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I. Registrace 2005 

Jetel luční NODULA
Odrůda jetele lučního ze Šlechtitelské stanice Hl. Životice, v SOZ zkoušena pod označením
Rh.  Nodula  je  tetraploidní,  středně  raná,  středně  vysoká  odrůda.  V převážné  většině
hospodářských vlastností (jarní růst, obrůstání, poléhání, zdravotní stav) je na úrovni ostatních
registrovaných odrůd,  proti virovým onemocněním a listovým skvrnitostem je méně odolná. 
Přínosem jsou především výnosy. Výnos zelené hmoty v prvním a druhém užitkovém roce
vysoký, výnos suché hmoty v prvním užitkovém roce středně vysoký, v druhém užitkovém
roce vysoký.

Jetel luční REZISTA
Odrůda jetele lučního ze Šlechtitelské stanice Hl. Životice, v SOZ zkoušena pod označením
V.  Rezista  je  tetraploidní,  středně  raná,  středně  vysoká  odrůda.  V převážné  většině
hospodářských  vlastností  na  úrovni  ostatních  registrovaných  odrůd,  proti  listovým
skvrnitostem je méně odolná. 
Přínosem je  zejména  vyšší  odolnost  proti  virovým onemocněním,  na  kterou  byla  odrůda
šlechtěna a odolnost  byla ověřena i  laboratorním testováním a také výnosy. Výnos zelené
hmoty v prvním a druhém užitkovém roce vysoký, výnos suché hmoty v prvním užitkovém
roce středně vysoký, v druhém užitkovém roce vysoký.

Jetel luční VENDELÍN
Odrůda jetele lučního firmy AGROGEN, byla vyšlechtěna na ŠS Slavice, v SOZ zkoušena
pod označením SE-61. Vendelín je diploidní, raná až středně raná, středně vysoká odrůda.
V převážné většině hospodářských vlastností na úrovni ostatních registrovaných odrůd, proti
listovým skvrnitostem je méně odolná.
Přínosem jsou především výnosy. Výnos zelené hmoty v prvním a druhém užitkovém roce
vysoký, výnos suché hmoty v prvním užitkovém roce středně vysoký, v druhém užitkovém
roce vysoký.

II. Státní odrůdové zkoušky

V roce 2005 je  ve zkouškách 12 odrůd jetele lučního (z  toho 8 diploidů),  6  odrůd jetele
plazivého, 1 odrůda jetele zvrhlého a 1 odrůda štírovníku růžkatého. 
Zásevy 2005 budou provedeny ve 3 opakováních v obvyklém rozsahu:

jetel luční                       jetel plazivý            jetel zvrhlý               štírovník růžkatý  
Hradec n/S. Hradec n/S.      Hradec n/S. Hradec n/S.
Jaroměřice n/R. Libějovice      Libějovice             Libějovice
Chrastava Chrastava      Vysoká             Horažďovice
Pusté Jakartice Vysoká      Krásné Údolí Vysoká
Horažďovice Krásné Údolí      Trutnov             Krásné Údolí
Vysoká
Krásné Údolí
Trutnov

V roce 2005 končí zkušební cyklus odrůdy diploidní jetele lučního SE-62, SE-63, Pica.



III. SDO

Letos se nové pokusy nezakládají, probíhá 1. užitkový rok zásevu 2004.

Vojtěška: odrůdy: Europe, Zuzana, Morava, Jarka, Niva, Vlasta
lokality: HŽ, Slavice, Domoradice, Troubsko, Nechanice

Jetel luční: odrůdy: Start 2n, Vltavín 2n, Suez 2n, Tempus, Vesna, Sprint, Beskyd, Amos
lokality: Vatín, Zubří, Troubsko, KUD, TRU

Jetel plazivý: odrůdy: Hájek, Jura, Vysočan, Klement, Kron
lokality: Vatín, Zubří, KUD, TRU

Jílek vytrvalý:odrůdy: Olaf, Talon, Livrée, Premium, Jaspis 4n, Kentaur 4n, Kertak 4n
 lokality: Vatín, Zubří, KUD, TRU

Dílčí výsledky budou zpřístupněny na internetových stránkách ÚKZÚZ, případně SPTJS.


