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V roce  2005  bude  na  základě  splněných  zákonných  podmínek  zapsáno  do  Státní
odrůdové  knihy  ČR  celkem  22  nových  odrůd  trav  pro  pícní  a  trávníkové  využití.
Pro pícní využití to bude 8 odrůd a pro trávníkové využití 14 odrůd. Sortiment pícních
odrůd trav bude obohacen o dvě odrůdy festulolia a po jedné odrůdě jílku jednoletého,
jílku  mnohokvětého,  jílku  vytrvalého,  kostřavy  luční,  psárky  luční  a  srhy  laločnaté.
Ze strany domácích i zahraničních přihlašovatelů je trvalý zájem o registraci odrůd trav
v ČR a jejich uvádění na tuzemský trh. Jako čerstvou informaci předkládám popisy
nově registrovaných pícních odrůd trav.

Festulolium Achilles

Achilles  je  tetraploidní  odrůda  určená  pro  luční  využití.  Odrůda  byla  vyšlechtěna
a je udržována na Šlechtitelské stanici Hladké Životice, s.r.o.
Odrůda je raná. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu středně zelená.
Praporcovitý  list  je  středně  dlouhý až  dlouhý,  široký.  Stéblo  je  dlouhé  až  velmi  dlouhé,
květenství je dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Odrůda Achilles je pícninářsky výnosná.
Jarní růst má rychlý,  po sečích  středně hustě až hustě obrůstá.
Nemá vyhraněné požadavky na pěstování.

Festulolium Fojtan

Fojtan  je  hexaploidní  odrůda  určená  pro  pastevní  využití.  Odrůda  byla  vyšlechtěna
a je udržována na Šlechtitelské stanici Hladké Životice, s.r.o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená.
Praporcovitý  list  je  středně  dlouhý,  úzký  až  středně  široký.  Stéblo  je  středně  dlouhé,
květenství je středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou, středně odolná proti napadení listovými
skvrnitostmi a rzí.
Odrůda Fojtan je pícninářsky méně výnosná. Má vysoký obsah dusíkatých látek (NL), vysoký
obsah maximálního množství stravitelných NL (PDIE).
Jarní růst má středně rychlý,  po sečích  středně hustě až hustě obrůstá.
Nemá vyhraněné požadavky na pěstování.

Jílek jednoletý Lolan

Lolan je tetraploidní odrůda určená pro luční využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována
na Šlechtitelské stanici Hladké Životice, s.r.o.
Odrůda je pozdní až velmi pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva
listu středně zelená. Praporcovitý list je dlouhý, široký až velmi široký. Stéblo je dlouhé až
velmi dlouhé, květenství je dlouhé.
Odrůda je méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Odrůda  Lolan je pícninářsky výnosná.
Jarní růst má středně rychlý, po sečích  středně hustě až hustě obrůstá.
Nemá vyhraněné požadavky na pěstování.



Jílek mnohokvětý Lipurus

Lipurus  je  tetraploidní  odrůda  určená  pro  luční  využití.  Odrůda  byla  vyšlechtěna  firmou
Delley Samen und Pflanzen AG ve Švýcarsku. Zástupcem v ČR je NOVUM SEEDS, s.r.o.
Odrůda  je  středně  raná.  Rostliny  jsou  středně  rozkladité,  barva  listu  středně  zelená.
Praporcovitý list  je  středně  dlouhý až  dlouhý, středně široký až  široký. Stéblo  je  dlouhé,
květenství je středně dlouhé až dlouhé. 
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, listovými skvrnitostmi a rzí.
Odrůda Lipurus je pícninářsky výnosná. 
Jarní růst má rychlý, po sečích hustě obrůstá.
Nemá vyhraněné požadavky na pěstování.

Jílek vytrvalý Lipresso

Lipresso je  diploidní  odrůda určená pro pastevní  využití.  Odrůda byla vyšlechtěna firmou
Deutsche Saatveredelung AG ve SRN. Zástupcem v ČR je NOVUM SEEDS, s.r.o.
Odrůda je raná. Rostliny jsou středně rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list je
středně dlouhý, středně široký. Stéblo je středně dlouhé až dlouhé, květenství  je krátké až
středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, méně odolná proti napadení listovými
skvrnitostmi a rzí.
Odrůda Lipresso je pícninářsky výnosná.
Jarní růst má rychlý,  po sečích  středně hustě obrůstá.
Nemá vyhraněné požadavky na pěstování.

Kostřava luční Barvital

Barvital  je  diploidní  odrůda  určená  pro  pastevní  využití.  Odrůda  byla  vyšlechtěna
aa je udržována firmou  Barenbrug  Holland  B.V.  v Nizozemsku.  Zástupcem  v ČR  je
AGROGEN, spol. s r.o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou polovzpřímené, barva listu středně zelená. Praporcovitý
list je středně dlouhý, středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Odrůda  je  odolná  proti  napadení  plísní  sněžnou,  méně  odolná  proti  napadení  listovými
skvrnitostmi, středně odolná proti napadení rzí.
Odrůda Barvital je pícninářsky výnosná. 
Jarní růst má rychlý, po sečích  středně hustě až hustě obrůstá .
Nemá vyhraněné požadavky na pěstování.

Psárka luční             Vulpina

Vulpina  je  odrůda  určená  pro  luční  využití.  Odrůda  byla  vyšlechtěna  a  je  udržována
na Šlechtitelské stanici Hladké Životice, s.r.o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu světle
až středně zelená. Osinky jsou středně dlouhé. Praporcovitý list je středně dlouhý, středně
široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Odrůda je méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení
rzí.
Odrůda Vulpina je pícninářsky výnosná. 
Jarní růst má rychlý, po sečích  středně hustě obrůstá .
Nemá vyhraněné požadavky na pěstování.



 Srha laločnatá Barexcel

Barexcel  je  tetraploidní  odrůda  určená  pro  pastevní  využití.  Odrůda  byla  vyšlechtěna
a je udržována firmou  Barenbrug  Holland  B.V.  v Nizozemsku.  Zástupcem  v ČR  je
AGROGEN, spol. s r.o.
Odrůda  je  raná.  Rostliny  jsou  polovzpřímené,  barva  listu  středně  až  tmavě  zelená.
Praporcovitý  list  je  středně  dlouhý,  středně  široký.  Stéblo  je  středně  dlouhé  až  dlouhé,
květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, méně odolná proti napadení listovými
skvrnitostmi.
Odrůda Barexcel je pícninářsky výnosná.
Jarní růst má rychlý, po sečích  středně hustě obrůstá.
Nemá vyhraněné požadavky na pěstování.


