Padura
Suchu oDolá, velké zrno Dá
 Velké zrno s velmi vysokou HTZ
 Vhodná i do teplejších a sušších
podmínek
 Vysoká odolnost pro poléhání
 Velmi dobrá odolnost vůči vyzimování
 Výborný zdravotní stav
Padura - výborný výnos velkého zrna
Výnos (t/ha)
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Velké zrno a velmi vysoká HTZ

9,07

8,83

8,78

8,52

Padura a její typické antokyanové zbarvení klasu

10,04

Přednos odrůdy Padura je velké zrno s vysokou HTZ
na úrovni 54 až 60 g. Díky tomu dosahuje vysokého výnosu předního zrna.
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Padura - odolná poléhání
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2017

2018
neošetřeno

2019
ošetřeno

Padura vyniká velmi dobrým zdravotním stavem a odolnos pro poléhání. Má velmi dobrou odolnost pro padlí travnímu, rzi ječné i hnědé skvrnitos . Odolnost rynchosporiové skvrnitos a fuzariózám v klasu je vysoká.

2020

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, SDO - Výnosy po sklizni 2020, ječmen ozimý

Jak na Paduru
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost poléhání
Výška porostu (cm)
HTZ (g)
Zimovzdornost
Ranost
Odnoživost
Počet produk vních stébel na m2
Výsevek (MKS)

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Velmi vysoká
80–85
57
Dobrá
Středně raná
Vysoká
800–900
3,2–4,1

Padlí travní
Hnědá skvrnitost
Rynchosporiová skvrnitost
Rez ječná
Fuzariózy klasů

7,5
7
8
7,5
8

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

Padura je dvouřadá krmná odrůda s velmi vysokým výnosem, kterým překonává běžné šes řadé odrůdy ozimého
ječmene. Je to raná odrůda vhodná do všech výrobních oblas . Doporučený výsevek je 3,2–4,1 MKS/ha. Padura
toleruje se po agrotechnické lhůtě. Op mální hustota porostu je 800–900 klasů na m2. Padura má středně vysoké rostliny (běžná délka stébla 80 cm) s velmi dobrou odolnos pro poléhání. Při intenzivním pěstování doporučujeme aplikovat střední dávku regulátoru růstu a fungicid dle aktuálního tlaku chorob.

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

Vyšlech l: Sejet Planteforaedling I/S, Dánsko
Registrace: Česká republika, Srbsko, Rumunsko, Německo
V registračním řízení: Polsko

