
Nové odrůdy jetele lučního (Trifolium pratense L.) registrované v roce 2005

• Jetel luční NODULA
Šlechtitel a udržovatel: Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s.r.o.

Nodula  je  tetraploidní,  středně  raná  odrůda,  středně  odolná  proti  poléhání.  Rostliny jsou
středně vysoké, lodyha středně silná, listy středně dlouhé a středně široké až široké. Rychlost
jarního růstu a rychlost obrůstání po sečích je středně vysoká. Odrůda je středně odolná proti
napadení rakovinou jetele, komplexem mykóz způsobujícím odumírání kořenů, spálou jetele
lučního, padlím jetele, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, méně
odolná proti komplexu virových onemocnění.
Výnos  zelené  hmoty  je  v prvním  a  druhém  užitkovém  roce  vysoký,  výnos  suché  hmoty
v prvním  užitkovém  roce  středně  vysoký,  v druhém  užitkovém  roce  vysoký.  Odrůda  je
vytrvalá do druhého užitkového roku, vhodná pro klasické osevní postupy, i jako komponent
pro krátkodobé jetelotravní, především luční porosty.

• Jetel luční REZISTA
Šlechtitel a udržovatel: Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s.r.o.

Rezista  je  tetraploidní,  středně  raná  odrůda,  středně  odolná  proti  poléhání.  Rostliny  jsou
středně vysoké, lodyha středně silná, listy středně dlouhé a středně široké. Rychlost jarního
růstu a rychlost obrůstání po sečích je středně vysoká. Odrůda je středně odolná proti napadení
rakovinou jetele, komplexem mykóz způsobujícím odumírání kořenů, spálou jetele lučního,
padlím  jetele,  středně  odolná  proti  komplexu  virových  onemocnění,  méně  odolná  proti
napadení komplexem listových skvrnitostí.
Výnos  zelené  hmoty  je  v prvním  a  druhém  užitkovém  roce  vysoký,  výnos  suché  hmoty
v prvním  užitkovém  roce  středně  vysoký,  v druhém  užitkovém  roce  vysoký.  Odrůda  je
vytrvalá do druhého užitkového roku, vhodná pro klasické osevní postupy, i jako komponent
pro krátkodobé jetelotravní, především luční porosty.

• Jetel luční VENDELÍN
Šlechtitel a udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. Troubsko, Šlechtitelská stanice Slavice

Vendelín je diploidní, raná až středně raná odrůda, středně odolná proti poléhání. Rostliny
jsou středně vysoké, lodyha tenká až středně silná, listy středně dlouhé a středně široké až
široké.  Rychlost  jarního růstu a rychlost  obrůstání  po sečích je středně vysoká. Odrůda je
středně odolná proti napadení rakovinou jetele, komplexem mykóz způsobujícím odumírání
kořenů,  spálou  jetele  lučního,  padlím  jetele,  středně  odolná  proti  komplexu  virových
onemocnění, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.
Výnos zelené hmoty je v prvním a druhém užitkovém roce vysoký, výnos suché hmoty
v prvním užitkovém roce středně vysoký, v druhém užitkovém roce vysoký. Odrůda je
vytrvalá do druhého užitkového roku, vhodná pro klasické osevní postupy, i jako komponent
pro krátkodobé jetelotravní, především luční porosty.
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