
Picasso novinka

Rané a zDravé Picasso = 
= brzké a tučné inkaso 

 � Raná odrůda vhodná i do teplejších 
a sušších oblas  

 � Výborný zdravotní stav
 � Velmi vysoký výnos v registračních 
zkouškách ÚKZÚZ

 � Velmi vysoký výnos v BSA → 8 b.
 � Vhodná i pro extenzivní hospodaření
 � Odolná pro   padlí travnímu
 � Vysoká odolnost pro   poléhání

Picasso → ranost + vynikající zdravotní stav 
= vysoký výnos
Picasso je raná odrůda ozimého ječmene, která dosáhla 
vynikajících výsledků v ošetřené i neošetřené varian-
tě registračních zkoušek ÚKZÚZ. Je to výnosná odrůda 
vhodná pro běžné pěstební podmínky, ale i do teplejších 
a sušších oblas   nebo pro extenzivnější hospodaření. 
V problema  ckém suchém roce 2019 bylo Picasso vůbec 
nejvýnosnější odrůdou daného ročníku na ÚKZÚZ. Vyso-
ký výnos potvrzuje také německá registrace, kde Picasso 
dosáhlo výnosu 8 bodů z deví   možných. 
Přednos   odrůdy je právě ranost a vysoká odolnost všem 
chorobám ječmene včetně plísně sněžné. 

Picasso dosáhlo výborného výnosu 
v registračních zkouškách ÚKZÚZ 2019–2021 

Vynikající výnos potvrdily také první plochy v ČR

Lokalita / podnik Okres Výnos 
t/ha Poznámka

Družstvo Vysočina Jihlava 8,20 1. množitelská 
plocha 9,5 ha

AGRO BYSTŘICE a.s. Jičín 10,80 2. v pokuse

PS Hněvčeves Hradec 
Králové 8,94 2. v pokuse

Bonus pro Picasso 
Kromě viru žluté zakrslo   ječmene (BYDV - přenos hmy-
zem - rezistentní odrůdou je LG Zoro) působí škody na ozi-
mém ječmeni také půdní viry, které jsou přenášeny půdní 
houbou Polymyxa graminis. V České republice za  m neby-
la dostatečně prozkoumána a zaznamenána větší škodli-
vost těchto virů, které způsobují žlutou mozaiku ječmene, 
ale v západní Evropě, včetně Německa jsou to běžně se 
vyskytující viry. 

Picasso je výjimečné odolnos  , která je založená na genu 
rym5. To znamená, že je rezistentní vůči celému komple-
xu žluté mozaiky ječmene, tedy je odolné virům BaYMV-1, 
BaYMV-2 (virus žluté mozaiky ječmene typ 1 a 2) a zároveň 
viru BaMMV (virus mírné mozaiky ječmene). Picasso sice 
není rezistentní virové žluté zakrslos   ječmene, ale nabízí 
pěs  teli bonus v podobě odolnos   pro   těmto půdním vi-
rům. Jak se říká, kdo je připraven, není překvapen!

Průměr kontrol Picasso
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Zdroj: ÚKZÚZ, Rozhodnu   o registraci 2021, průměr 2019–2021; 
výnos v % je uveden na průměr kontrolních odrůd KWS Kosmos 
a LG Triumph v neošetřené variantě
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Jak na Picasso
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost pro   poléhání Vysoká
Výška porostu (cm) 95–100
HTZ (g) 47
Zimovzdornost Dobrá
Ranost Raná
Odnoživost Střední
Počet produk  vních stébel (ks/m2) 550–650

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 8
Hnědá skvrnitost 7
Rynchosporiová skvrnitost 7,5
Rez ječná 7,5
Fuzariózy klasů 8

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

Picasso je raná a velmi zdravá odrůda, která dosáhla ve zkouškách ÚKZÚZ výborných výnosů v ošetřené i neoše-
třené variantě. Je vhodná do všech výrobních oblas  , včetně teplejších a sušších. Picasso je středně odnožující 
odrůda, cílová hustota porostu je mezi 550–650 klasů na m2. Přednos   odrůdy Picasso je výborný zdravotní stav 
a vysoká odolnost pro   poléhání. Výška rostlin je 95–100 cm. Doporučujeme standardní ošetření fungicidy a střed-
ní až nižší dávkou regulátoru růstu. 

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

Vyšlech  l: W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG
Registrace: ČR 2021, Německo, Polsko

Oblast
Picasso - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen

KVO 3,5–4,5

ŘVO 3,7–4,3

BVO 3,8–4,5

Výraznou přednos   odrůdy Picasso je ranost a výborný zdravotní stav

RANÁ
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