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Jetel luční 
 
 
Agil 
 

Agil je diploidní, středně raná odrůda, středně odolná proti poléhání. 
Lodyha středně dlouhá, středně silná, listy středně dlouhé a úzké až středně široké. Rychlost jarního růstu a 
rychlost obrůstání po sečích středně vysoká. 
Odolná proti napadení bílou hnilobou jetele, středně odolná až odolná proti napadení spálou jetele lučního, 
středně odolná proti napadení komplexem mykóz odumírání kořenů, středně odolná proti komplexu virových 
onemocnění, středně až méně odolná proti napadení padlím jetele, méně odolná proti napadení komplexem 
listových skvrnitostí. 
Výnos zelené a suché hmoty v prvním užitkovém roce středně vysoký, ve druhém užitkovém roce vysoký. 
 
Předběžné označení odrůdy: SG-C 243 
Původ odrůdy: volné opylení odrůd Chlumecký, Radan, Start, Tábor, Vltavín, opakovaná 

selekce  
Žadatel: SELGEN, a.s., Jankovcova 18, 170 37 Praha 7  
 
 
Brisk 
 

Brisk je diploidní, raná až středně raná odrůda, středně odolná proti poléhání. 
Lodyha středně dlouhá, tenká až středně silná, listy krátké až středně dlouhé a středně široké. Rychlost 
jarního růstu a rychlost obrůstání po sečích středně vysoká. 
Středně odolná až odolná proti napadení bílou hnilobou jetele, středně odolná proti napadení komplexem 
mykóz odumírání kořenů, spálou jetele lučního, středně odolná proti komplexu virových onemocnění, 
středně až méně odolná proti napadení padlím jetele, méně odolná až náchylná k napadení komplexem 
listových skvrnitostí.         
Výnos zelené a suché hmoty v prvním užitkovém roce středně vysoký, ve druhém užitkovém roce vysoký. 
 
Předběžné označení odrůdy: SG-C 279 
Původ odrůdy: volné opylení odrůd Chlumecký, Radan, Start, Tábor, Vltavín, opakovaná 

selekce   
Žadatel: SELGEN, a.s., Jankovcova 18, 170 37 Praha 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pavo 
 

Pavo je diploidní, raná odrůda, středně odolná proti poléhání. 
Lodyha krátká až středně dlouhá, tenká až středně silná, listy středně dlouhé a středně široké. Jarní růst 
rychlý, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká. 
Středně odolná až odolná proti napadení bílou hnilobou jetele, spálou jetele lučního, středně odolná proti 
napadení komplexem mykóz odumírání kořenů, padlím jetele, středně odolná proti komplexu virových 
onemocnění, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.  
Výnos zelené a suché hmoty v prvním užitkovém roce středně vysoký, v druhém užitkovém roce velmi 
vysoký. 
 
Předběžné označení odrůdy: Pavo 
Původ odrůdy: populační šlechtění, negativní selekce 
Žadatel: Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, 

Reckenholzerstrasse 191, 8046 Zürich, Švýcarsko   
Zmocněný zástupce: Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s.r.o., Fulnecká 95, 742 47 Hladké 

Životice   
 
 
Spurt 
 

Spurt je diploidní, raná až středně raná odrůda, středně odolná proti poléhání. 
Lodyha středně dlouhá, středně silná, listy středně dlouhé a středně široké. Jarní růst středně rychlý až 
rychlý, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká. 
Středně odolná proti napadení bílou hnilobou jetele, komplexem mykóz odumírání kořenů, spálou jetele 
lučního, středně odolná proti komplexu virových onemocnění, středně až méně odolná proti napadení padlím 
jetele, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí. 
Výnos zelené hmoty v prvním užitkovém roce vysoký, výnos suché hmoty v prvním užitkovém roce středně 
vysoký. Výnos zelené a suché hmoty ve druhém užitkovém roce velmi vysoký. 
 
Předběžné označení odrůdy: DO-11 
Původ odrůdy: křížení genotypů odrůdy Start, syntéza získaných genotypů, individuální 

selekce 
Žadatel: OSEVA UNI, a.s., Na Bílé 1231, 565 14 Choceň  
 
 

Jetel plazivý 
 
Bak 
 

Bak je středně raná odrůda botanického typu holandicum.  
Rostliny středně vysoké, řapíky středně dlouhé až dlouhé, středně silné, listy středně dlouhé a  středně 
široké. Jarní růst středně rychlý, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká. 
Odolná proti napadení bílou hnilobou jetele, komplexem mykóz odumírání kořenů, středně odolná proti 
komplexu virových onemocnění, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, 
méně odolná proti napadení plísní jetelovou.  
Výnos zelené hmoty v prvním užitkovém roce středně vysoký, ve druhém a třetím užitkovém roce vysoký. 
Výnos suché hmoty v prvním užitkovém roce nízký, ve druhém a třetím užitkovém roce středně vysoký.  
Četnost rostlin s kyanogenními glykosidy střední. 
 
Předběžné označení odrůdy: SE-123 
Původ odrůdy: polycross odrůd Aberystwyth S100, Anna, Dona, Menna, Retor a následná 

selekce 
Žadatel:   AGROGEN, spol. s r.o., Zahradní 1a, 664 41 Troubsko 
 
 
 
 
 



Bobr 
 

Bobr je středně raná odrůda botanického typu holandicum.  
Rostliny středně vysoké až vysoké, řapíky středně dlouhé až dlouhé, a středně silné až silné, listy středně 
dlouhé až dlouhé a  středně široké. Jarní růst středně rychlý, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká. 
Odolná proti napadení komplexem mykóz odumírání kořenů, středně odolná proti napadení bílou hnilobou 
jetele, plísní jetelovou, komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti komplexu virových onemocnění.  
Výnos zelené hmoty ve druhém užitkovém roce vysoký, v prvním a třetím užitkovém roce středně vysoký. 
Výnos suché hmoty v prvním a druhém užitkovém roce středně vysoký, ve třetím užitkovém roce nízký.  
Četnost rostlin s kyanogenními glykosidy střední. 
 
Předběžné označení odrůdy: ŽE-JP-1 
Původ odrůdy: volné opylení vybraných kmenů odrůd Grasslands Huia, Zoma, Sonja, 

Sandra, Milanova, Alban, Dúbrava a následná selekce 
Žadatel:   AGROGEN, spol. s r.o., Zahradní 1a, 664 41 Troubsko 
 

 
 
Borek 
 

Borek je středně raná odrůda botanického typu giganteum.  
Rostliny středně vysoké až vysoké, řapíky středně dlouhé, středně silné až silné, listy středně dlouhé až 
dlouhé a  středně široké až široké. Jarní růst středně rychlý až rychlý, rychlost obrůstání po sečích středně 
vysoká. 
Středně odolná proti napadení bílou hnilobou jetele, komplexem mykóz odumírání kořenů, středně odolná 
proti komplexu virových onemocnění, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových 
skvrnitostí, méně odolná proti napadení plísní jetelovou.  
Výnos zelené hmoty ve všech užitkových letech vysoký. Výnos suché hmoty v prvním užitkovém roce 
vysoký, ve druhém a třetím užitkovém roce středně vysoký.  
Četnost rostlin s kyanogenními glykosidy střední. 
 
Předběžné označení odrůdy: SE-124 
Původ odrůdy: polycross odrůd Espanzo, Grasslands Kopu, Katarina a následná selekce 
Žadatel:   AGROGEN, spol. s r.o., Zahradní 1a, 664 41 Troubsko 
 
 
Samoa 
 

Samoa je středně raná odrůda botanického typu silvestris.  
Rostliny nízké až středně vysoké, řapíky krátké až středně dlouhé, tenké až středně silné, listy krátké a úzké 
až středně široké. Jarní růst středně rychlý až rychlý, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká. 
Odolná proti napadení komplexem mykóz odumírání kořenů, středně odolná proti napadení bílou hnilobou 
jetele, středně odolná proti komplexu virových onemocnění, méně odolná proti napadení komplexem 
listových skvrnitostí a plísní jetelovou.  
Výnos zelené hmoty ve všech užitkových letech vysoký. Výnos suché hmoty ve druhém užitkovém roce 
vysoký, v prvním a třetím užitkovém roce středně vysoký.  
Četnost rostlin s kyanogenními glykosidy nízká. 
 
Předběžné označení odrůdy: DP 8511 
Původ odrůdy: selekce ekotypů z východního Dánska 
Žadatel: DLF-TRIFOLIUM A/S, Dansk Planteforaedling, Hojerupvej 31, Boelshoj, 

4660 Store Heddinge, Dánsko 
Zmocněný zástupce: Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s.r.o., Fulnecká 95, 742 47 Hladké 

Životice   
 
 



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

Výsledky z roku 2006 - 2008 (rok zásevu 2005 a 2006)
Odrůdy
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Výnos zelené hmoty 1. UR (%) na
průměr srovnávacích odrůd: 75,5 103,7 95,3 101,1 102,2 101,9 97,7 103,6
Výnos zelené hmoty 2. UR (%) na
průměr srovnávacích odrůd: 50,5 107,5 95,1 97,5 104,7 104,9 113,2 113,2
Výnos suché hmoty 1. UR (%) na
průměr srovnávacích odrůd: 16,43 102,6 96,9 100,4 101,8 99,5 99,5 102,6
Výnos suché hmoty 2. UR (%) na
průměr srovnávacích odrůd: 11,47 104,2 97,8 98,0 102,9 106,2 114,8 111,3

Agronomická charakteristika:
Přezimování (%) 95 87 90 94 96 96 94
Rychlost jarního růstu 7,5 7,1 7,0 7,1 7,4 8,1 7,7
Začátek kvetení 1. seče (počet dnů od 1.1.) 153 150 153 154 154 151 153
Délka rostlin (cm) 58 58 58 58 58 56 58
Poléhání (9 - 1) 7,4 7,4 7,1 7,1 7,0 6,3 6,8
Rychlost obrůstání (9 - 1) 7,1 6,3 6,5 6,8 6,8 7,4 6,9
Bílá hniloba jetele (9 - 1) 7,4 7,3 7,5 7,9 7,7 7,7 7,4
Komplex mykóz odumírání kořenů (9 - 1) 5,9 4,8 5,3 6,0 6,3 6,9 6,2
Spála jetele lučního (9 - 1) 7,8 7,3 6,8 7,5 6,8 7,5 7,0
Komplex virových onemocnění (9 - 1) 6,8 6,8 6,8 6,8 7,2 6,7 6,7
Padlí jetele (9 - 1) 5,6 5,8 4,6 5,7 5,7 6,3 5,7
Komplex listových skvrnitostí (9 - 1) 3,9 4,6 4,4 4,3 3,8 4,8 4,9

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



Jetel plazivý
(Trifolium repens L.)
Významné hospodářské vlastnosti vybraných registrovaných odrůd 

Výsledky z roku 2005 - 2008 (rok zásevu 2004 a 2005)
Odrůdy
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Výnos zelené hmoty 1. UR (%) na
srovnávací odrůdu 54,2 100,0 105,1
Výnos zelené hmoty 2. UR (%) na
srovnávací odrůdu 39,7 100,0 103,2
Výnos zelené hmoty 3. UR (%) na
srovnávací odrůdu 30,5 100,0 104,4
Výnos suché hmoty 1. UR (%) na
srovnávací odrůdu 9,06 100,0 102,4
Výnos suché hmoty 2. UR (%) na
srovnávací odrůdu 7,39 100,0 104,6
Výnos suché hmoty 3. UR (%) na
srovnávací odrůdu 5,99 100,0 101,6

Agronomická charakteristika:
Přezimování (%) 98 98
Rychlost jarního růstu 7,3 7,7
Začátek kvetení 1. seče (počet dnů od 1.1.) 156 158
Výška porostu (cm) 24 26
Rychlost obrůstání (9 - 1) 6,4 7,0
Bílá hniloba jetele (9 - 1) 7,1 6,7
Komplex mykóz odumírání kořenů (9 - 1) 9,0 8,5
Komplex virových onemocnění (9 - 1) 7,3 6,3
Plíseň jetelová (9 - 1) 6,0 5,0
Komplex listových skvrnitostí (9 - 1) 5,0 5,1

Výsledky z roku 2006 - 2008 (rok zásevu 2005 a 2006)
Odrůdy
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Výnos zelené hmoty 1. UR (%) na
srovnávací odrůdu 55,8 100,0 104,9
Výnos zelené hmoty 2. UR (%) na
srovnávací odrůdu 41,4 100,0 104,4
Výnos zelené hmoty 3. UR (%) na
srovnávací odrůdu 35,1 100,0 105,0
Výnos suché hmoty 1. UR (%) na
srovnávací odrůdu 10,20 100,0 104,3
Výnos suché hmoty 2. UR (%) na
srovnávací odrůdu 7,74 100,0 101,7
Výnos suché hmoty 3. UR (%) na
srovnávací odrůdu 6,64 100,0 101,8

Agronomická charakteristika:
Přezimování (%) 98 99
Rychlost jarního růstu 6,8 7,8
Začátek kvetení 1. seče (počet dnů od 1.1.) 154 154
Výška porostu (cm) 28 29
Rychlost obrůstání (9 - 1) 6,9 7,1
Bílá hniloba jetele (9 - 1) 5,6 6,7
Komplex mykóz odumírání kořenů (9 - 1) 6,5 6,5
Komplex virových onemocnění (9 - 1) 6,0 6,6
Plíseň jetelová (9 - 1) 5,0 4,7
Komplex listových skvrnitostí (9 - 1) 5,4 5,4



Výsledky z roku 2006 - 2008 (rok zásevu 2005 a 2006)
Odrůdy

 1
00

%
 v

 t/
ha

H
áj

ek
 *

Ju
ra

 *

N
iv

el
 *

B
ak

B
ob

r

Výnos zelené hmoty 1. UR (%) na
srovnávací odrůdu 59,7 100,9 97,3 101,8 97,2 99,6
Výnos zelené hmoty 2. UR (%) na
srovnávací odrůdu 43,1 102,9 101,0 96,2 103,1 103,5
Výnos zelené hmoty 3. UR (%) na
srovnávací odrůdu 34,7 100,9 102,5 96,6 109,0 101,4
Výnos suché hmoty 1. UR (%) na
srovnávací odrůdu 10,63 101,3 97,8 100,9 96,9 100,0
Výnos suché hmoty 2. UR (%) na
srovnávací odrůdu 7,95 100,3 100,1 99,7 99,5 102,4
Výnos suché hmoty 3. UR (%) na
srovnávací odrůdu 6,52 98,4 101,3 100,3 101,8 96,8

Agronomická charakteristika:
Přezimování (%) 99 99 98 99 99
Rychlost jarního růstu 7,3 7,6 7,6 7,1 7,3
Začátek kvetení 1. seče (počet dnů od 1.1.) 154 152 151 152 153
Výška porostu (cm) 28 29 28 27 28
Rychlost obrůstání (9 - 1) 7,1 6,8 6,6 6,6 7,2
Bílá hniloba jetele (9 - 1) 7,0 7,5 7,7 8,2 7,2
Komplex mykóz odumírání kořenů (9 - 1) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,0
Komplex virových onemocnění (9 - 1) 7,0 6,4 5,9 6,6 7,0
Plíseň jetelová (9 - 1) 6,3 5,7 5,3 4,0 6,3
Komplex listových skvrnitostí (9 - 1) 5,4 5,4 5,0 5,5 5,8

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