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Pšenica jarná 

(Triticum aestivum L.) 

 

 

GRANNY          OSINATÁ / PRESIEVKOVÁ 

 

Osinatá poloskorá odroda s pekárskou kvalitou  A a stabilným výnosom zrna. Znáša 

nízke teploty, je vhodná pre veľmi včasné, prípadne jesenné siatie. Odroda 

úspešne predávaná  v krajinách EU a Rusku, má vysokú objemovú hmotnosť 

a väznosť  múky, vysoké číslo poklesu a dobrú odolnosť voči poliehaniu. 

 

Agronomické a kvalitatívne vlastnosti: 

Skorosť: poloskorá 

Rajonizácia:  

Kvalita: A 

Výnos: stabilný 

Odnožovacia schopnosť:  

HTZ:  

Výška rastlín: stredná 

Odolnosť voči poliehaniu: dobrá odolnosť voči poliehaniu 

Odolnosť voči chorobám: veľmi dobrý zdravotný stav so zvýšenou odolnosťou voči 

klasovým chorobám, vyššia odolnosť voči hrdzi trávovej 

Odporúčaný výsevok: 4 MKS/ha 

Termín sejby:  

Podiel zrna nad 2,5 mm: % 

Dusíkaté látky: 12 % 
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Pšenica tvrdá jarná 

(Triticum durum L.) 

 

 

SMH 87                OSINATÁ / PRESIEVKOVÁ  

 

Nová osinatá odroda registrovaná v roku 2011 sa vyznačuje bezkonkurenčnými 

parametrami, výnos zrna je porovnateľný s jarnými pšenicami. Tvrdosť zrna 

188j.br/%, má vysokú odolnosť voči suchu v období dozrievania a vysoký obsah 

bielkovín - 15,8 %. Poskytuje vynikajúcu kvalitu pri výrobue cestovín a kuskusu. 

 

Agronomické a kvalitatívne vlastnosti: 

Skorosť:  

Rajonizácia:  

Kvalita: 

Výnos:  

Odnožovacia schopnosť:  

HTZ: 40 g 

Výška rastlín: 80 - 85 cm 

Odolnosť voči poliehaniu: odolné voči poliehaniu 

Odolnosť voči chorobám: výborný zdravotný stav, odolnosť voči hubovým 

chorobám  

Odporúčaný výsevok: 4,5 – 5 MKS/ha 

Termín sejby:  

Podiel zrna nad 2,5 mm:  

Dusíkaté látky:  

 

ROK REGISTRÁCIE: 2011 

ŠĽACHTITEĽ/MAJITEĽ ODRODY: Hodowla Roslin Smolice Sp.z o.o. Grupa IHAR, 

PL 

 
 

NOVINKA 
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Jačmeň siaty jarný 

(Hordeum vulgare L.) 

            

  

KANGOO 

Významná exportná odroda/ Etalón sladovníckej kvality... 

Odroda s výberovou sladovníckou kvalitou, žiadaná exportná komodita do 

susedných štátov (Slovensko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko). Zabezpečuje stabilne 

vysoký výnos zrna vo všetkých výrobných oblastiach i ročníkoch v skúškach pre 

doporučovanie odrôd ÚKZÚZ v ošetrenej variante pestovania. Na vyššiu intenzitu 

pestovania reaguje zvýšením výnosu. 

 

Agronomické vlastnosti a odporúčania: 

Skorosť: stredne neskorá 

Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO 

Kvalita: výberová A   

Výnos: veľmi dobrý, vysoký podiel predného zrna 

Odnožovacia schopnosť: stredná 

HTZ: veľké zrno - HTZ 49 g 

Výška rastlín: 71 cm stredne dlhé rastliny (veľmi dlhý klas s vysokým počtom zŕn) 

Odolnosť voči poliehaniu: stredná 

Odolnosť voči chorobám: stredná odolnosť voči múčnatke trávovej a hnedej 

škvrnitosti, veľmi dobrá odolnosť voči hrdzi jačmennej a rynchospóriovej škvrnitosti 

Výsevok: 3,5 - 4,2 MKS/ha 

Termín sejby: čo najskôr na jar do dobre pripravenej pôdy, nezamazať ! 

 

Kvalitatívne vlastnosti: 

PODIEL ZRNA NAD 2,5 mm: stabilne vysoký 85 - 93 % 

DUSÍKATÉ LÁTKY: 10 - 11 %  

 

ROK REGISTRÁCIE: 2009 

ŠĽACHTITEĽ/MAJITEĽ ODRODY: Limagrain Europe S.A., FR 

 

 

Odroda akceptovaná a nakupovaná všetkými sladovňami v SR! 
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MALZ 

Sladovnícka  odroda s  istotou odbytu...  

Česká odroda dlhodobo patrí medzi najžiadanejšie sladovnícke odrody v ČR a SR, 

má výberovú sladovnícku kvalitu. Unikátnosť tejto odrody je daná jej schopnosťou 

dosiahnuť optimálny obsah dusíkatých látok a vysoký extrakt i v nepriaznivých 

ročníkoch, kedy sú všeobecne vyššie dusíkaté látky a nízke extrakty. Odroda 

preferovaná sladovňami a pivovarmi. Exportná komodita: Nemecko, Slovensko, 

Poľsko, Rakúsko - trvalý dopyt zahraničných sladovní vďaka vynikajúcej a preverenej 

sladovníckej kvalite tejto odrody. 

Agronomické a kvalitatívne vlastnosti: 

Skorosť:  

Rajonizácia: vhodná i do suchších podmienok  

Kvalita: výberová sladovnícka kvalita 

Výnos: stabilne vysoký výnos zrna i výnos predného zrna v ošetrenej variante 

pestovania 

Odnožovacia schopnosť: veľmi dobrá odnoživosť 

HTZ: stredne veľké zrno - HTZ 48 g  

Výška rastlín: stredná dĺžka rastlín 

Odolnosť voči poliehaniu: stredná odolnosť voči poliehaniu 

Odolnosť voči chorobám: citlivejšia voči múčnatke trávovej, stredná odolnosť voči 

hnedej a rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej, vysoká odolnosť voči 

fuzariózam v klase a zaplesneniu zrna 

Odporúčaný výsevok:  

Termín sejby:  

Podiel zrna nad 2,5 mm: % 

Dusíkaté látky: % 

 

Veľmi dobre reaguje na vysokú intenzitu pestovania! 

ROK REGISTRÁCIE:  

ŠĽACHTITEĽ/MAJITEĽ ODRODY: Plant Select Hrubčice, ČR 

 

MARTHE  

Výnosná sladovnícka odroda jarného jačmeňa s výberovou sladovníckou kvalitou. 

Držiteľ šľachtiteľských práv je firma Saaten - Union. Patrí k TOP ponuke pre všetkých 

pestovateľov, výrobcov sladu a producentov piva. Základom úspechu pestovania je 

používanie certifikovaného osiva, ktoré je zárukou dosiahnutia vysokej biologickej 

hodnoty osiva a vysokej, kvalitnej úrody. Sladovne požadujú kvalitné zrno, odrodovú 

pravosť a čistotu. Treba zvoliť agrotechniku výroby zrna pre sladovnícke účely. 
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Agronomické a kvalitatívne vlastnosti: 

Skorosť: stredne skorá odroda 

Rajonizácia: veľmi dobre prispôsobivá na rôzne pôdne podmienky, vhodná do 

všetkých výrobných oblastí 

Kvalita: 

Výnos: veľmi vysoký výnos zrna a vysoký podiel predného zrna 

Odnožovacia schopnosť: veľmi dobrá 

HTZ: stredne veľké zrná, s priemernou HTZ na úrovni 41,95 g 

Výška rastlín: stredne vysoký typ (77 cm) s pevným steblom 

Odolnosť voči poliehaniu: veľmi dobrá odolnosť voči poliehaniu 

Odolnosť voči chorobám: veľmi dobrá odolnosť voči múčnatke trávovej, dobrá 

odolnosť voči hrdzi jačmennej a listovým škvrnitostiam 

Odporúčaný výsevok: 3,5 až 4,5 MKS/ha v závislosti od termínu sejby a výrobnej 

oblasti (KVO – 3,5 – 4,0 MKS/ha; RVO – 3,5 - 4,0 MKS/ha; ZVO – 4,0 - 4,5 MKS/ha) 

Termín sejby: siať čo najskôr, hneď ako to počasie dovolí a pôda je dostatočne 

pripravená, siať do hĺbky 2 - 4 cm.  

Hnojenie P, K a Mg urobiť podľa rozborov pôdy už na jeseň pred orbou. N – hnojenie 

zvoliť v závislosti od predplodiny a obsahu N v pôde.  

Podiel zrna nad 2,5 mm: % 

Dusíkaté látky: % 

 

 

ODYSSEY                                   

Preferovaná sladovnícka odroda...  

Odroda s výberovou sladovníckou kvalitou - veľmi vysoký extrakt v sušine sladu - 

83,1 %. Veľmi vysoký výnos zrna a predného zrna vo všetkých výrobných oblastiach 

a v oboch systémoch pestovania v skúškach pre doporučovanie odrôd ÚKZÚZ 2012–

2015. Exportná odroda – Slovensko.  

Agronomické a kvalitatívne vlastnosti: 

Skorosť:  

Rajonizácia: 

Kvalita: 

Výnos: veľmi vysoký výnos zrna aj predného zrna 

Odnožovacia schopnosť: vysoká 

HTZ: veľké zrno - 51 g 

Výška rastlín: stredne dlhá 

Odolnosť voči poliehaniu: nižšia 

Odolnosť voči chorobám: odolná voči múčnatke trávovej, veľmi dobrá odolnosť voči 

rynchospóriovej škvrnitosti, stredná odolnosť voči hnedej škvrnitosti, citlivejšia ku hrdzi 

jačmennej 

NOVINKA 
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Výsevok: 

Termín sejby: MKS/ha 

Podiel zrna nad 2,5 mm: % 

Dusíkaté látky: % 

 

 

OVERTURE 

...perspektívny jačmeň pre všetky sladovne 

 

 

Výnosná odroda s výberovou sladovníckou kvalitou a veľmi dobrým zdravotným 

stavom. Patrí medzi preferované odrody sladovne Heineken a Lycos. 

 

Agronomické a kvalitatívne vlastnosti: 

Skorosť: stredne neskorá 

Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO 

Kvalita: výberová A (Usj 7,7) 

Výnos: veľmi vysoký 

Odnožovacia schopnosť: veľmi dobrá 

HTZ: 49 g 

Výška rastlín: 72 cm 

Odolnosť voči poliehaniu: dobrá 

Výsevok: 3,5 - 4,2 MKS/ha 

Termín sejby: čo najskôr na jar do dobre pripravenej pôdy, nezamazať 

Podiel zrna nad 2,5 mm: 85 - 95 % 

Dusíkaté látky: 10 - 11 % 

 

Odroda s najvyšším obsahom extraktu! 

 

ROK REGISTRÁCIE: 2015 

ŠĽACHTITEĽ/MAJITEĽ ODRODY: Limagrain Europe S.A., FR 

 

 

 

 

 

NOVINKA 
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Tritikale jarné 

(Triticosecale) 

 

 

SOMTRI 

...stále populárnejšia medzi pestovateľmi  

Dlhodobo najrozšírenejšia odroda v ČR s podielom množiteľských plôch 40,25 % v 

roku 2017, odroda vhodná na krmovinárske účely, ideálna na silážovanie i výrobu 

bioplynu. Vysoký výnos zrna i zelenej hmoty, pevné a silné steblo odolné voči 

poliehaniu.  

 

Agronomické a kvalitatívne vlastnosti: 

Skorosť: poloskorá odroda 

Rajonizácia: odroda vhodná do všetkých výrobných oblastí 

Kvalita: 

Výnos: stabilne vysoký výnos, vysoký výnos zelenej hmoty 

Odnožovacia schopnosť:  

HTZ: veľké zrno s veľmi vysokou HTZ ( BVO 44,4 g, ŘVO 47,9 g) 

Výška rastlín: stredne vysoká rastlina (102 cm) s pevným a silným steblom 

Odolnosť voči poliehaniu: veľmi vysoká odolnosť voči poliehaniu 

Odolnosť voči chorobám: vysoká odolnosť voči braničnatkám na listoch i v klase, 

veľmi dobrá odolnosť voči hrdzi pšeničnej, veľmi dobrá odolnosť voči fuzariózam 

v klase, stredná odolnosť voči múčatke trávovej   

Doporučené je jedno ošetrenie počas vegetácie zamerané na ochranu proti múčatke 

trávovej. 

Odporúčaný výsevok: RVO 4,0 MKS/ha KVO, OVO, BVO 4,5 MKS/ha 

Termín sejby: včasný termín sejby pre dobré odnožovanie a čo najdlhšiu vegetačnú 

dobu 

Podiel zrna nad 2,5 mm: % 

Dusíkaté látky: hnojenie dusíkom voliť na základe výrobných oblastí , predplodiny, 

obsahu N min v pôde, a smeru pestovania. Dávka sa pohybuje v rozmedzí od 80 do 

120 kg N/ha. Aplikácia pred sejbou alebo po zasiatí 50–70 kg N/ha produkčné hnojenie 

- rastová fáza 30–37 30–50 kg N/ha. 
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Ovos siaty 

(Avena sativa L.) 

 

TATRAN – Ovos nahý 
...ideálny na ovsené vločky 

 

Ovos s najvyššou HTZ v SR s nízkym podielom plevnatých zŕn, využiteľný najmä v 

potravinárskom priemysle na výrobu ovsených vločiek a múk, vyžaduje včasné 

ošetrenie insekticídom voči prvej a druhej generácii zunčavky jačmennej. 

 

Agronomické vlastnosti a odporúčania: 

Popis odrody: výnosná odroda 

Skorosť: stredne skorá 

Rajonizácia: RVO, ZVO, HVO 

Kvalita: potravinárska 

Výnos: veľmi dobrý, najvyššie výnosy v ZVO ( 8 % nad priemer kontrolných odrôd) 

HTZ: 29,14 g 

Výška rastlín: 110 cm 

Odolnosť voči poliehaniu: dobrá 

Odolnosť voči chorobám: dobrá odolnosť voči múčnatke, hrdzi ovsenej, hrdzi 

trávovej a hnedej škvrnitosti 

Výsevok: 4,5 - 5 MKS/ha 

Termín sejby: čo najskôr na jar 

 

 

ROK REGISTRÁCIE: 2010 

ŠĽACHTITEĽ/MAJITEĽ ODRODY: NPPC Lužianky, VŠS Vígľaš-Pstruša 

 

SELDON – Ovos plevnatý 

...vysoká hektolitrová váha  

Skorá pluchatá odroda s vysokou objemovou hmotnosťou, veľmi dobre použiteľná 

pre pestovanie v jarných zmeskách – vysoký výnos hmoty. Vhodná i pre 

extenzívny spôsob pestovania. Odroda je plastická, s možnosťou pestovania vo 

všetkých oblastiach. Vysoko kvalitné, väčšie zrno s jemnou pluchou - žltozrnná 

odroda. 
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Agronomické vlastnosti a odporúčania: 

Popis odrody:   

Skorosť:   

Rajonizácia:  možnosti pestovania vo všetkých oblastiach 

Kvalita: vysoko kvalitná 

Výnos: vysoký výnos hmoty 

HTZ:  kvalitné väčšie zrno s jemnou pluchou - žltozrnná odroda 

Výška rastlín: dlhé steblo (115 cm) 

Odolnosť voči poliehaniu:  stredná odolnosť voči poliehaniu 

Odolnosť voči chorobám:  

Výsevok:  

Termín sejby:  

 

VALENTÍN – Ovos plevnatý 

Skorá odroda plevnatého žltého ovsa, vhodná na potravinárske i krmovinárske 

využitie. Vyniká vysokou HTZ (36,5 g), objemovou hmotnosťou a percentuálnym 

podielom predného zrna (86 %). Má dobrý zdravotný stav, dobrú odolnosť na hrdzu a 

hnedú škvrnitosť. Úrodou prekonala najúrodnejšiu odrodu AURON o 2 %, 

Flämingsnowu o 7 %. Poskytuje vysoké úrody v horskej a zemiakovej výrobnej 

oblasti. 

Skorosť: veľmi skorá 

Rajonizácia: RVO, ZVO, HVO 

Kvalita: kŕmna 

Výnos: veľmi dobrý  

Odnožovacia schopnosť: dobrá 

HTZ: vysoká 38 - 40 g 

Výška rastlín: 116 cm 

Odolnosť voči poliehaniu: dobrá 

Odolnosť voči chorobám: stredná až dobrá odolnosť voči múčnatke, dobrá 

odolnosť voči hrdzi ovsenej a trávovej, stredná odolnosť voči listovým škvrnitostiam 

Výsevok: 4,0 - 5,0 MKS/ha 

Termín sejby: čo najskôr na jar 

Ďalšie: Pri optimálnych agrotechnických podmienkach pri sejbe výsevok v repnej 

oblasti 4 mil. klíčivých zŕn v ostatných oblastiach 5 mil. klíčivých zŕn. Vyžaduje dosť 

vlahy, hlavne v období intenzívneho rastu a nalievania zŕn. Nevyhovujú jej pôdy 

veľmi zamokrené, zlievavé alebo suché. Hnojenie dusíkom závisí od predplodiny a 

pohybuje sa od 60-80 kg č. ž. na ha. Vyžaduje skorú sejbu. Ochrana spočíva v boji 

proti burinám a škodcom. Postrek proti zunčavke jačmennej je potrebný najmenej 2x 

počas vegetácie. Proti sneti ovsenej sa osivo odporúča moriť prípravkami uvedenými 

v príručke ochrany rastlín. Ošetrovať proti poľahnutiu nie je potrebné.  
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Hrach siaty jarný 

(Pisum sativum L.) 

 

ATLAS 
... vysoká úroda v zelenej farbe 

 

Odroda s vysokým obsahom N-látok, má väčšie semeno valcovitého tvaru veľmi 

vyrovnanej farby. 

 

Agronomické vlastnosti a odporúčania: 

Skorosť: stredne skorá (úponkový typ) 

Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO 

Kvalita: zeleno-semenná odroda s využitím pre potravinárske aj kŕmne účely 

Výnos: veľmi dobrý 

HTZ: 250 - 270 g 

Výška rastlín: 90 cm 

Odolnosť voči poliehaniu: veľmi dobrá 

Odolnosť voči chorobám: dobrá odolnosť voči komplexu koreňových a krčkových 

chorôb, stredná odolnosť voči plesni hrachovej, hnedej škvrnitosti a vírusovým 

chorobám 

Výsevok: 0,9 - 1,0 MKS/ha 

Termín sejby: čo najskôr na jar 

 

Pôvod: SG-L 905 X TERNO 

Registrácia: 2010, Spoločný katalóg EÚ 

Šľachtiteľ/majiteľ odrody: SELGEN a.s., ČR 

 

AUDIT     
... dlhodobo najobľúbenejšia 

Druhá najpestovanejšia odroda v ČR a druhá najvýnosnejšia odroda, stredne skorá 

žltosemenná odroda, nepoliehavá s vysokými rastlinami. Vysoký výnos zelenej 

hmoty, výborný zdravotný stav, vysoká odolnosť voči antraknóze. Možnosť exportu 

osiva do zahraničia.  
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Agronomické vlastnosti a odporúčania: 

Skorosť:  stredne skorá odroda typu semi-leafless 

Rajonizácia:   

Kvalita:  

Výnos: vysoký a stabilní výnos semena 

HTZ: stredne vysoká HTZ (259 g) 

Výška rastlín: vysoké rastliny 

Odolnosť voči poliehaniu: veľmi vysoká odolnosť voči poliehaniu počas vegetácie i 

pred sklizní/ zberom 

Odolnosť voči chorobám: výborný zdravotný stav, vysoká odolnosť voči 

antraknóze a tmavohnedej škvrnitosti hrachu       

Výsevok:  

Termín sejby:  

 

Ďalšie odporúčania: najvyšší obsah dusíkatých látok v semenách v štvorročnom 

priemere rokov 2013–2016 v skúškach pre doporučovanie odrôd ÚKZÚZ. Nízka 

aktivita trypsín – inhibítora. 

 

ENDURO  
... vysoká úroda a ideálna predplodina  

 

Jedinečná odroda žltosemenného ozimného hrachu úponkového typu s rýchlym 

jarným rastom, vysokým obsahom N látok (22,7 %) a škrobu, výborná predplodina 

pre ozimnú pšenicu a repku. Vhodná na kŕmenie a na strukovinoobilné miešanky. 

 

Agronomické vlastnosti a odporúčania: 

Skorosť: skorá 

Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO 

Kvalita: kŕmna 

Výnos: veľmi dobrý 

HTZ: 150 - 200 g 

Výška rastlín: 75 cm 

Odolnosť voči poliehaniu: veľmi dobrá 

Odolnosť voči chorobám: stredná odolnosť voči antraknóze a plesni, dobrá 

odolnosť voči chloróze 

Výsevok: 0,8 - 0,95 MKS/ha 

Termín sejby: 15.10.- 30.10. v závislosti od počasia i neskôr 

(IDEÁLNA VÝŠKA RASTLÍN PRE DOBRÉ PREZIMOVANIE JE 5 cm) 

 

Ďalšie odporúčania: 

Hnojenie - štartovacia dávka 40 kg N, 60 kg P a 90 kg K (pri použití inokulantu 
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Nitrazon + N je možné hnojenie N + P vynechať). 

Fungicídne ošetrenie vo fáze pred kvitnutím v prípade vysokého infekčného tlaku 

antraknózy a plesni. 

 

Registrácia: Spoločný katalóg EÚ (2007), odroda je v registrácii v ČR 

Šľachtiteľ/majiteľ odrody: Florimond Desprez, Francúzsko  

 

 

ESO        
... odporúčaná odroda 

Poloskorá odroda typu semi-leafless, s mierne oválnymi žltými semenami a vysokou 

farebnou vyrovnanosťou, výborná pre produkciu zrna. Najpredávanejšia odroda 

v ČR, odolná voči suchu i jarným mrazom – istota i pri včasnom siatí. Odroda s 

veľkým úspechom uplatňuje na mnohých európskych i mimoeurópskych trhoch, napr. 

Dánsko, Švédsko, Slovensko, atď.  

 

Agronomické vlastnosti a odporúčania: 

Skorosť:  poloskorá odroda 

Rajonizácia:   

Kvalita:  

Výnos: stabilne vysoký výnos v skúškach ÚKZÚZ 

HTZ: najdrobnejšie semená z doporučených 

odrôd v SDO 2017 – HTZ 244 g (možnosť 

nižšieho výsevku v kg/ha) 

Výška rastlín: stredné až vyššie rastliny – 100 cm 

Odolnosť voči poliehaniu: dobrá odolnosť voči 

poliehaniu 

Odolnosť voči chorobám: vyrovnaný zdravotný stav nad priemerom skúšaných 

odrôd       

Výsevok: 0,9 – 1,0 mil. klíčivých semien 

Termín sejby:  

 Ďalšie odporúčania: výnos N-látok 102 % na priemer pokusu   
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Peluška jarná 

(Pisum sativum L. subsp. Arvense) 

 

ARVIKA  
... stvorená pre hmotu 

 

Odroda listového typu, vhodná do jarných strukovinoobilných miešaniek s využitím 

na zelené kŕmenie, senáž i zelené hnojenie. 

 

Agronomické vlastnosti a odporúčania: 

Skorosť: stredne neskorá  

Rajonizácia: KVO,  RVO, ZVO 

Kvalita: kŕmna odroda vhodná do jarných a letných strukovinoobilných miešaniek s 

využitím na zelené kŕmenie, senáž i zelené hnojenie 

Výnos: dobrý  

HTZ: 153  g 

Odolnosť voči chorobám: zdravotný stav veľmi dobrý 

Výsevok: na semeno 0,8 - 1,0  MKS/ha v čistej kultúre 

                 na kŕmne účely v čistej kultúre 1,0 - 1,2 MKS/ha  

                 na kŕmne účely v miešanke 0,4 - 0,5 MKS/ha          

pelušky a 2,0 - 2,5 MKS/ha obilniny 

Termín sejby: čo najskôr na jar 

 

Rok registrácie: 2009, SR 

Šľachtiteľ/majiteľ odrody: SELGEN a.s., ČR 

 

MILWA            
... zlatá medaila Agrotech 2012 - Kielce, Poľsko      

Prvá úponková peluška na trhu, veľmi ranná kŕmna odroda, ružovo kvitnúca – 

semena svetlo bronzové, rovnomerne dozrievajúce. Vhodná do zmesí s obilovinami 

(135 kg hrachu + 40 kg jačmeňa + 60 kg pšenice /ha) obsah bielkovín cca 22,5 %. 

Bezproblémová výroba v ekológii.  
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Agronomické vlastnosti a odporúčania: 

Skorosť: veľmi skorá odroda 

Rajonizácia:   

Kvalita:             

Výnos:   

HTZ:  tehlovočervené semeno, HTS 250 g 

Výška rastlín:  cca 75 – 80 cm 

Odolnosť voči poliehaniu:  

Odolnosť voči chorobám: tolerantná k plesni šedej 

 Výsevok: 220 – 250 kg / ha, tj. 105 rastlín/m2  

Termín sejby:   

 

Ďalšie odporúčania: Vhodná do ekológie. Obsah bielkovín cca 22,5 % 

 

Vlastník: Hodowla Roslin Smolice Sp.z o.o., Grupa IHAR, PL 
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Horčica biela 

(Sinapis alba L.) 

 

 

ANDROMEDA        
 

Veľmi vhodná ako strništní a melioračná medziplodina, obzvlášť pred cukrovou 

repou, stredne skorá, žltosemenná, diploidná odroda typu populácie.  

Agronomické vlastnosti a odporúčania: 

Popis odrody:   

Skorosť:  stredne skorá 

Rajonizácia: 

Kvalita:   

Výnos: vysoký výnos semena  vo všetkých produkčných oblastiach, vysoký výnos 

zelenej i suchej hmoty 

HTZ: vyššia, priemerne 7,5 až 8 g, šešule nepukajú 

Výška rastlín: stredná až vyššia byľ (v rozmedzí 80 až 120 cm), bohato vetviaca, 

dĺžka kvitnutia je stredná, kvitne vyrovnane a rovnomerne ukončuje kvitnutie, farba 

korunných plátkov kvetov je sýto žltá 

Odolnosť voči poliehaniu: nepoliehavá 

Odolnosť voči chorobám: stredná odolnosť voči plesni zelné/ kapustovej a dobrá 

odolnosť voči hlízence/ sclerotínii 

Výsevok: pri pestovaní na semeno je potrebné voliť včasný zásev (optimálne medzi 

20. 3. až 10. 4. – pozor na pozdní mrazy!!) – výsevok 6 – 10 kg/ha, ako účinnú 

medziplodinu zasiať v polovici srpna – výsevok 18 – 25 kg/ha podľa technológie 

siatia 

Termín sejby:  

 

Ďalšie: pre likvidáciu nematód je dôležité dosiahnuť štádia kvitnutia rastlín, vykazuje 

značnú nematocídnosť, overené vo francúzskom ústave GEVES – zaradená na 

úrovni kontrolnej odrody v skupine H3, testovanie prebieha i v prevádzkových 

podmienkach ČR, znižuje počet háďatiek v pôde až o 75 %, nežiaduci výskyt šedých 

a inak sfarbených semien je nízky, obsah oleja v semenách stredne vysoký, veľmi 

vhodná pre potravinárske využitie 

Nematocídna 
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Ľan siaty olejný 

(Linum usitatissimum L.) 

 

 

LIBRA  
... prináša úrodu i zdravie 

 

Odroda sa vyznačuje vysokým obsahom tuku v sušine (48,4%) a vysokým výnosom 

tuku z ha (1,02 t/ha). Je vhodná pre účely lisovania za studena - vysoký obsah 

kyseliny linolénovej (54,9%) a nízky obsah kyseliny linolovej (17,1 %). 

 

Agronomické vlastnosti a odporúčania: 

Skorosť: stredne skorá (vegetačná doba 115 dní) 

Rajonizácia: KVO, RVO, ZVO 

Kvalita: potravinárska pre produkciu semena 

Výnos: vysoký (najvýnosnejšia odroda ľanu v registračných skúškach ÚKZÚZ, ČR s 

úrodou 2,19 t/ha) 

HTZ: 6,27 g 

Výška rastlín: nízka (68 cm) 

Odolnosť voči poliehaniu: vysoká 

Odolnosť voči chorobám: dobrá 

Výsevok: 10 MKS/ha (70 – 75 kg/ha)  

Termín sejby: do 15.4. 

 

Registrácia: 2012, ČR 

Šľachtiteľ/majiteľ odrody: Limagrain Nederland B.V., Holandsko 

 

 

 


