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Komise pro doporučování odrůd pícnin

SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2013

JETEL LUČNÍ
Obdobně jako v jiných zemích Evropské unie i v České republice jsou vytvářeny Seznamy 
doporučených odrůd hlavních polních plodin, jejichž cílem je:
– usnadnit orientaci uživatelů v širokém sortimentu nabízených odrůd,
– poskytnout objektivní a nezávislé informace o odrůdách a jejich vhodnosti pro pěstební  
 podmínky v České republice pěstitelům.

Seznam obsahuje popisy registrovaných odrůd jetele lučního, které vykázaly v půdně-
klimatických podmínkách České republiky velmi dobré výsledky v registračních pokusech  
a následně v systému zkoušení pro Seznam doporučených odrůd.

Pěstitelé by měli upřednostňovat odrůdy uvedené v seznamu pokud nemají důkazy či zkušenosti,  
že jiná odrůda je pro jejich konkrétní stanovištní a pěstební podmínky vhodnější.

Hodnocení odrůd
Odrůdy jetele lučního jsou nejprve hodnoceny v rámci registračních pokusů ÚKZÚZ. Po úspěšném 

ukončení těchto zkoušek může udržovatel nebo zmocněný zástupce podat žádost o zařazení odrůdy  
do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd.

Doporučené (D) mohou být odrůdy na základě výsledků zkoušek ze tří užitkových roků.
Hodnocení uvedených odrůd vychází z výsledků pokusů prováděných v letech 2009–2012  

na zkušebních lokalitách ÚKZÚZ a dalších lokalitách, spolupracujících s ÚKZÚZ. Zkoušení probíhá 
podle jednotné metodiky a pokusy jsou pravidelně kontrolovány pracovníky Národního odrůdového 
úřadu ÚKZÚZ.

Výchozími kritérii pro hodnocení odrůd jsou výnos suché hmoty a agronomické 
vlastnosti (přezimování v monokultuře od prvního do třetího užitkového roku v % –  
za užitkový rok se nepovažuje rok zásevu, odolnost vůči chorobám, podíl jetele lučního  
ve zkušební směsi v prvním až třetím užitkovém roce v %).

Relativní výnosy (%) zelené a suché hmoty jsou vztaženy k průměru výnosu zkoušených odrůd. 

 Hodnocení výše výnosu:
– velmi vysoký  nad 110 %
– vysoký:  103 % – 110 %
– středně vysoký:  97 % – 103 %
– nízký:  pod 97 % 

 Hodnocení odolnosti odrůd vůči chorobám:
– odolné: stupeň hodnocení 9-8, choroba je nenapadá, nebo je napadení minimální, ke ztrátám  
 na výnose ani ke snížení kvality nedochází,
– středně odolné: stupeň hodnocení 7-6, choroba se na nich může projevit a zapříčinit menší ztráty,
– méně odolné: stupeň hodnocení 5-4, choroba může vyvolat výrazné ztráty,
– náchylné: stupeň hodnocení 3-1, na lokalitách s častým výskytem dané choroby by měly být zváženy  
 důvody pro jejich pěstování.

Složení zkušební směsi:
– jetel luční (zkoušená odrůda) 70 hmotnostních %
– kostřava luční (Pronela) 15 hmotnostních %
– bojínek luční (Sobol) 15 hmotnostních %

Podrobné informace lze získat na webových stránkách ÚKZÚZ(www.ukzuz.cz)

Výsledky z let  2009–2012  
 

Kategorie odrůd   Doporučené (3 roky pokusů pro SDO)
Typ odrůdy  2n  

Systém sklizně  Třísečný  
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Výnos zelené hmoty (%) ze zásevu 1. užitkový rok 95,5 99 98 99 103 101
2009 na průměr odrůd: 2. užitkový rok 60,3 99 94 95 112 99
 
 3. užitkový rok 25,6 88 92 90 128 102

Výnos suché hmoty (%) ze zásevu 1. užitkový rok 17,50 99 98 98 106 99
2009 na průměr odrůd: 2. užitkový rok 13,30 100 96 95 113 97
 
 3. užitkový rok 6,20 92 92 91 125 100

Agronomická charakteristika:       
Přezimování (%) 1. užitkový rok 96 96 96 97 96

2. užitkový rok 94 89 90 92 92
3. užitkový rok  78 79 79 83 79

Výška porostu 1. seče (cm) 1-3 užitkový rok 63 62 63 66 63
Odolnost proti chorobám:           
Bílá hniloba jetele (9-1) 1-3 užitkový rok 7,4 7,7 7,3 6,9 7,6
Komplex mykóz odumírání kořenů (9-1) 1-3 užitkový rok 7,6 5,9 6,3 7,1 7,1
Hmotnostní podíl jetele lučního 1. užitkový rok 72 73 72 70 68
ve zkušební směsi (%) 2. užitkový rok 46 49 45 48 46
   3. užitkový rok   44 51 42 57 49
Přihlášené množitelské plochy 2012 (ha) 4965,8

 
 93,5 82,4 5,9  - 221,9

Přihlášené množitelské plochy 2012 (%)  1,9 1,7 0,1  - 4,5

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

Významné hospodářské vlastnosti registrovaných odrůd



DOPORUČENÉ  ODRŮDY

BONUS PO – diploidní, raná až středně raná, středně vysoká odrůda. 
Rychlost jarního růstu středně vysoká až vysoká, rychlost obrůstání po sečích 
středně vysoká. Doporučuje se pro klasické osevní postupy při dvouletém 
využití a krátkodobé jetelotravní porosty. Výnosově je méně vhodná jako 
komponent pro víceleté jetelotravní a luční porosty. Odrůda poskytuje v prvním 
i druhém užitkovém roce středně vysoký výnos zelené a suché hmoty,  ve třetím 
užitkovém roce je výnos zelené a suché hmoty nízký. Odrůda je vytrvalá do 
třetího užitkového roku, středně odolná až odolná proti napadení bílou hnilobou 
jetele a komplexem mykóz odumírání kořenů.
Udržovatel:  SELGEN, a.s., Praha
Registrace:  2008  
 

SLAVÍN PO – diploidní, raná až středně raná, středně vysoká odrůda. 
Rychlost jarního růstu a rychlost obrůstání po sečích středně vysoká. Doporučuje 
se  pro klasické osevní postupy při dvouletém využití a krátkodobé jetelotravní 
porosty. Výnosově je méně vhodná jako komponent pro víceleté jetelotravní a 
luční porosty. Odrůda poskytuje v prvním užitkovém roce středně vysoký výnos 
zelené a suché hmoty, ve druhém a třetím užitkovém roce je výnos zelené 
a suché hmoty nízký. Odrůda je vytrvalá do třetího užitkového roku, středně 
odolná až odolná proti napadení bílou hnilobou jetele, středně odolná proti 
napadení komplexem mykóz odumírání kořenů.
Udržovatel:  AGROGEN, spol. s r.o., Troubsko 
Registrace:  2006

SLAVOJ PO – diploidní středně raná, středně vysoká odrůda. 
Rychlost jarního růstu a rychlost obrůstání po sečích středně vysoká. Doporučuje 
se  pro klasické osevní postupy při dvouletém využití a krátkodobé jetelotravní 
porosty. Výnosově je méně vhodná jako komponent pro víceleté jetelotravní a 
luční porosty. Odrůda poskytuje v prvním užitkovém roce středně vysoký výnos 
zelené a suché hmoty, ve druhém a třetím užitkovém roce je výnos zelené 
a suché hmoty nízký. Odrůda je vytrvalá do třetího užitkového roku, středně 
odolná až odolná proti napadení bílou hnilobou jetele, středně odolná proti 
napadení komplexem mykóz odumírání kořenů.
Udržovatel:  AGROGEN, spol. s r.o., Troubsko 
Registrace:  2006

SPURT PO – diploidní raná až středně raná, středně vysoká odrůda. 
Rychlost jarního růstu středně vysoká až vysoká, rychlost obrůstání po sečích 
středně vysoká. Doporučuje se pro klasické osevní postupy při dvouletém 
využití a také jako komponent pro jetelotravní a luční porosty, kde zajišťuje 
vysokou výnosovou stabilitu. Odrůda poskytuje vysoký zelené a suché hmoty 
v prvním užitkovém roce, ve druhém a třetím užitkovém roce je výnos zelené 
a suché hmoty velmi vysoký. Odrůda je vytrvalá do třetího užitkového roku, 
středně odolná proti napadení bílou hnilobou jetele a komplexem mykóz 
odumírání kořenů.
Udržovatel: OSEVA UNI, a.s., Choceň
Registrace: 2009

VENDELÍN PO – diploidní raná až středně raná, středně vysoká odrůda. 
Rychlost jarního růstu a rychlost obrůstání po sečích středně vysoká. 
Doporučuje se pro klasické osevní postupy při dvouletém využití a také jako 
komponent pro jetelotravní a luční porosty. Odrůda poskytuje středně vysoký 
výnos zelené a suché hmoty ve všech užitkových letech. Odrůda je vytrvalá do 
třetího užitkového roku, středně odolná až odolná proti napadení bílou hnilobou 
jetele a středně odolná proti napadení komplexem mykóz odumírání kořenů.
Udržovatel:  AGROGEN, spol. s r.o., Troubsko
Registrace:  2005

PO  – udělena ochranná práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.   
 


