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JETEL LUČNÍ 
 

Trifolium pratense L. 
 
 
Slavín 
Diploidní raná až středně raná odrůda.  
Rostliny středně vysoké, lodyha tenká až středně silná, listy středně dlouhé a středně široké. 
Rychlost jarního růstu středně vysoká, středně odolná až odolná proti poléhání, rychlost obrůstání po 
sečích středně vysoká. 
Středně odolná proti napadení bílou hnilobou jetele, komplexem mykóz odumírání kořenů jetele, 
spálou jetele lučního, středně odolná proti komplexu virových onemocnění, méně odolná proti 
napadení komplexem listových skvrnitostí  a padlím jetele. 
Výnos zelené a suché hmoty v prvním a druhém užitkovém roce vysoký. 
 
Udržovatel:  AGROGEN, spol. s r.o., Zahradní 1a, 664 41 Troubsko  
 
 
 
Slavoj 
Diploidní středně raná odrůda.  
Rostliny středně vysoké, lodyha tenká až středně silná, listy středně dlouhé a úzké až středně široké. 
Rychlost jarního růstu středně vysoká, středně odolná až odolná proti poléhání, rychlost obrůstání po 
sečích středně vysoká. 
Středně odolná proti napadení bílou hnilobou jetele, komplexem mykóz odumírání kořenů jetele, 
spálou jetele lučního, středně odolná proti komplexu virových onemocnění, méně odolná proti 
napadení komplexem listových skvrnitostí  a padlím jetele. 
Výnos zelené a suché hmoty v prvním a druhém užitkovém roce vysoký. 
 
Udržovatel:   AGROGEN, spol. s r.o., Zahradní 1a, 664 41 Troubsko 
 
 
 

 



Jetel luční 2n
(Trifolium pratense L.)
Významné hospodářské vlastnosti vybraných registrovaných odrůd 

Výsledky z roku 2003 - 2005 (rok zásevu 2002 a 2003)
Odrůdy
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Výnos zelené hmoty 1. UR (%) na
průměr srovnávacích odrůd: 74,0 100,7 97,5 101,9 105,1 106,1

Výnos zelené hmoty 2. UR (%) na
průměr srovnávacích odrůd: 66,4 104,6 96,1 99,2 102,5 106,5

Výnos suché hmoty 1. UR(%) na
průměr srovnávacích odrůd: 13,83 100,5 98,2 101,5 102,7 101,5

Výnos suché hmoty 2. UR(%) na
průměr srovnávacích odrůd: 13,45 103,8 94,0 102,2 101,5 103,3

Agronomická charakteristika:
Přezimování (%) 87 87 90 89 90
Rychlost jarního růstu 7,1 7,1 7,3 7,3 7,0
Začátek kvetení 1. seče (počet dnů od 1.1.) 156 154 156 157 157
Délka rostlin (cm) 60 59 60 59 59
Poléhání (9 - 1) 7,4 6,7 6,7 7,8 7,6
Rychlost obrůstání 6,2 6,2 6,5 6,4 6,3
Bílá hniloba jetele (9 - 1) 7,0 6,9 7,2 6,7 7,2
Komplex mykóz odumírání kořenů (9 - 1) 4,9 5,2 5,6 5,9 5,8
Spála jetele lučního (9 - 1) 6,6 6,1 5,9 6,8 6,3
Komplex virových onemocnění (9 - 1) 6,5 6,3 5,9 6,6 5,8
Padlí jetele (9 - 1) 4,7 5,7 4,8 4,4 4,2
Komplex listových skvrnitostí (9 - 1) 5,0 4,6 4,3 4,6 4,1

Vysvětlivky:
* = srovnávací odrůda
9 = nejlepší hodnota, příznivá vlastnost
1 = nejhorší hodnota, nevyhovující vlastnost


