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Jetel alexandrijský 
 
Faraon 

Faraon je diploidní, středně raná až pozdní odrůda, méně odolná proti poléhání. 
Lodyha středně dlouhá až dlouhá, středně tlustá až tlustá, listy středně dlouhé a středně široké. Jarní 
růst rychlý, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká. 
Středně odolná až odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti 
komplexu virových onemocnění. 
Výnos zelené a suché hmoty středně vysoký až vysoký. 
 
Předběžné označení odrůdy: TB-16 
Původ odrůdy: hromadné křížení odrůd Attila, Karalis, Kastalia, Lito, Maremma  
Žadatel: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Zahradní 1, 664 41 

Troubsko  
 
 
Jetel luční 
 
Callisto 

Callisto je diploidní, raná odrůda, středně odolná proti poléhání. 
Lodyha středně dlouhá, tenká až středně tlustá, listy středně dlouhé a středně široké. Jarní růst 
středně rychlý až rychlý, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká. 
Středně odolná proti komplexu virových onemocnění, středně odolná proti napadení bílou hnilobou 
jetele a padlím jetele, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, méně 
odolná proti napadení komplexem mykóz odumírání kořenů. 
Výnos zelené hmoty v prvním i druhém užitkovém roce středně vysoký až vysoký, výnos suché hmoty 
v prvním i druhém užitkovém roce středně vysoký. 
 
Předběžné označení odrůdy: HZ 80-03 
Původ odrůdy: polycross 4 rodin polského, německého a českého původu   
Žadatel: DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice, s.r.o., Fulnecká 95, 742 47 Hladké 

Životice  
 
 
Trubadur 

Trubadur je diploidní, raná odrůda, středně odolná proti poléhání. 
Lodyha krátká až středně dlouhá, tenká až středně tlustá, listy středně dlouhé a středně široké. Jarní 
růst středně rychlý, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká. 
Středně odolná až odolná proti komplexu virových onemocnění, středně odolná proti napadení bílou 
hnilobou jetele a komplexem listových skvrnitostí, méně odolná proti napadení komplexem mykóz 
odumírání kořenů a padlím jetele. 
Výnos zelené a suché hmoty v prvním užitkovém roce středně vysoký, ve druhém užitkovém roce 
vysoký. 
 
Předběžné označení odrůdy: CD-2 
Původ odrůdy: tvorba populace hromadným křížením v prostorové izolaci z výběru 

rostlin odrůd Tábor a Start  
Žadatel: TAGRO Červený Dvůr, spol. s r.o., Červený Dvůr 112,                    

391 56    Tábor 4 



Jetel luční 
(Trifolium pratense L.)

Významné hospodářské vlastnosti vybraných registrovaných diploidních odrůd 

Výsledky z roku 2008 - 2010 (rok zásevu 2007 a 2008)
Odrůdy

 1
00

%
 v

 t/
ha

St
ar

t *

Tá
bo

r *

Vl
ta

ví
n 

*

C
al

lis
to

Tr
ub

ad
ur

Výnos zelené hmoty 1. UR (%) na
průměr srovnávacích odrůd: 84,8 104,9 95,8 99,3 102,3 101,0
Výnos zelené hmoty 2. UR (%) na
průměr srovnávacích odrůd: 65,2 114,4 94,3 91,2 102,7 107,2
Výnos suché hmoty 1. UR (%) na
průměr srovnávacích odrůd: 17,29 103,4 97,6 99,1 100,3 99,5
Výnos suché hmoty 2. UR (%) na
průměr srovnávacích odrůd: 13,00 111,2 96,4 92,4 100,7 105,5

Agronomická charakteristika:
Přezimování (%) 98 88 89 94 90
Rychlost jarního růstu 8,3 7,4 7,8 7,5 7,3
Začátek kvetení 1. seče (počet dnů od 1.1.) 154 151 153 153 152
Délka rostlin (cm) 65 64 64 64 64
Poléhání (9 - 1) 6,7 6,0 6,3 6,5 6,8
Rychlost obrůstání (9 - 1) 8,3 7,1 7,2 7,4 7,2
Bílá hniloba jetele (9 - 1) 8,3 6,0 7,0 6,7 6,3
Komplex mykóz odumírání kořenů (9 - 1) 6,8 3,4 3,8 5,0 4,6
Komplex virových onemocnění (9 - 1) 9,0 7,0 7,0 7,0 9,0
Padlí jetele (9 - 1) 6,9 4,4 4,9 6,2 5,1
Komplex listových skvrnitostí (9 - 1) 6,3 5,5 5,3 5,5 6,0

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



Jetel alexandrijský
(Trifolium alexandrinum L.)

Významné hospodářské vlastnosti 

Výsledky z roku 2009 - 2010 
Odrůdy
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Výnos zelené hmoty v roce 2009 (%) 85,60 100,0 - 102,0
Výnos zelené hmoty v roce 2010 (%) 49,5 - 100,0 102,8
Výnos suché hmoty v roce 2009 (%) 14,96 100,0 - 101,9
Výnos suché hmoty v roce 2010 (%) 11,47 - 100,0 99,4

Agronomická charakteristika:
Rychlost jarního růstu 8,3 8,0 8,2
Začátek kvetení 1. seče (počet dnů od 1.1.) 89 89 90
Délka rostlin (cm) 70 64 66
Poléhání (9 - 1) 4,9 6,7 4,9
Rychlost obrůstání (9 - 1) 7,8 8,7 6,7
Komplex virových onemocnění (9 - 1) 6,0 6,3 7,0
Komplex listových skvrnitostí (9 - 1) 7,0 5,0 8,0

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