
ZRNO VALERIE JE PLNÉ ŠKROBU
A ENERGIE

 � Nejvýnosnější dvouřadá odrůda ozimého 
ječmene

 � Nejvyšší výnos předního zrna 
z dvouřadých odrůd v SDO ÚKZÚZ 2021 
→ 135 % = 10,41 t/ha

 � Výnosem předního zrna překonává 
6-řadé odrůdy

 � Raná odnoživá odrůda
 � Velké zrno s nejvyšší HTZ → 53 g 
 � Nejvyšší objemová hmotnost zrna ze 
všech ozimých ječmenů → 675 g/l

 � Vysoký obsah škrobu 60,3 %
 � Velmi dobrá odolnost pro   poléhání 

Nejvýnosnější dvouřadá odrůda 2018–2020
Valerie je dvouřadá velmi raná krmná odrůda ozimého ječ-
mene. Ve tříletém průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ 
2018–2020 byla nejvýnosnější odrůdou v ošetřené va-
riantě mezi dvouřadými odrůdami. Nejlepšího výnosu 
dosáhla v suchých letech 2018 i 2019. Valerie výnosem 
zrna konkuruje i současným šes  řadým odrůdám ječmene 
a výnosem předního zrna je dokonce překonává.
Přednos   odrůdy je velmi vysoká HTZ 53 g (nejvyšší 
v sor  mentu SDO), nejvyšší objemová hmotnost zrna 
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Nejvýnosnější odrůda v SDO ÚKZÚZ → výnosem předního zrna překonává i 6-řadé odrůdy

Zdroj: SDO ÚKZÚZ 2021, průměr hodnot 2017 -2020 ošetřená varianta; výnos v % je uveden na průměr kontrolních odrůd Leopard a Padura v neošetřené variantě

Valerie patří k nejranějším odrůdám ozimého ječmene
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a nejvyšší podíl předního zrna (92 %) v rámci dvouřadých 
i šes  řadých ozimých ječmenů. 

Nejvýnosnější odrůda i v průměru 2018–2021
V porovnání průměru let 2017–2020 s ostatními odrůda-
mi dosáhla Valerie v ošetřené variantě nejvyššího výnosu 
zrna → 116 %, nejvyššího výnosu předního zrna → 135 % 
i nejvyššího podílu předního zrna → 92 %. 

Zároveň Valerie dosáhla nejvyššího výnosu → 9,62 t/ha 
(114 %) mezi dvouřadými ječmeny v ošetřené variantě 
v průměru let 2018–2021 (podle předběžných výsledků 
zkoušek pro SDO).

Velké zrno s nejvyšší HTZ i OH
Velkou přednos   odrůdy Valerie je velké zrno s nejvyšší 
HTZ (běžně mezi 50–55 g) díky čemuž dosahuje nejvyšší-
ho podílu předního zrna. Zrno Valerie je navíc těžké a plné 
škrobu - dosahuje nejvyšší objemové hmotnos   zrna, 
která je 675 g/l, průměr všech 22 odrůd v SDO 2021 (dvou-
řadé i šes  řadé) je 658 g/l. 

RANÁ

Jak na odrůdu Valerie
AGRONOMICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost pro   poléhání Velmi dobrá
Výška porostu (cm) 80–85
HTZ (g) 53
Zimovzdornost Střední 
Ranost Velmi raná
Odnoživost Vysoká
Počet produk  vních stébel (ks/m2) 900–1000

ODOLNOST CHOROBÁM (9–1)
Padlí travní 7,5
Hnědá skvrnitost 7
Rynchosporiová skvrnitost 8
Rez ječná 6
Fuzariózy klasů 7,5

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

Valerie je dvouřadá krmná odrůda s velmi vysokým výnosem. Je vhodná do všech výrobních oblas   včetně KVO. 
Jedná se o ranou až velmi ranou odrůdu s vysokou odnoživos  . Doporučený výsevek je 3,2–4,0 MKS/ha. Odrůda 
běžně dosahuje hustoty porostu přes 1000 klasů/m2. Op  mální hustota je 900–1000 klasů na m2. Rostliny jsou 
středně vysoké (běžná délka stébla 80–85 cm) s velmi dobrou odolnos   pro   poléhání. Při intenzivním pěstování 
doporučujeme vzhledem k váze klasu a hustotě porostu aplikovat regulátor růstu pro   poléhání a fungicid dle 
aktuálního tlaku chorob.
Stejně jako Picasso je Valerie výjimečná rezistencí pro   virovému onemocnění - komplexu žluté mozaiky ječ-
mene. Tato rezistence je založená na genu rym5 - to znamená, že Valerie je rezistentní vůči celému komplexu 
mozaiky ječmene, tedy je odolná virům BaYMV-1, BaYMV-2 (virus žluté mozaiky ječmene typ 1 a 2) a zároveň viru 
BaMMV (virus mírné mozaiky ječmene).

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

Vyšlech  l: Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG,
Registrace:  ČR 2020, Německo, Velká Británie, Francie, Srbsko, 

Rakousko

Oblast
Valerie - termín se   a výsevky v MKS/ha

září říjen

KVO 3,4–4,0

ŘVO 3,2–3,8

BVO 3,5–4,2
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Věděli jste, že jméno Valerie je 

odvozené od la  nských jmen Valerius 

a Valen  nus, které jsou odvozeninami 

od slova valens = silný. Valerie tedy 

znamená doslova silná nebo zdravá, 

a taková je i odrůda Valerie s opravdu 

silným a zdravým zrnem!


