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ÚVOD
Pøedkládáme vám nové vydání publikace o vlastnostech odrùd luskovin,
která má dvì èásti.
První èást je „Seznam doporuèených odrùd“ hrachu polního jarního a sóje,
kterým se naplòuje ustanovení § 38 zákona è. 219/2003 Sb., o uvádìní do obìhu
osiva a sadby pìstovaných rostlin a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon
o obìhu osiva a sadby). Seznam doporuèených odrùd obsahuje vše
podstatné o vlastnostech jednotlivých odrùd a navíc pøináší kvalitativnì
novou informaci - doporuèení. Druhou èást publikace tvoøí „Pøehled odrùd“
hrachu polního ozimého a lupiny úzkolisté, kde z objektivních dùvodù
nemáme dostatek informací k vyhodnocení tìchto vlastností formou
doporuèení.
Údaje pouité pro vydání této publikace vycházejí z výsledkù vedených
ve víceleté øadì. Poslední zahrnutý sklizòový roèník byl 2020.
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SPOLEÈNÁ ZEMÌDÌLSKÁ POLITIKA
(SZP) A LUSKOVINY V ÈR
(autor APZL)
Na základì probíhajících jednáních mezi Evropským parlamentem
a Radou EU bylo prozatímní datum zahájení navrhované reformy Spoleèné
zemìdìlské politiky posunuto na 1. ledna 2023. Pro roky 2021–2022 bylo
stanoveno pro všechny zemì EU dvouleté pøechodné období. Tento krok
poskytne Evropské komisi více èasu na dokonèení potøebné legislativy
a èlenským státùm následnì na dokonèení národních strategických
dokumentù.
V návaznosti na pøidìlení.–.finanèních prostøedkù na SZP na období
2021–2027 z dlouhodobého rozpoètu EU bylo pro roky 2021 a 2022 schváleno
pøechodné naøízení. Pøechodné naøízení prodlouí vìtšinu pravidel SZP, která
platila v období 2014–2020, a zároveò zahrne nové prvky, aby bylo moné
sledovat ambicióznìjší ekologické cíle a zajistit hladký pøechod k budoucímu
rámci SZP, jak je uvedeno v návrzích Komise.
Cílem návrhù Komise je podpoøit udritelné a konkurenceschopné zemìdìlské odvìtví, které mùe významnì pøispìt k Zelené dohodì pro Evropu,
zejména pokud jde o strategii „od zemìdìlce ke spotøebiteli“ a strategii
v oblasti biologické rozmanitosti.
Návrhy se zamìøují zejména na:
 zajištìní spravedlivých podmínek a stabilní hospodáøské budoucnosti pro

zemìdìlce
 vyšší ambice v oblasti ivotního prostøedí a klimatu
 zachování úlohy zemìdìlství jakoto základní sloky evropské spoleènosti.

V zájmu realizace tìchto obecnìjších cílù Komise stanovila devìt
konkrétních cílù:
 zajištìní spravedlivého pøíjmu zemìdìlcù
 zvýšení konkurenceschopnosti
 obnovení rovnováhy sil v potravinovém øetìzci
 opatøení v oblasti zmìny klimatu
 péèe o ivotní prostøedí
 ochrana krajiny a biologické rozmanitosti
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podpora generaèní obmìny
rozvíjení dynamiènosti venkovských oblastí
zajištìní kvality potravin a ochrana zdraví
Zdroj:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/

Pro luskoviny a jejich úspìšné pìstování není pøíliš pøíznivá situace.
Pøestoe osevní plocha luskovin na zrno byla, jak zveøejnil k 30. 5. 2020 ÈSÚ,
37 302 ha. Oproti loòskému roku, kdy celková plocha luskovin byla 33 766 ha,
došlo k nárùstu o 3 536 ha, co èiní 13,3 %. Hrachu bylo vyseto 32 607 ha,
co je o 3 828 ha více ne loni. Výmìra lupiny se sníila o 336 ha a zaujímala
1 911 ha. Ostatní luskoviny byly zastoupeny na ploše 1 959 ha. Jednoleté
luskoviny sklizené na zeleno byly pìstovány na 23 574 ha, co je zvýšení ploch
o 1 537 ha. Osevní plocha sóji, která také patøí do èeledi bobovitých se navýšila
a pìstovala se na 14 145 ha. Od roku 2018 je opìt evidována plocha
bobu obecného, který byl pìstován na ploše 826 ha.
Pìstování v konvenèním systému bude negativnì ovlivnìno omezením
úèinných látek nìkterých pesticidù, v greeningu platí úplná absence pouívání
chemických pøípravkù vèetnì moøení osiv. To znaènì zkomplikuje ochranu
všech druhù plodin vázajících dusík, které zvyšují pùdní úrodnost.
Sazba na SAPS byla v roce 2020 3 644,19 Kè/ha a sazba platby pro
zemìdìlce dodrující zemìdìlské postupy pøíznivé pro klima a ivotní
prostøedí (tzv. greening) byla stanovena ve výši 2 013,64 Kè/ha. Ministerstvo
zemìdìlství (MZe) chce pokraèovat ve zvýšené podpoøe mladých zemìdìlcù,
a proto je zachována vyšší sazba platby pro mladé zemìdìlce, která tvoøí
50 % ze sazby na SAPS. Sazba platby pro mladé zemìdìlce tak pro rok 2020
èinila 1 822,09 Kè/ha. MZe schválilo také sazby pro jednotlivé platby
dobrovolné podpory vázané na produkci, jejich prostøednictvím bude
na citlivé komodity vyplaceno pøes 3,5 miliardy korun. Pro bílkovinné plodiny
to èinilo 2 147,15 Kè/ jednotku.
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JAK PRACOVAT S PUBLIKACÍ
Tato publikace má slouit pøedevším pìstitelùm, zpracovatelùm, mnoitelùm
a celé odborné veøejnosti jako vodítko v široké nabídce odrùd. Pìstitelé by mìli
upøednostòovat odrùdy uvedené v seznamu, pokud nemají dùkazy èi zkušenosti,
e jiná odrùda je pro jejich konkrétní stanovištní a pìstební podmínky vhodnìjší.
Informace zde uvádìné vycházejí z víceletého ovìøování osvìdèených
i perspektivních odrùd v široké síti pokusných míst v Èeské republice
a pøedstavují takto pomìrnì pøesné a objektivní odhady jejich vlastností.
Termínem odhady chceme zdùraznit, e na konkrétní lokalitì mùe dojít
k mírné odchylce od námi uvádìných vlastností. Aktuální stav odrùdy
bude vdy výslednicí vztahu genetického základu odrùdy a prostøedí, které
ovlivòuje projev jednotlivých znakù. Zde je nutné upozornit na riziko ménì
pøesného odhadu u odrùd zkoušených menší poèet let (nové odrùdy).
Na tento fakt je u jednotlivých odrùd upozornìno a je na zváení kadého
uivatele tìchto odrùd, jak posoudí míru rizika spojenou s kadou novinkou,
zejména s ohledem na frekvenci chorob a jakostní ukazatele. Obecnì
lze doporuèit, aby s rozšiøováním pìstování nových odrùd bylo postupováno
obezøetnì. Nakonec je vdy nejcennìjší vlastní zkušenost, která by však mohla
být draze zaplacena chybným rozhodnutím o náhlém pøechodu na jinou
odrùdovou skladbu.
Chce-li být pìstitel ekonomicky úspìšný, musí mimo jiné respektovat
pøedevším tyto podmínky:
– stanovení uitkového smìru (potravináøský, krmný, výroba osiva apod.),
– volbu nejvhodnìjší odrùdy pro zvolený úèel a dané klimatické a pùdní
podmínky,
– kvalitní osivo,
– respektování agrotechniky ve vztahu k odrùdì a uitkovému smìru.
Následující obecný pøehled publikovaných vlastností odrùd uvádí svým
souhrnem nejdùleitìjší informace o odrùdì, potøebné ke správnému
rozhodnutí o odrùdové skladbì. Je zøejmé, e pìstitel musí pøi výbìru odrùd
zohlednit zejména místní podmínky ve vztahu k plodinì (výrobní typ, klimatické
charakteristiky, výskyt chorob apod.) a rovnì poadavky odbìratele, jeho
zájmem je podpoøit pìstování odrùd s jasnì definovanou jakostí.
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SLEDOVANÉ ZNAKY A VLASTNOSTI
1. VÝNOS
Výnos zrna a jeho jakost mají pøi volbì odrùdy zásadní význam. Ostatní
hospodáøské vlastnosti, zejména odolnost proti poléhání a odolnost proti
napadení chorobami, mohou významnì ovlivnit stabilitu výnosu a ekonomiku
pìstování.
2. ODOLNOST PROTI CHOROBÁM
Choroby luskovin sniují výnos i kvalitu produkce. Ochrana proti nim
spoèívá v pìstování odolných odrùd, uplatnìní vhodných pìstebních
opatøení a pøípadné aplikaci fungicidù. Výše ztrát zapøíèinìných chorobami
závisí na pìstované odrùdì, na pøíslušné chorobì a sloení její populace,
a na dobì a intenzitì napadení. Rozvoj chorob je ovlivnìn prùbìhem poèasí
a pìstební technologií.
Pìstování odolných odrùd je pro pìstitele nejlevnìjší zpùsob omezení
škodlivosti chorob a je také významným poadavkem v rámci systému
ekologického zemìdìlství. Ke sníení rizika rychlého pøekonání odolnosti
je nezbytné pìstovat více odolných odrùd (s rùzným typem odolnosti).
Èím pestøejší je skladba pìstovaných odrùd, tím menší je také riziko šíøení
chorob. Úèinnost odolnosti se v podmínkách monokultur pìstovaných
na velkých plochách èasto sniuje. Pøíèinou je adaptace choroby. Proto je tøeba
sledovat aktuální informace o zdravotním stavu odrùd a to zejména u odrùd
urèených pro technologické zpracování.
Pøi zvýšeném ohroení porostu chorobou je moné aplikovat fungicidy.
Tento zpùsob ochrany je drahý a skrývá v sobì urèitá rizika. Reakce odrùd
na ošetøení fungicidy závisí na odolnosti èi toleranci odrùdy k chorobì,
na úèinnosti zvoleného pøípravku, pøípadnì i na jeho vedlejším pùsobení
na danou odrùdu.
Odolnost odrùd uvedená v tabulkách jednotlivých plodin je hodnocena
devítibodovou stupnicí. Hodnocení vychází z výsledkù vybraných lokalit,
na kterých se pøíslušná choroba vyskytla s dostateènou intenzitou.
Hodnocení odolnosti odrùd:


Odrùdy hodnocené stupni 9-8 jsou odolné, choroba je nenapadá, nebo
je napadení minimální, ke ztrátám na výnosu ani ke sníení kvality nedochází.



Odrùdy hodnocené stupni 7-6 jsou støednì odolné, choroba se na nich
mùe projevit a zapøíèinit menší ztráty, ošetøení fungicidy se však
(zvláštì u odrùd s bodovým hodnocením 7) zpravidla nevyplácí.
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Odrùdy hodnocené stupni 5-4 jsou ménì odolné, choroba mùe vyvolat
výrazné ztráty, výskyt choroby na tìchto odrùdách musí být sledován,
potøeba ošetøení fungicidy je èastá.



Odrùdy hodnocené stupni 3-1 jsou náchylné, obvyklou nutností pøi jejich
pìstování je vèasné, nìkdy i opakované ošetøení fungicidy; na lokalitách
s èastým výskytem dané choroby by mìly být zváeny dùvody pro jejich
pìstování.

Jeliko bodové hodnocení odolnosti vychází z pokusù se silným
výskytem patogena, je tøeba chápat uvádìné bodové hodnocení odrùd
jako limitní - bude dosaeno pouze v pøípadì velmi silného výskytu
choroby.
3. JAKOST
Vyjádøení jakosti odrùd jednotlivých plodin vychází z obecnì akceptovaných
ukazatelù, které jsou geneticky podmínìny. Jakost konkrétní odrùdy však mùe
být významnì ovlivnìna roèníkem, lokalitou, úrovní hnojení dusíkem, výskytem
chorob a poléháním.
4. DALŠÍ VÝZNAMNÉ HOSPODÁØSKÉ ZNAKY
U jednotlivých plodin jsou hodnoceny další znaky, které mohou ovlivnit
vhodnost odrùdy pro urèitý region èi významnì redukovat výnos a jakost
(odolnost proti poléhání, vegetaèní doba, délka rostlin atd.).
Kadá plodina je doplnìna struèným popisem odrùd, kde jsou zvýraznìny
pøednosti odrùdy, pøípadnì pìstitelská rizika.
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DOPORUÈOVÁNÍ ODRÙD
ÚKZÚZ byl na základì § 38 odst. 3 zákona è. 219/2003 Sb., o uvádìní
do obìhu osiva a sadby pìstovaných rostlin a o zmìnì nìkterých zákonù
(zákon o obìhu osiva a sadby), ve znìní pozdìjších pøedpisù, povìøen
Ministerstvem zemìdìlství provádìt u vybraných plodin pokusy pro Seznam
doporuèených odrùd. Následnì ÚKZÚZ uzavøel smlouvu s tzv. garantem (APZL),
který zejména finanènì prostøednictvím dotaèního titulu 9.A.b.4) zajišují
financování zkoušení hrachu polního a sóje na pracovištích mimo ÚKZÚZ.
Byla jmenována odborná komise pro hrách polní a sóju, která projednává
veškerou problematiku týkající se zkoušení odrùd pro Seznam doporuèených
odrùd vèetnì doporuèení odrùd.
Zkoušení odrùd probíhá podle metodik ÚKZÚZ pro provádìní zkoušek uitné
hodnoty.
Odrùdy jsou nejprve hodnoceny v rámci zkoušek pro registraci ÚKZÚZ.
Po registraci odrùdy mùe udrovatel nebo zmocnìný zástupce podat
ádost o zaøazení do zkoušek pro Seznam doporuèených odrùd. Podle délky
zkoušení a dosaených výsledkù ve zkouškách je pak odrùdì na základì
výchozích kritérií pro doporuèování pøidìlena kategorie doporuèení.
Výchozí kritéria pro doporuèení:
hrách polní:
– výnos zrna, odolnost proti poléhání, odolnost proti napadení komplexem
koøenových chorob, obsah dusíkatých látek, aktivita trypsin inhibitoru.
sója:
– výnos zrna ve vztahu k ranosti, odolnost proti poléhání, výška nasazení
prvního lusku, obsah dusíkatých látek.
Z hlediska doporuèování jsou odrùdy rozdìleny do tøí kategorií:
Odrùdy pøedbìnì doporuèené – odrůdy nově zařazené do zkoušek
pro doporučování s nejméně tříletými výsledky zkoušení.
Odrùdy doporuèené – odrůdy zkoušené nejméně čtyři roky a splňující
výchozí kritéria pro doporučení.
Odrùdy ostatní – odrůdy nesplňující některé z výchozích kritérií pro
doporučení.
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OCHRANA PRÁV K ODRÙDÁM
Ochrana práv k odrùdám zajišuje driteli šlechtitelských práv výluèné
právo k vyuívání chránìné odrùdy (tj. výroba nebo mnoení, úprava za úèelem
mnoení, nabízení k prodeji, prodej nebo jiné uvádìní do obìhu, vývoz, dovoz,
skladování pro nìkterý z tìchto úèelù). Dritel šlechtitelských práv mùe jiné
osobì poskytnout souhlas s vyuíváním chránìné odrùdy a stanovit výši
licenèních poplatkù za vyuívání odrùdy.
Jako doplòkovou informaci uvádíme, zda jsou k odrùdì udìlena národní
ochranná práva podle zákona è. 408/2000 Sb., o ochranì práv k odrùdám,
ve znìní pozdìjších pøedpisù nebo odrùdová práva Spoleèenství (naøízení Rady
(ES) 2100/94), pøípadnì je podána ádost o udìlení tìchto práv.
Údaje týkající se ochranných práv podle zákona 408/2000 Sb. nejsou
uvedeny, pokud je odrùdì udìleno odrùdové právo Spoleèenství (naøízení
Rady (ES) 2100/94).
Seznam pouitých zkratek:
PO – udìlena ochranná práva k odrùdì podle zákona è. 408/2000 Sb.
P
– podána ádost o udìlení ochranných práv k odrùdì podle zákona
è. 408/2000 Sb.
CPG – udìlena odrùdová práva Spoleèenství (naøízení Rady (ES) 2100/94).
CPA – podána ádost o udìlení odrùdových práv Spoleèenství (naøízení Rady
(ES) 2100/94)
Jedná se o informativní údaj, u kterého mùe dojít od vydání publikace
ke zmìnám.
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Charakteristiky zkušebních stanic

* Dlouhodobá prùmìrná teplota t50 a dlouhodobý prùmìrný úhrn sráek s50 (1901–1950)
Dlouhodobá prùmìrná teplota t30 a dlouhodobý prùmìrný úhrn sráek s30 (1971–2000)
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odrùdy
Genetický pùdní typ a subtyp

Půdní druh (dle zrnitosti, skeletovitosti a hloubky)
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Staňkov

Lužany

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Vysoká

Dobřichovice

PRAHA

zkušební místo jiných subjektù

zkušební stanice ÚKZÚZ

PLZEŇ

KARLOVY VARY

ÚSTÍ NAD LABEM

Chrastava

HRADEC KRÁLOVÉ

Domanínek

Hradec nad Svit.

PARDUBICE

Chlumec nad Cidl.

Věrovany

Šumperk

Lednice

Uherský Ostroh

ZLÍN

OLOMOUC

OSTRAVA

Pusté Jakartice

lupina úzkolistá
sója

Brno-Chrlice

BRNO

hrách polní jarní
peluška jarní na semeno
peluška jarní na píci

Oblekovice

Jaroměřice nad Rok.

JIHLAVA

Lípa

Čáslav

Nechanice

LIBEREC

Plodiny: LUSKOVINY

ZKUŠEBNÍ OBLASTI A PRACOVIŠTÌ
PRO POLNÍ ODRÙDOVÉ ZKOUŠKY ÚKZÚZ V ÈR

odrùdy
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HRÁCH POLNÍ JARNÍ
Z hlediska reakce odrùd na klimatické a pùdní podmínky lze pìstování
a zkoušení hrachu polního rozdìlit do dvou oblastí:
Zkušební oblasti:
– Oblast zkoušení I. – teplejší a sušší oblast zahrnující zkušební lokality
umístìné v zemìdìlské výrobní oblasti kukuøièné a øepaøské.
– Dobøichovice, Chrlice, Èáslav, Vìrovany, Uherský Ostroh, Chlumec nad
Cidlinou.
– Oblast zkoušení II. – chladnìjší a vlhèí oblast zahrnující zkušební lokality
umístìné ve vyšších polohách zemìdìlské výrobní oblasti øepaøské
a zemìdìlské výrobní oblasti bramboráøské.
– Domanínek, Jaromìøice, Pusté Jakartice, Staòkov, Luany, Šumperk
Osivo bylo fungicidnì moøeno. Hnojení dusíkem se zpravidla neprovádí,
v pøípadì potøeby lze jednorázovì pøed setím aplikovat startovací dávku
do 40 kg è../ha. V prùbìhu vegetace se neprovádí fungicidní ošetøení,
insekticidní ošetøení se provádí dle potøeby.
Výsevek èinil 1 mil. klíèivých semen na hektar, meziøádková vzdálenost
12,5 cm.
Výnosy semene jsou uvedeny v procentech k ètyøletému prùmìru
standardních odrùd Lump, Impuls, Astronaute a Eso (2017–2020) v pøíslušné
hodnocené oblasti. Prùmìrný hektarový výnos v tunách se vztahuje k zrnu
o vlhkosti 14 %. Pøedbìnì hodnocená odrùda má niší poèet pokusných let.
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Výnos semene – 1. oblast 2017–2020
110
108

Výnos semene v %

106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80

SL
SL
Astronaute Lump

SL
SL
SL
Avatar Salamanca Trendy

SL
Saxon

SL
Gambit

SL
Audit

SL
Boxer

SL
Eso

SL
Abarth

SL
SL
SL
Impuls LG Aspen Kingfisher

* Menší poèet dat – nová odrùda

Výnos semene – 2. oblast 2017–2020
110
108
106

Výnos semene v %

104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80

SL
Lump

SL
SL
SL
Saxon Astronaute Trendy

SL
Gambit

SL
Avatar

SL
SL
Boxer Salamanca

SL
Eso

SL
Audit

SL
Impuls

SL
SL
SL
Abarth LG Aspen Kingfisher
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* Menší poèet dat, výsledky pouze ze dvou roèníkù

Výnos semene 2017–2020

2021

odrùdy

1. oblast: Èáslav, Dobøichovice, Chlumec n. Cidl., Chrlice, Uherský Ostroh, Vìrovany
2. oblast: JDomanínek, Hradec nad Svitavou, Jaromìøice, Luany, Pusté Jakartice, Staòkov, Šumperk
Údaje u znaku za období 2017–2019

X

Barva semene: L = lutosemenné odrùdy;
Z = zelenosemenné odrùdy;
Tvar semene: VAL = válcovitý
OVA = oválný

Významné hospodáøské vlastnosti odrùd hrachu polního (2017–2020)

odrùdy
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2021

19

2021

odrùdy
Diagram odolnosti odrùd

odolná
støednì
odolná
ménì
odolná
náchylná
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2021

POPISY ODRÙD
Doporuèené odrùdy
ABARTH CPG

DOPORUÈENÁ

Poloraná lutosemenná odrùda, semeno oválného tvaru.
Pøednosti:
Odolnost proti napadení padlím hrachu.
Pìstitelská rizika: Nízký výnos semene, nízký obsah dusíkatých látek.
Udrovatel:
Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ÈR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace:
2013
ASTRONAUTE

CPG

DOPORUÈENÁ

Poloraná lutosemenná odrùda, semeno válcovitého tvaru.
Pøednosti:
Vysoký výnos semene v první i druhé zkušební oblasti.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
RAGT 2n, Francie
Zástupce v ÈR:
SAATEN - UNION CZ s.r.o.
Registrace:
2014
AUDIT

CPG

DOPORUÈENÁ

Støednì raná lutosemenná odrùda, semeno oválného tvaru.
Pøednosti: Støednì vysoký a vysoký obsah dusíkatých látek, odolnost proti
komplexu viróz.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
Limagrain Nederland B.V., Nizozemsko
Zástupce v ÈR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace:
2010
AVATAR

CPG

DOPORUÈENÁ

Støednì raná lutosemenná odrùda, semeno válcovitého tvaru.
Pøednosti:
Rychlost poèáteèního rùstu, velmi nízká aktivita trypsininhibitoru.
Pìstitelská rizika: Støední a menší odolnost proti poléhání pøed sklizní.
Udrovatel:
SELGEN, a.s.
Registrace:
2018
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odrùdy
BOXER

CPG

DOPORUÈENÁ

Poloraná lutosemenná odrùda, semeno válcovitého tvaru.
Pøednosti:
Støednì vysoká odolnost proti poléhání pøed sklizní,
støednì vysoký a vysoký obsah dusíkatých látek.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ÈR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace:
2015

ESO

CPG

DOPORUÈENÁ

Støednì raná lutosemenná odrùda, semeno oválného tvaru.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
SELGEN, a.s.
Registrace:
2012

GAMBIT

PO

DOPORUÈENÁ

Støednì raná lutosemenná odrùda, semeno oválného tvaru.
Pøednosti:
Velmi nízká aktivita trypsin-inhibitoru, odolnost proti
komplexu viróz.
Pìstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání pøed sklizní.
Udrovatel:
SELGEN, a.s.
Registrace:
2011

IMPULS

CPG

DOPORUÈENÁ

Støednì raná zelenosemenná odrùda, semeno válcovitého tvaru.
Pøednosti:
Rychlost poèáteèního rùstu, vysoká odolnost proti napadení komplexem koøenových chorob.
Pìstitelská rizika: Nízký výnos semene.
Udrovatel:
SELGEN, a.s.
Registrace:
2014
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KINGFISHER

CPG

2021

OSTATNÍ

Støednì raná zelenosemenná odrùda, semeno válcovitého tvaru.
Pøednosti:
Zelenosemenná odrùda s vysokou barevnou vyrovnaností semene, støednì vysoká odolnost proti poléhání
pøed sklizní, velmi nízká aktivita trypsin-inhibitoru.
Pìstitelská rizika: Nízký výnos semene, nízký obsah a výnos dusíkatých
látek, støední a menší odolnost proti komplexu viróz.
Udrovatel:
LimagrainEurope, Francie
Zástupce v ÈR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace:
2018

CPG

OSTATNÍ
LG ASPEN
Støednì raná lutosemenná odrùda, semeno válcovitého tvaru.
Pìstitelská rizika: Nízký výnos semene, støední a menší odolnost proti
komplexu viróz.
Udrovatel:
Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ÈR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Registrace:
2018

CPG

LUMP
DOPORUÈENÁ
Støednì raná lutosemenná odrùda, semeno válcovitého tvaru.
Pøednosti:
Vysoký výnos semene v první i ve druhé zkušební oblasti.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
SELGEN, a.s.
Registrace:
2016

SALAMANCA

CPG

DOPORUÈENÁ

Støednì raná lutosemenná odrùda, semeno oválného tvaru.
Pøednosti:
Støednì vysoká odolnost proti poléhání pøed sklizní.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg
Lembke KG, Nìmecko
Zástupcev ÈR:
SAATEN - UNION CZ s.r.o.
Registrace:
2011
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odrùdy
SAXON

PO

DOPORUÈENÁ

Støednì raná lutosemenná odrùda, semeno válcovitého tvaru.
Pøednosti:
Vysoký výnos semene ve druhé zkušební oblasti.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
SELGEN, a.s.
Registrace:
2019
CPG

TRENDY
DOPORUÈENÁ
Poloraná lutosemenná odrùda, semeno oválného tvaru.
Pøednosti:
Vysoký výnos semene ve druhé zkušební oblasti.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
SELGEN, a.s.
Registrace:
2016

P
– podána ádost o udìlení ochranných práv k odrùdì podle zákona è. 408/2000 Sb.
PO – udìlena ochranná práva k odrùdì podle zákona è. 408/2000 Sb.
CPG – udìlena odrùdová práva Spoleèenství (naøízení Rady (ES) 2100/94)
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Novì registrované odrùdy hrachu polního
Níe uvedené odrùdy, zaregistrované po sklizni roku 2020, nejsou zahrnuty
v pøedchozím textu, protoe není k dispozici srovnatelný poèet informací o jejich
hospodáøských vlastnostech. Jejich popis bude dále upøesòován.
OSTINATO
Støednì raná odrùda typu semi-leafless.
Poèáteèní rùst støednì rychlý a rychlý. Rostliny støednì vysoké, barva kvìtu bílá,
barva semene lutá, semeno válcovitého tvaru. Hmotnost tisíce semen støednì
vysoká a nízká, barevná vyrovnanost semen vysoká. Støednì a ménì odolná
proti poléhání pøed sklizní.
Støednì odolná a odolná proti napadení plísní hrachu, støednì odolná a odolná
proti napadení komplexem koøenových chorob, støednì odolná a odolná proti
napadení komplexem virových onemocnìní.
Výnos semene vysoký.
Obsah dusíkatých látek støednì vysoký, výnos dusíkatých látek vysoký, aktivita
trypsin-inhibitoru nízká.
Pøedbìné oznaèení odrùdy: RLPY141594
Udrovatel:
RAGT 2n., Francie
Zástupce v ÈR:
SAATEN - UNION CZ s.r.o.,

PROTECTA
Støednì raná odrùda listového typu.
Poèáteèní rùst støednì rychlý a rychlý. Rostliny støednì vysoké a vysoké, barva
kvìtu bílá, barva semene lutá, semeno elipsovitého tvaru. Hmotnost tisíce
semen støednì vysoká, barevná vyrovnanost semen vysoká. Ménì odolná proti
poléhání pøed sklizní.
Odolná proti napadení plísní hrachu, støednì odolná proti napadení komplexem
koøenových chorob, støednì odolná a odolná proti napadení komplexem
virových onemocnìní.
V rámci sortimentu listového typu hrachu polního výnos semene støednì vysoký
a vysoký.
Obsah dusíkatých látek vysoký, v rámci sortimentu listového typu hrachu polního
výnos dusíkatých látek vysoký, aktivita trypsin-inhibitoru velmi nízká.
Udrovatel:
SELGEN, a.s.
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ROSARIO
Poèáteèní rùst rychlý. Rostliny vysoké, barva kvìtu bílá, barva semene oranová,
semeno válcovitého tvaru. Hmotnost tisíce semen støednì vysoká a nízká,
barevná vyrovnanost semen støednì vysoká. Støednì a ménì odolná proti
poléhání pøed sklizní.
Støednì odolná a odolná proti napadení plísní hrachu, støednì odolná proti
napadení komplexem koøenových chorob, støednì odolná proti napadení
komplexem virových onemocnìní.
Výnos semene nízký.
Obsah dusíkatých látek støednì vysoký, výnos dusíkatých látek nízký, aktivita
trypsin-inhibitoru velmi nízká.
Pøedbìné oznaèení odrùdy: SG-L8396R
Udrovatel:
SELGEN, a.s.
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Pøihlášené mnoitelské plochy hrachu polního 2020
(elita + certifikované C1 osivo)

Eso

22,7

Astronaute

13,8

Audit

12,7

Gambit

10,2

Balltrap

6,2

Abarth

5,0

Lump

4,3

Ostatní

4,1

Kingfisher

3,7

Boxer

3,3

Avatar

3,0

Bagoo

2,4

Salamanca

2,0

Aviron

1,9

Spot

1,7

Dove

1,5

Protecta

1,5
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Pøihlášené mnoitelské plochy 2017–2020
(elita + certifikované C1 osivo)

Údaje: ÚKZÚZ - odbor osiv a sadby Praha - Motol
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Zásady pìstování a agrotechniky
hrachu polního jarního
(autor APZL)
Hrachu se u nás daøí na vìtšinì území, v polohách øepaøských, obilnáøských
a bramboráøských. Ideální jsou neslévavé støednì tìké písèitohlinité a hlinité
pùdy s dobrou strukturou, mírnì kyselé a neutrální reakce, s dobrou zásobou
vápníku a fosforu. Na pøedplodiny nemá zvláštní nároky, sám po sobì ale mùe
být pìstován a po ètyøech letech (moný výskyt výnosové deprese – únavy
pùdy).
Dobré výsledky závisejí kromì výbìru vhodných odrùd na dodrování správné
agrotechniky. Je tøeba také respektovat rozdíly mezi listovými a úponkovými
(semi-leafles) typy. Listové odrùdy jsou náchylné k poléhání a pro úspìšnou
sklizeò musí být mj. dokonale urovnaný povrch pùdy po zasetí. Úponkové odrùdy
(SL), jich je v sortimentu vìtšina, pozdìji zastiòují povrch a je proto tøeba dbát
na preventivní herbicidní ochranu.
Na výivu a hnojení nemá zvláštní poadavky, pokud je pùda dle rozboru
v optimálním stavu. Na plochách, kde nebyl dlouho pìstován, je vhodné oèkování
osiva (inokulace). Pøedseová pøíprava by mìla co nejvíce šetøit zimní vláhou,
vysévá se do hloubky kolem 3-4 cm co nejdøíve, vzcházející rostliny snesou
a –6°C. Výsevek se øídí odrùdou a HTS, optimální poèet jedincù na 1 ha je 1 a
1,1 mil. klíèivých semen (250-340 kg/ha). Je tøeba pouívat jen certifikované
osivo; s výjimkou eko-zemìdìlcù je vdy lépe pouít osivo moøené.
Ošetøování porostù: kromì zásahù k omezení plevelù, pøíp. uválení po setí,
spoèívá hlavní pozornost v ochranì rostlin, pokud to situace vyaduje.
Z chemických prostøedkù se kromì herbicidù pouívají insekticidy (kyjatka,
tøásnìnky, listopad, obaleè a zrnokaz hrachový). Pouití fungicidù je spíše
výjimeèné.
V podrobnostech odkazujeme na publikace Luskoviny, pìstování a uití
(APZL, Kurent ,2009), Metodika pìstování hrachu (APZL, Agritec s.r.o. Šumperk,
2007), Metodiky ochrany rostlin a pìstitelské manuály (napø. èas. Agromanuál
apod.).
Pìstování luskovino-obilních smìsek (pøevánì se jedná o smìsi hrachu
a pøíslušné obilniny dle receptur) se øídí obdobnými zásadami s tím, e je tøeba
pøi setí pamatovat na èasové sladìní vegetaèní doby dílèích komponent.
K problematice byla mj. vydána samostatná metodika (Metodika k pìstování
luskovino-obilních smìsek v ekologickém zemìdìlství, APZL a Agritec Šumperk;
2013).
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SÓJA
Zkušební lokality: Èáslav, Chrlice, Lednice, Nechanice, Oblekovice,
P. Jakartice, Staòkov, Šumperk, Uherský Ostroh, Vìrovany.
Osivo nebylo fungicidnì moøeno, pøed setím byla provedena inokulace osiva
hlízkovými bakteriemi. Hnojení dusíkem se zpravidla neprovádí, v pøípadì
potøeby lze jednorázovì pøed setím aplikovat startovací dávku do 40 kg è../ha.
V prùbìhu vegetace se neprovádí fungicidní ošetøení, insekticidní ošetøení
se provádí dle potøeby.
Výsevek èinil 700 tisíc klíèivých semen na hektar, meziøádková vzdálenost
25 cm.
Odrùdy jsou podle doby do zralosti rozdìleny do tøí ranostních skupin
(velmi rané, rané, støednì rané).
Výnosy semene jsou uvedeny v % ke ètyøletému prùmìru (2017–2020)
standardních odrùd Mayrika, Ambella, Brunensis, Kofu a Naya. Prùmìrný
hektarový výnos v tunách se vztahuje k semeni o vlhkosti 14 %.
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Výnos semene
114

Velmi rané

111
110

110

109
106

106

Výnos semene v %

Støednì
rané

Rané
109

104

104

104
103

102

101

100
98

97

98

94

94
90

88

86
82

Naya

Tertia

Silesia

Korus

Moravians

Brunensis

Hana *

Aurelina *

Coraline

Bettina

Albiensis

Kofu

Ambella

Mayrika

Marzena *

78

* Novì registrovaná odrùda (menší poèet dat)

Výnos semene a ranost
116
Kofu

112
Albiensis
108

Tertia
Bettina
Coraline
Naya

Výnos semene v %

Aurelina *
104

Brunensis

100

Moravians Hana *

Marzena *

Korus

Silesia

96
Mayrika

92
Ambella

88
84
80
114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

142

144

Doba do zralosti (dny)
* Novì registrovaná odrùda (menší poèet dat)
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X

Zkušební stanice: Èáslav, Chrlice, Lednice, Nechanice, Oblekovice, Pusté Jakartice, Staòkov, Šumperk, Uherský Ostroh, Vìrovany, atec
Odrùda Albiensis v roce 2019 nezkoušena
Údaje za období 2017–2019
* Novì registrované odrùdy (menší poèet dat)

Významné hospodáøské vlastnosti odrùd (2016–2019)

2021

odrùdy

odrùdy

2021

POPISY ODRÙD
ALBIENSIS

RANÁ, DOPORUÈENÁ

Raná, fialovì kvetoucí odrùda. Rostliny støednì vysoké, rùstový habitus
polovzpøímený, stonek lutohnìdì ochmýøený. Hmotnost tisíce semen støednì
vysoká a vysoká, barva pupku semene lutá.
Pøednosti:
Vysoký výnos semene, výška nasazení prvního lusku.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
Semences Prograin Inc., Kanada
Zástupce v ÈR:
Prograin ZIA, s.r.o.
Registrace:
2018

AMBELLA

CPG

VELMI RANÁ, DOPORUÈENÁ

Velmi raná, fialovì kvetoucí odrùda. Rostliny nízké, rùstový habitus vzpøímený
a polovzpøímený, stonek lutohnìdì ochmýøený. Hmotnost tisíce semen
støednì vysoká, barva pupku semene tmavì hnìdá.
Pøednosti:
Ranost.
Pìstitelská rizika: Výška nasazení prvního lusku.
Udrovatel:
Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Rakousko
Zástupce v ÈR:
SAATBAU ÈESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Registrace:
2019

AURELINA

CPG

RANÁ, PØEDBÌNÉ DOPORUÈENÁ

Raná, fialovì kvetoucí odrùda. Rostliny støednì vysoké, rùstový habitus
vzpøímený a polovzpøímený, stonek šedì ochmýøený. Hmotnost tisíce semen
støednì vysoká, barva pupku semene lutá.
Pøednosti:
Støednì vysoký a vysoký obsah a výnos dusíkatých látek.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Rakousko
Zástupce v ÈR:
SAATBAU ÈESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Registrace:
2020
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BETTINA

CPG

RANÁ A STØEDNÌ RANÁ, DOPORUÈENÁ

Raná a støednì raná, fialovì kvetoucí odrùda. Rostliny støednì vysoké, rùstový
habitus polovzpøímený, stonek lutohnìdì ochmýøený. Hmotnost tisíce semen
støednì vysoká, barva pupku semene hnìdá.
Pøednosti:
Vysoký výnos semene.
Pìstitelská rizika: Støednì vysoký a nízký obsah dusíkatých látek.
Udrovatel:
Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Rakousko
Zástupce v ÈR:
SAATBAU ÈESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Registrace:
2018
BRUNENSIS

RANÁ, DOPORUÈENÁ

Raná, fialovì kvetoucí odrùda. Rostliny støednì vysoké, rùstový habitus
vzpøímený a polovzpøímený, stonek lutohnìdì ochmýøený. Hmotnost tisíce
semen støednì vysoká, barva pupku semene lutá.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
Semences Prograin Inc., Kanada
Zástupce v ÈR:
Prograin ZIA, s.r.o.
Registrace:
2010
CORALINE

CPG

RANÁ A STØEDNÌ RANÁ, DOPORUÈENÁ

Raná a støednì raná, fialovì kvetoucí odrùda. Rostliny støednì vysoké
a vysoké, rùstový habitus vzpøímený a polovzpøímený, stonek lutohnìdì
ochmýøený. Hmotnost tisíce semen støednì vysoká a nízká, barva pupku
semene hnìdá.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
Delley Semences et Plantes SA, Švýcarsko
Zástupce v ÈR:
SAATEN - UNION CZ s.r.o.
Registrace:
2018
HANA

RANÁ A STØEDNÌ RANÁ, PØEDBÌNÉ DOPORUÈENÁ

Raná a støednì raná, fialovì kvetoucí odrùda. Rostliny støednì vysoké, rùstový
habitus polovzpøímený, stonek lutohnìdì ochmýøený. Hmotnost tisíce semen
støednì vysoká, barva pupku semene lutá.
Pøednosti:
Støednì vysoký a vysoký obsah a vysoký výnos dusíkatých
látek, odolnost proti poláhání.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
Semences Prograin Inc., Kanada
Zástupce v ÈR:
Prograin ZIA, s.r.o.
Registrace:
2020
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KOFU
RANÁ, DOPORUÈENÁ
Raná, fialovì kvetoucí odrùda. Rostliny støednì vysoké, rùstový habitus
vzpøímený, stonek lutohnìdì ochmýøený. Hmotnost tisíce semen støednì
vysoká, barva pupku semene lutá.
Pøednosti:
Vysoký výnos semene.
Pìstitelská rizika: Støednì vysoký a nízký obsah dusíkatých látek.
Udrovatel:
Semences Prograin Inc., Kanada
Zástupce v ÈR:
Prograin ZIA, s.r.o.
Registrace:
2015
KORUS

RANÁ, DOPORUÈENÁ

Raná, fialovì kvetoucí odrùda. Rostliny støednì vysoké, rùstový habitus
vzpøímený, stonek lutohnìdì ochmýøený. Hmotnost tisíce semen støednì
vysoká, barva pupku semene šedá.
Pøednosti:
Odolnost proti poléhání, vysoký obsah dusíkatých látek.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
Semences Prograin Inc., Kanada
Zástupce v ÈR:
Prograin ZIA, s.r.o.
Registrace:
2012
MAYRIKA

VELMI RANÁ, DOPORUÈENÁ

Velmi raná, bíle kvetoucí odrùda. Rostliny støednì vysoké, rùstový habitus
vzpøímený a polovzpøímený, stonek šedì ochmýøený. Hmotnost tisíce semen
nízká, barva pupku semene lutá.
Pøednosti:
Ranost, výška nasazení prvního lusku.
Pìstitelská rizika: Støednì vysoký a nízký obsah dusíkatých látek.
Udrovatel:
Prograin ZIA, s.r.o.
Registrace:
2018
MARZENA

VELMI RANÁ, PØEDBÌNÉ DOPORUÈENÁ

Velmi raná, fialovì kvetoucí odrùda. Rostliny støednì vysoké, rùstový habitus
vzpøímený a polovzpøímený, stonek lutohnìdì ochmýøený. Hmotnost tisíce
semen nízká a støednì vysoká, barva pupku semene lutá.
Pøednosti:
Ranost, odolnost proti poléhání.
Pìstitelská rizika: Støednì vysoký a nízký obsah dusíkatých látek.
Udrovatel:
Semences Prograin Inc., Kanada
Registrace:
2020
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MORAVIANS

RANÁ, DOPORUÈENÁ

Raná, fialovì kvetoucí odrùda. Rostliny støednì vysoké, rùstový habitus
vzpøímený a polovzpøímený, stonek lutohnìdì ochmýøený. Hmotnost tisíce
semen støednì vysoká a vysoká, barva pupku semene lutá.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
Prograin ZIA, s.r.o.
Registrace:
2008
NAYA

STØEDNÌ RANÁ, DOPORUÈENÁ

Støednì raná, fialovì kvetoucí odrùda. Rostliny støednì vysoké, rùstový habitus
polovzpøímený, stonek lutohnìdì ochmýøený. Hmotnost tisíce semen støednì
vysoká a vysoká, barva pupku semene lutá.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
Semences Prograin Inc., Kanada
Zástupce v ÈR:
Prograin ZIA, s.r.o.
Registrace:
2010

SILESIA

RANÁ, DOPORUÈENÁ

Raná, fialovì kvetoucí odrùda. Rostliny støednì vysoké, rùstový habitus
vzpøímený a polovzpøímený, stonek lutohnìdì ochmýøený. Hmotnost tisíce
semen støednì vysoká a vysoká, barva pupku semene lutá.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
Prograin ZIA, s.r.o.
Registrace:
2009
TERTIA

STØEDNÌ RANÁ, DOPORUÈENÁ

Raná a støednì raná, fialovì kvetoucí odrùda. Rostliny støednì vysoké, rùstový
habitus polovzpøímený, stonek lutohnìdì ochmýøený. Hmotnost tisíce semen
støednì vysoká, barva pupku semene lutá.
Pøednosti:
Vysoký výnos semene, støednì vysoký a vysoký výnos
dusíkatých látek.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
Semences Prograin Inc., Kanada
Zástupce v ÈR:
Prograin ZIA, s.r.o.
Registrace:
2018
CPG – udìlena odrùdová práva Spoleèenství (naøízení Rady (ES) 2100/94)
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Pøihlášené mnoitelské plochy sóje 2020
(elita + certifikované C1 osivo)

Bettina

15,4

SY Livius

12,1

Abelina

11,4

Silesia

11,1

Kofu

9,9

Merlin

9,2

Aurelina

7,8

Lissabon

6,2

Adelfia

6,1

ES Mentor

3,7

Amadea

3,2

Mayrika

2,1

Brunensis

1,8
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Pøihlášené mnoitelské plochy 2017–2020
(elita + certifikované C1 osivo)

Údaje: ÚKZÚZ – odbor osiv a sadby Praha - Motol
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Zásady pìstování
a agrotechniky sóji
(autor APZL)
Souèasný sortiment doporuèených odrùd umoòuje minimalizaci pìstitelských rizik, které u tohoto druhu byly èasté: opodìné dozrávání, nízké nasazení
luskù nad povrchem pùdy, menší odolnost k poléhání atd. K pøednostem dnes
patøí relativnì dobrý výnos pøi dodrení zásad agrotechniky, niší náklady
na výivu a ochranu rostlin, pøedplodinová hodnota i rozloení polních prací
v zemìdìlském podniku, kdy se sója vysévá pozdìji ne ostatní jaøiny.
Sója je krátkodobou plodinou vyadující vyšší intenzitu sluneèního záøení.
Pro její pìstování jsou v ÈR vhodné polohy kukuøièné a øepaøské výrobní
oblasti s dlouhodobou prùmìrnou teplotou nad 8°C, dostatkem vláhy
a optimálními pùdními pomìry (kyprá pùda zásobená humusem, základními
ivinami, vápníkem, hoøèíkem a mikroelementy s pùdní reakcí pH 6,5-7).
Minimální teplota pro klíèení je 6-7°C, optimální teplota bìhem vegetace
je kolem 20°C. Zvýšený poadavek na vodu má zejména pøi klíèení a pak v dobì
kvetení a nalévání semen.(pozn.: viz negativní vlivy v loòském prùbìhu
poèasí).
Setí: do dobøe pøipravené pùdy, podle teploty obvykle ve tøetí dekádì dubna,
do hloubky 3–5 cm. Mnoství osiva v kg/ha je odvislé od HTS a obvykle
je uvedeno ve výsevních jednotkách na obalech pøi jeho dodání. Je vhodné
oèkování osiva (inokulace), zejména na polích, kde sója nebyla pìstována.
Hnojení dusíkem je závislé na pøedplodinì a stavu zásobenosti v pùdì,
lze pouít startovací dávku pøed setím, pøípadnì pøi zjištìné niší nodulaci
na koøenech v prùbìhu vegetace. Ošetøování porostù bìhem vegetace
je ve srovnání s jinými luskovinami i druhy rostlin výraznì ménì nároèné,
co má pozitivní vliv i na èerpání nákladù.
Tak jako u hrachu odkazujeme na vydanou literaturu APZL: publikace
Luskoviny, pìstování a uití (Kurent 2009), Metodika pìstování sóji luštinaté
(2011), Pìstitelský manuál Sója luštinatá (APZL, ZIA;2012), Metodiky ochrany
rostlin, Manuály v èasopisech, napø. Agromanuál atd.
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PELUŠKA JARNÍ
Zkušební lokality pelušky jarní na semeno: Èáslav, Chrlice, Hradec nad
Svitavou, Jaromìøice, Pusté Jakartice, Staòkov, Vìrovany.
Zkušební lokality pelušky jarní na píci: Èáslav, Chrlice, Hradec nad
Svitavou, Jaromìøice, Lípa, Pusté Jakartice, Vysoká.
Osivo bylo fungicidnì moøeno. Hnojení dusíkem se zpravidla neprovádí,
v pøípadì potøeby lze jednorázovì pøed setím aplikovat startovací dávku
do 40 kg è../ha. V prùbìhu vegetace se neprovádí fungicidní ošetøení,
insekticidní ošetøení se provádí dle potøeby.
Výsevek èinil 1 mil. klíèivých semen na hektar, meziøádková vzdálenost
12,5 cm.
Výnosy semene jsou uvedeny v procentech ke dvouletému prùmìru
standardních odrùd Andrea a Arvika (2019–2020). Prùmìrný hektarový výnos
v tunách se vztahuje k zrnu o vlhkosti 14 %.
Výnos zelené a suché hmoty jsou uvedeny v procentech ke dvouletému
prùmìru standardních odrùd Andrea a Arvika (2019–2020).
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Výnos zelené a suché hmoty 2019–2020
114

Výnos v %

110
106
102
98
94

NL
Effecta

NL
Andrea
výnos zelené hmoty

NL
Arvika
výnos suché hmoty

Výnos zrna v %

Výnos semene 2019–2020
148
144
140
136
132
128
124
120
116
112
108
104
100
96
92
SL
Turnia

SL
Model

NL
Andrea

NL
Arvika
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Významné hospodáøské vlastnosti odrùd pelušky jarní na píci
(2019–2020)

Tvar semene:
VAL = válcovitý
Rùstový typ:
NL = normální listový typ
SL = semi – leafless typ
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Významné hospodáøské vlastnosti odrùd pelušky jarní na semeno
(2019-2020)

Barva semene:
HZ = hnìdozelená

Tvar semene:
VAL = válcovitý

Rùstový typ:
NL = normální listový typ
SL = semi – leafless typ
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POPISY ODRÙD
Níe uvedené odrùdy byly zaregistrované po sklizni roku 2020.
Effecta
Polopozdní odrùda normálního listového typu zkoušená na výnos píce.
Poèáteèní rùst støednì rychlý a rychlý. Rostliny støednì vysoké a vysoké, barva
kvìtu èervenavì purpurová.
Støednì odolná proti poléhání pøed sklizní.
Výnos zelené hmoty velmi vysoký, výnos suché hmoty velmi vysoký.
Pøedbìné oznaèení odrùdy: SG-C 9
Udrovatel:
SELGEN, a.s.

Model
Støednì raná odrùda typu semi-leafless zkoušená na výnos semene.
Poèáteèní rùst støednì rychlý a rychlý. Rostliny nízké, barva kvìtu èervenavì
purpurová, základní barva osemení hnìdozelená, semeno válcovitého tvaru.
Hmotnost tisíce semen vysoká a velmi vysoká. Støednì a ménì odolná proti
poléhání pøed sklizní.
Støednì odolná proti napadení plísní hrachu, støednì odolná proti napadení
komplexem virových onemocnìní, støednì odolná proti napadení strupovitosti
hrachu.
Výnos semene vysoký a velmi vysoký.
Obsah dusíkatých látek støednì vysoký, výnos dusíkatých látek vysoký, obsah
taninu nízký, aktivita trypsin-inhibitoru velmi nízká.
Pøedbìné oznaèení odrùdy: PRH 178/08
Udrovatel:
Hodowla Roslin Smolice Sp. z o.o.
Grupa IHAR
Zástupce:
KLEE AGRO s.r.o.
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Turnia
Støednì raná odrùda pelušky typu semi-leafless zkoušená na výnos semene.
Poèáteèní rùst støednì rychlý. Rostliny nízké, barva kvìtu èervenavì purpurová,
základní barva osemení hnìdozelená, semeno válcovitého tvaru. Hmotnost tisíce
semen vysoká. Náchylná k poléhání pøed sklizní.
Støednì odolná proti napadení plísní hrachu, støednì odolná proti napadení
komplexem virových onemocnìní, odolná proti napadení strupovitosti hrachu.
Výnos semene vysoký a velmi vysoký.
Obsah dusíkatých látek støednì vysoký a nízký, výnos dusíkatých látek vysoký,
obsah taninu nízký, aktivita trypsin-inhibitoru nízká.
Pøedbìné oznaèení odrùdy: WDT 5308
Udrovatel:
Poznaòska Hodowla Roslin Sp. z o.o.
Zástupce:
KLEE AGRO s.r.o.
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LUPINA ÚZKOLISTÁ
Zkušební lokality: Chrlice, Èáslav, Hradec nad Svitavou, Staòkov,
Jaromìøice, Pusté Jakartice, Vìrovany.
Osivo bylo fungicidnì moøeno, pøed setím byla provedena inokulace
osiva hlízkovými bakteriemi. Hnojení dusíkem se zpravidla neprovádí, v pøípadì
potøeby lze jednorázovì pøed setím aplikovat startovací dávku do 40 kg è../ha.
V prùbìhu vegetace se neprovádí fungicidní ošetøení, insekticidní ošetøení
se provádí dle potøeby.
Výsevek èinil jeden milion klíèivých semen na hektar, meziøádková
vzdálenost 12,5 cm.
Výnosy semene jsou uvedeny v procentech k tøíletému prùmìru
(2017–2020) všech odrùd v sortimentu. Prùmìrný hektarový výnos v tunách
se vztahuje k semenu o vlhkosti 14 %.

Výnos semene 2017–2020
107
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Výnos semene v %
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Významné hospodáøské vlastnosti odrùd (2017–2020)

* Údaje u znaku za období 2017–2019
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POPISY ODRÙD
KURANT

PO

Støednì raná modrokvìtá odrùda. Rostliny støednì vysoké, semena bílá
s velmi nízkým obsahem hoøkých látek, hmotnost tisíce semen støednì
vysoká.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
Poznaòska Hodowla Roslin Sp. z o.o., Polsko
Zástupce:
KLEE AGRO s.r.o.
Registrace:
2017

TANGO

CPG

Støednì raná bìlokvìtá odrùda. Rostliny støednì vysoké, semena béová
s velmi nízkým obsahem hoøkých látek, hmotnost tisíce semen støednì vysoká.
Pøednosti:
Vysoký výnos semene.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
Poznaòska Hodowla Roslin Sp. z o.o., Polsko
Zástupce:
KLEE AGRO s.r.o.
Registrace:
2017

RUMBA

CPG

Støednì raná bìlokvìtá odrùda. Rostliny støednì vysoké, semena bílá s velmi
nízkým obsahem hoøkých látek, hmotnost tisíce semen støednì vysoká.
Pìstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udrovatel:
Poznaòska Hodowla Roslin Sp. z o.o., Polsko
Zástupce:
KLEE AGRO s.r.o.
Registrace:
2018
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Pøihlášené mnoitelské plochy lupiny úzkolisté 2020
(elita + certifikované C1 osivo)
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Zásady pìstování a agrotechniky
lupiny úzkolisté
(autor APZL)
Lupina úzkolistá, nìkdy té zvaná modrá je vyššího vzrùstu (80–130 cm),
kvìty má modré, rùové, nebo bílé, lístky èárkovité, celokrajné, nìkdy slabì
ochlupené. Semeno je kulovité a oválné, šedé s bílou kresbou, hmotnost
tisíce semen 140–200 g. Na teplo je pomìrnì ménì nároèná ne ostatní
druhy, je ménì citlivá na vápno ne lupina lutá a je ranìjší. Vegetaèní doba
trvá 120–135 dnù. Semena lupiny úzkolisté obsahují 30–40 % N-látek,
3–7 % tuku. Prùmìrný výnos semen se pohybuje okolo 2–3 tun na hektar
a výnos zelené hmoty 45–48 tun na hektar.
Lupina úzkolistá je oproti ostatním druhùm ménì nároèná na teplo
a støednì nároèná na vláhu. Nejvhodnìjší jsou pro ni vlhèí, støednì tìké,
hlinité pùdy, ménì vhodné jsou pùdy tìké, jílovito-hlinité, nebo naopak
písèité. Na vápno není tak citlivá jako lupina lutá. Lze uvést, e se svými
nároky na prostøedí spíše blíí lupinì bílé.
Lupina úzkolistá má výraznì vyšší schopnost fixovat dusík a je odolnìjší
k suchu a poléhání ne hrách polní. Lupina se vyznaèuje vysokou
koncentrací a dobrou stravitelností ivin.
Základní podmínkou úspìšného pìstování lupiny je kvalitní osivo, s provìøenými semenáøskými hodnotami. Bakterizace osiva má význam tam, kde je
lupina vysévána na pozemek, kde nebyla doposud pìstována (bakterie pøeívají
dlouhou dobu v pùdì). Na pozemcích, kde byla lupina pìstována po prvé, se na
koøenech rostlin bez bakterizace hlízkové bakterie nevytvoøily. Je prokázáno, e
inokulace zvýší poèet luskù na rostlinì a hmotnost semen oproti neoèkované
kontrole. V ÈR se výrobou inokulaèních preparátù zabývá Farma iro, Nehvizdy.
Lupina se vyznaèuje pomìrnì vysokým odbìrem ivin na tvorbu výnosu.
Kromì dusíku potøebuje hodnì draslíku, je povaována za plodinu
draslomilnou. Lupina pøesto, e pøijímá dusík ze vzduchu jako ostatní luskoviny,
reaguje pøíznivì svým výnosem semen na hnojení minerálním dusíkem v dávce
60–80 kg / ha. Hnojení fosforeènatými a draselnými hnojivy se øídí podobnì
jako u ostatních luskovin zásobou ivin v pùdì. Pokud je pùda silnì kyselá
a vyaduje úpravu pH, vápníme k pøedplodinì nišími dávkami CaCO3.
Pøíprava pùdy je stejná jako pro hrách. Lupina musí být vysévána vèas – ihned
po zasetí hrachu. Semena klíèí pøi teplotì 3–4°C a mladé rostliny snáší
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krátkodobý pokles teplot na –5°C. Pozdní setí prodluuje dobu kvetení
a vede k nestejno-mìrnému zrání. Porost se zakládá na meziøádkovou
vzdálenost 125–250 mm. Pro konvenèní pìstování je výhodnìjší uší
meziøádková vzdálenost.
Dodrením hloubky setí 60–80 mm je lépe zajištìn dostatek vláhy
pro klíèení.
Ošetøení proti škodlivým organismùm (plevele, škùdci, choroby) musí
v konvenèním systému pìstování být v souladu s povolenými registrovanými
pøípravky na ochranu rostlin. Ty jsou uvedeny na stránkách
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.asp.
V posledních letech dochází k omezení úèinných látek pesticidù pro
lupinu i jiné druhy luskovin, co bude pro úspìšné pìstování problematické.
Podobnì je to i se zákazem desikace pøed sklizní. Lupina se sklízí jednofázovì,
v období, kdy chlopnì luskù na hlavní ose mají typickou svìtlehnìdou barvu
a lusky na vedlejších vìtvích zaèínají hnìdnout. Sklízíme tehdy, kdy je zralých
85–95 % luskù na boèních vìtvích prvního øádu. Po sklizni by mìlo
bezprostøednì navazovat posklizòové ošetøení vymlácených semen.
Po pøedèištìní musí okamitì následovat dosoušení na bezpeènou
skladovací vlhkost 15 %. Ekonomicky i biologicky nejvhodnìjší technologií
dosoušení je aktivní vìtrání vrstvy semen studeným, nebo pøedehøátým
vzduchem na vyšší nepohyblivé vrstvì (roštové sušárny).
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Aktivita trypsin-inhibitoru – pøítomnost trypsin-inhibitoru a jeho aktivita sniují
vyuitelnost vysokého obsahu bílkovin v luskovinách, a tím omezují jejich pouití
ve výivì, pøedevším pak v krmivech pro monogastry. Uvádí se v jednotkách TIU,
definovaných jako pokles absorbance A410 za 10 min o 0.01 na 1 mg
stanovované hmoty. Aktivita trypsin-inhibitoru je ovlivnìna odrùdou, lokalitou
a roèníkem.
Bakteriózy sóje (Pseudomonas syringae pv. glycinea, Xanthomonas campestris pv.
glycines). K infekci dochází zejména za vlhkého a teplého poèasí. Onemocnìní
se projevuje výraznì zejména na listech, ale napadeny mohou být také stonky,
kvìty a lusky. Choroba pøenosná osivem a posklizòovými zbytky.
Barevná vyrovnanost semene – vyjadøuje procentický podíl semen pøíslušné barvy.
Znak dùleitý pøedevším pro potravináøský prùmysl.
Délka rostlin – je ovlivnìna pøedevším odrùdou, technologií pìstování a vláhovými
podmínkami roèníku. Není pravidlem, e delší odrùdy jsou poléhavìjší neli kratší.
Odrùdy kratší jsou obvykle nároènìjší na intenzitu podmínek. U hrachu platí
obecnì, e odrùdy s kratší lodyhou (napø. odrùdy s redukovanou listovou plochou)
citlivìji reagují na sušší nebo ménì úrodné pùdy. Naopak odrùdy s delší lodyhou
mohou mít ve vlhèích podmínkách nebo na úrodnìjších pùdách sklon k vyššímu
vegetativnímu rùstu a následkem toho silnì poléhat a bude obtínìjší je sklízet.
Budou rovnì náchylnìjší k chorobám, co nakonec v komplexu všech faktorù sníí
jejich výnos.
Hmotnost tisíce zrn – vztahuje se k zrnu o vlhkosti 14 %. Tento znak je specifickou
odrùdovou vlastností, aèkoli je do znaèné míry závislý na rùstových podmínkách v
daném roce a intenzitì pìstování.
Komplex koøenových chorob hrachu (Fusarium oxysporum f.sp. pisi, Fusarium solani
f.sp. pisi, Ascochyta spp., Phoma spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., Thielaviopsis
basicola) – vzhledem k výskytu vìtšinou smìsných infekcí rùzných patogenù
a podobné škodlivosti je tento znak uvádìn pod spoleèným názvem. Škodí
pøedevším na koøenových cévních svazcích vývojovì starších rostlin, které jsou
ve vìtšinì pøípadù pøedtím oslabené celkovým utuením pùdy, tvorbou pùdního
škraloupu nebo pøílišným zamokøením. Rozvoji patogena napomáhá pøedevším
vysoká pùdní teplota a zvýšená vlhkost. Dochází k redukci výnosù a efektivnì
mùe být potlaèen pouze zavedením odrùd s geneticky zaloenou rezistencí.
Primární infekce pochází z pùdy, houby rodu Fusarium jsou pøenosné i osivem.
Komplex koøenových chorob lupiny – fusariové vadnutí lupiny (Fusarium oxysporum
f.sp. lupini), fusariová koøenová hniloba lupiny (Fusarium solani), hnìdá koøenová
hniloba lupiny (Rhizoctonia solani), èerná koøenová hniloba lupiny (Thielaviopsis
basicola) – vzhledem k výskytu vìtšinou smìsných infekcí rùzných patogenù
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a podobné škodlivosti je tento znak uvádìn pod spoleèným názvem. Napadené
rostliny vadnou od spodních listù k vrcholu a postupnì odumírají. Fusarium oxysporim
zpùsobuje zhnìdnutí cévních svazkù viditelné na øezu koøene, pokoka koøene je
zpravidla bez pøíznakù. F. solani zpùsobuje nekrózy zejména vnìjších èástí cévních
svazkù, koøenového krèku a koøene. Rhizoctonia solani a Thielaviopsis basicola
zpùsobuje na bázi stonku a koøenech vytvoøení tmavohnìdých nebo èerných skvrn
a koøeny následnì odumírají. Cévní svazky jsou ve spodní èásti stonku zpravidla
èervenohnìdé. Zdrojem infekce jsou rostlinné zbytky v pùdì.
Obsah dusíkatých látek – mnoství hrubého proteinu v % absolutní sušiny. Vypoète
se na základì zjištìného obsahu dusíku metodou podle Kjeldahla a pøepoèítávacího faktoru dle druhu plodiny; obecnì uívaný faktor je 6,25. V souèasnosti
slouí klasická metoda pøevánì jako podklad pro tvorbu kalibraèní køivky
a stanovení obsahu dusíkatých látek pomocí metody NIRS (Near Infra Red
Spektroscopy). Obsah dusíkatých látek mùe být ovlivnìn dusíkatým hnojením,
teplotními podmínkami pìstování (vyšší obsah v teplejších oblastech) a roèníkem.
Obsah škrobu – mnoství škrobu v % absolutní sušiny. Pro stanovení se pouívá
metoda NIRS a kalibraèní køivka se tvoøí na základì analýz reprezentativního
mnoství vzorkù metodou podle Ewerse. Mezi obsahem škrobu a dusíkatých
látek je negativní korelace, tj. se zvyšováním obsahu dusíkatých látek se obsah
škrobu sniuje a naopak.
Obsah tuku – mnoství tuku v % absolutní sušiny. V souèasnosti slouí klasická metoda
pøevánì jako podklad pro tvorbu kalibraèní køivky a stanovení obsahu tuku
pomocí metody NIRS. Je ovlivnìn odrùdou, lokalitou a roèníkem.
Odolnost proti poléhání – má vliv na jakost, vzhled semen, osivové hodnoty, snadnost
skliznì a sklizòové ztráty. Kromì geneticky podmínìné odolnosti ovlivòuje
poléhání mnoství dusíku v pùdì, hustota setí, mnoství vláhy bìhem vegetace,
pøípadnì silný výskyt nìkterých chorob.
Odolnost proti praskání luskù (9-1) je dùleitý znak s ohledem na moné ztráty
výnosu. Je ovlivnìna odrùdou, lokalitou a roèníkem, pøedevším pak prùbìhem
poèasí v dobì dozrávání.
Padlí hrachu (Erysiphe pisi, Erysiphe beumleri) – napadá veškeré nadzemní èásti
rostliny, které se povlékají charakteristickým mouènatým povlakem. Listy loutnou
a pøedèasnì zasychají. Na odumøelých rostlinných èástech se tvoøí tmavohnìdá
a èernohnìdá kleistothecia sestavená v øídkých skupinkách. Na Vysoèinì
nebo ve vyšších polohách jsou místa, kde padlí škodí kadoroènì. Nejvyšší
výskyt padlí se projevuje za suchého a teplého poèasí s veèerními rosami
a na pozdì zaloených nebo pøehoustlých porostech. V souèasné dobì ji existují
rezistentní odrùdy.
Plíseò hrachu (Peronospora pisi) – napadá všechny nadzemní èásti rostlin, kde
zpùsobuje lutohnìdé, nepravidelné, víceménì hranaté vodnaté skvrny ohranièené
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nervaturou. Na spodní stranì tìchto skvrn se objevuje hustý, fialovì šedý (ménì
èasto svìtle vínový) porost mycelia a reprodukèních orgánù houby. Napadené
rostlinné èásti odumírají. Zpùsobuje pokles výnosù pøedevším pøi èasném
napadení rostlin, vyskytuje se pøedevším za vlhkých a chladných povìtrnostních
podmínek. Patogen pøeívá v pùdì a na semenech. V souèasné dobì není
ádná z uvedených odrùd rezistentní, avšak nìkteré jsou støednì odolné.
Plíseò sóje (Peronospora menshurica) – napadá listy, stonky a lusky sóje v prùbìhu
celé vegetace, zpravidla se však objevuje a od fáze zaèátku kvetení. Na rostlinách
se na listech vytváøejí èetné, malé, svìtle zelené nebo luté skvrny, o prùmìru
do 10 mm, nepravidelného hranatého tvaru. Skvrny jsou nápadné zejména na horní
stranì listu. Pozdìji hnìdnou, mají tmavý støed a chlorotický lem. Za vlhkého poèasí
se na spodní stranì vytváøí hustý porost šedých nebo šedofialových sporangioforù.
Zdrojem infekce jsou oospory na rostlinných zbytcích a osivo.
Obsah alkaloidù v sušinì semene lupiny – alkaloidy jsou jedovaté hoøce
chutnající látky obsaené v rostlinách lupiny, nejvìtší koncentrace je v semenech.
Nejdùleitìjšími alkaloidy lupiny úzkolisté jsou lupanin, angustifolin a spartein.
V semenech pùvodních hoøkých odrùd lupiny úzkolisté se obsah alkaloidù bìnì
pohybuje mezi 2 % a 3 %, ale i 5%, a jejich konzumace mùe vyvolat otravu,
která se projevuje poškozením jater, nervového systému, srdce a ledvin. Semena
v publikaci uvedených registrovaných odrùd neobsahují hoøké alkaloidy,
respektive jen stopová mnoství, bývají proto oznaèovány jako sladké. Semena
sladkých odrùd a z nich vyrobené produkty lze povaovat za bezpeèné jak pro
konzumaci lidí, tak i pro krmení pøevýkavcù a monogastrických zvíøat. Obsah
alkaloidù v semeni velmi závisí na odrùdì a pak na klimatických podmínkách,
ve vyšlechtìných sladkých odrùdách je vìtšinou mezi 0,001 % a 0,05 %.
Ranost – je vypoètena odeètením doby vegetace (suma dnù od setí do zralosti)
od standardní odrùdy. Kladná diference znaèí, e je odrùda pozdnìjší a naopak.
Rozdíly v ranosti jsou ve velké míøe ovlivòovány pøírodními podmínkami a jsou
obvykle vìtší ve vyšších polohách. Rozdílná vegetaèní doba pìstovaných odrùd
umoòuje lepší rozdìlení doby skliznì. V teplejší èásti republiky pøevauje
pìstování ranìjších odrùd, pozdní odrùdy pøi teplejším poèasí pøedèasnì
ukonèují vegetaci a zasychají. Ve støedních a ve vyšších chladnìjších polohách jsou
pozdnìjší odrùdy obvykle výnosnìjší.
Kategorie ranosti:
– velmi raná
– raná
– poloraná
– støednì raná
– polopozdní
– pozdní
– velmi pozdní
Výška nasazení prvního lusku ( cm ) je dùleitý znak pro sklizeò vzhledem
k minimalizaci sklizòových ztrát. Je ovlivnìna odrùdou, lokalitou a roèníkem.
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Název

Poznámka

Hrách polní jarní

CPG

CPG

CPG

CPG

CPG

PO

CPG

PO

CPG

PO

CPG

CPG

CPG

CPG

CPG

CPG

Ochrana
práv

RAGT 2n

SELGEN, a.s.

Limagrain Europe

Limagrain Europe

Limagrain Europe

SELGEN, a.s.

SELGEN, a.s.

SELGEN, a.s.

Limagrain Nederland B.V.

SELGEN, a.s.

SELGEN, a.s.

SELGEN, a.s.

Limagrain Europe

SELGEN, a.s.

SELGEN, a.s.

Limagrain Nederland B.V.

Limagrain Nederland B.V.

SELGEN, a.s.

RAGT 2n

Limagrain Europe

Udrovatel

Zástupce v ÈR

SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

SEZNAM REGISTROVANÝCH ODRÙD

2021

odrùdy

2007

SL

N

SL

Prophet

Protecta

Salamanca

pouze pro vývoz mimo EU
normální listový typ
semi – leafless typ
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Trendy
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2011
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Registrace

Název

Poznámka

Hrách polní jarní

CPG

CPG

PO

PO

CPG

PO

CPG

Ochrana
práv

SELGEN, a.s.

SELGEN, a.s.

SELGEN, a.s.

Axel Toft Grovvarer A/S

SELGEN, a.s.

SELGEN, a.s.

Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg
Lembke KG

SELGEN, a.s.

Limagrain Nederland B.V.

Udrovatel

OSEVA UNI, a.s.

SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
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Semences Prograin Inc.

2009

2018

2016

Silesia

Tertia

Toutatis
CPG

Delley Semences et Plantes SA

Semences Prograin Inc.

Prograin ZIA, s.r.o.

Prograin ZIA, s.r.o.

Semences Prograin Inc.

2010

2013

Naya

Royka

Prograin ZIA, s.r.o.
Prograin ZIA, s.r.o.

Semences Prograin Inc.

Prograin ZIA, s.r.o.

Semences Prograin Inc.

Semences Prograin Inc.

2018

PO

Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG
Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG

2008

CPA

Semences Prograin Inc.
Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG

Mayrika

2020

Marzena

CPA

CPG

CPG

CPG

Moravians

2015

2012

Kofu

2010

2020

Brunensis

Hana

Korus

2020

2018

Aurelina

Bettina

2018

2019

Udrovatel

RWA Czechia s.r.o.

Prograin ZIA, s.r.o.

Prograin ZIA, s.r.o.

Prograin ZIA, s.r.o.

Prograin ZIA, s.r.o.

Prograin ZIA, s.r.o.

Prograin ZIA, s.r.o.

SAATBAU ÈESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

SAATBAU ÈESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

SAATBAU ÈESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Prograin ZIA, s.r.o.
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Ambella

Registrace

odrùdy

Název

Sója

2021

SL

Turnia

2018

2017

Rumba

Tango
CPG

CPG

PO

2017

2008

Kurant

Ochrana
práv

2021

2021

1997

SELGEN, a.s.

Udrovatel

Poznaòska Hodowla Roslin Sp. z o.o.

Hodowla Roslin Smolice Sp. z o.o.
Grupa IHAR

Deutsche Saatveredelung AG

SELGEN, a.s.

RWA Czechia s.r.o.

SELGEN, a.s.

Udrovatel

Poznaòska Hodowla Roslin Sp. z o.o.

Poznaòska Hodowla Roslin Sp. z o.o.

SAATZUCHT STEINACH GmbH & Co KG

Poznaòska Hodowla Roslin Sp. z o.o.

PO

PO

Ochrana
práv

Registrace

Probor

Název

Lupina úzkolistá

N normální listový typ
SL semi - leafless typ

SL

Model

2020

N

N

Effecta

Livioletta

1988

N

Dora

1996
1972

N

N

Registrace

Andrea

Poznámka

Arvika

Název

Peluška jarní

KLEE AGRO s.r.o.

KLEE AGRO s.r.o.

SEED SERVICE s.r.o.

KLEE AGRO s.r.o.

Zástupce v ÈR

KLEE AGRO s.r.o.

KLEE AGRO s.r.o.

OSEVA PRO s.r.o.
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Podedvorská 755/5, Praha 9, 198 00
Jankovcova 938/18, 170 37, Praha 7
Na Bílé 1231, Choceò, 565 14
Táborská 411/34, Praha 4, 140 00
è.p. 1182, 273 51 Unhoš, Èeská republika 465 461 751
Jiøího Wolkera 3071, atec, 438 01
Chaloupky 354, Šaratice
Jiráskova 382, Vysoké Mýto, 566 01
Stupice 24, Sibøina 250 84

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

OSEVA PRO s.r.o.

OSEVA UNI, a.s.

Prograin ZIA, s.r.o.

RWA Czechia s.r.o.

SAATBAU ÈESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

SAATEN - UNION CZ s.r.o.

SEED SERVICE s.r.o.

SELGEN, a.s.

Seznam doporuèených odrùd / Pøehled odrùd 2021
Adresáø firem
281 091 441

465 420 203

541 221 175

415 211 848

234 760 192

465 467 511

220 191 111

212 244 339

773 901 800

Pøerovská 526/41, Olomouc - Holice,
783 71

KLEE AGRO s.r.o.

583 382 111

TELEFON

Zemìdìlská 2520/16, Šumperk, 787 01

ADRESA

AGRITEC, výzkum, šlechtìní
a sluby, s.r.o.

FIRMA

ADRESÁØ FIREM

selgen@selgen.cz

seedservice@seedservice.cz

pavel.jezek@saaten-union.cz

pavla.zelena@saatbau.com

info@rwa-sro.cz

info@prograin-zia.com

chocen@osevauni.cz

oseva@oseva.cz

info@limagrain-cereals.cz

klee.agro@centrum.cz

agritec@agritec.cz

E-mail

2021

odrùdy
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