříletém průměru registračních 

zkoušek ÚKZÚZ 2016–2018 v obou variantách pěstování
• nejvýnosnější odrůda registračních zkoušek ÚKZÚZ 

i v suchém roce 2018 v obou variantách pěstování
• nejvýnosnější odrůda v pokusu na VUKROM 

v Kroměříži ze sor  mentu 107 odrůd
• nejvýnosnější krmná odrůda na okrese Prostějov 

v roce 2018 
• vynikající výnos v registračních zkouškách BSA 

2015–2017, v obou variantách hodnocena nejvyšší 
známkou 9, v tříletém průměru v ošetřené variantě 
překonala nejprodávanější krmnou pšenici 
v Německu o 9 %

• nejvýnosnější odrůda v BSA 2018 

LG Mocca - maximální výnos 9/9 
ve zkouškách BSA
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Zdroj: Víceletá zpráva Bundessortenamt 2017, Německo, tříletý průměr 2015–2017, 
ošetřená varianta

LG Mocca novinka

Nejvýnosnější krmná 
pšenice na trhu

LG Mocca nemá soka 
 � nejvýnosnější v registračních 
zkouškách ÚKZÚZ

 � excelentní zdravotní stav
 � velmi vysoká odolnost k virózám (WDV)
 � velmi vysoká zimovzdornost
 � vhodná i do sušších podmínek
 � krmná pšenice vhodná i na oplatky 

LG Mocca - nejvýnosnější v registračních 
zkouškách ÚKZÚZ 2016–2018

mLG Mocca
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Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2016–2018. Poznámka: Rela  vní hodnoty jsou vztaženy k průměru kontrolních odrůd Annie, Gordian a Frisky, 
N - neošetřeno, O - ošetřeno
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LG Mocca
• střední odnoživost
• velmi dobrá odolnost pro   poléhání 

- hodnocena 7 body
• op  mální HTZ 43 g
• vysoká odolnost vůči vyzimování - 75 % přeživších 

rostlin v testech ÚKZÚZ, patří do skupiny nejlépe 
hodnocených odrůd ve zkoušeném sor  mentu

Agronomické vlastnos  

Výnos 

Odnoživost 

Odolnost k poléhání 

HTZ 

Zimovzdornost 

Vysvětlivky: Nízký/á  Nízký/á-střední  Střední  
Vysoký/á  Velmi vysoký/á 

Významné hospodářské znaky 

Délka rostlin 86 cm
Počet produk  vních stébel 574 ks/m2

HTZ 43,2 g
Přezimování - testy 75 %
Dny do začátku metání 148
Dny do plné zralos  197

Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2016–2018 

Excelentní zdravotní stav
• v registračních zkouškách ÚKZÚZ 2016–2018 prokázala 

LG Mocca vysokou odolnost k virové zakrslos   pšenice 
(WDV), je to nejlépe hodnocená odrůda v tříletém 
průměru - hodnocení 8,7 bodu

• vynikající odolnost ke rzi plevové
• vysoká odolnost vůči rzi pšeničné a padlí travnímu
• nejlépe hodnocená odrůda ve zkoušeném sor  mentu 

v tříletém průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ 
v odolnos   vůči listovým skvrnitostem

• vynikající odolnost vůči klasovým chorobám
• rezistentní vůči bejlomorce (výsledky BSA)

LG Mocca je odolná vůči virózám
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Zdroj: ÚKZÚZ, Výsledky zkoušek užitné hodnoty, průměr 2016–2018 
Pozn.: Hodnocení vlastnos   9 – 1: 9 nejlepší, 1 nejhorší.

Pěstování
Rajonizace: LG Mocca dosahuje vynikajících výnosů 
ve všech výrobních oblastech, je vhodná i do sušších 
podmínek.

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

LG Mocca novinka

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

Snáší i pozdní se  


