
HRÁCH SETÝ Pisum sativum L. 

AKORD   středně raná úponková odrůda určená k potravinářskému využití, kvete bíle, barva semene žlutá  
obsah bílkoviny 21 – 22,5 %, setí koncem března, vegetační doba okolo 100 dní, fáze květu do 15 dní 

středně odolná k poléhání, rostliny vysoké cca 80 cm, vysoká odolnost proti houbovým chorobám 

Výsevek přibližně 250 – 270 kg/ha, menší spotřeba osiva na 1 ha, HTS 240 - 250 g, výnos cca 5 – 6 t/ha 

Právně chráněná odrůda v ČR od r.2016, vlastník Poznaňska Hodowla Roslin Sp.z o.o. PL    

 

ARWENA   žlutý úponkový hrách, bíle kvetoucí, výška rostlin 81 cm, poléhání na konci kvetení 7,9, počet dní 

od setí do technické zralosti 107 dní, délka kvetení 16 dní, rovnoměrnost dozrávání 7,7, odolnost proti poléhání 

při sklizni 6,2, odolnost k houbovým chorobám 7,7, padlí hrachu 7,8, askochyta 7,6, plíseň hrachu 7,8 

obsah bílkovin 21,6 %, obsah surové vlákniny 5,8 % 

Výnos 5,31 t/ha , HTS 234 g, výsevek 110 – 120 rostlin/m2 

Vlastník odrůdy DANKO Hodowla Roslin Sp.z o.o., PL 

Právně chráněná odrůda v ČR od roku 2019, vlastník odrůdy DANKO Hodowla Roslin Sp. z o.o. PL. 
 

CYSTERSKI   BIO  nejranější úponková odrůda na trhu, kvete bíle, semena žluté barvy jsou určena ke 

konzumaci, ranou vegetací uteče houbovým chorobám, obsah bílkoviny 21 – 22,5 %, vegetační doba kolem 

100 dní, fáze květu do 15 dní, středně odolný k poléhání, rovnoměrně dozrávající, rostliny vysoké cca 75 cm, 
výborná úspora osiva  
HTS 220 - 230 g, odrůda vhodná ke krmení holubů, výsevek 270 kg / ha koncem března, do sušších oblastí  

Právně chráněná odrůda v ČR od r.2016, vlastník Poznaňska Hodowla Roslin Sp.z o.o. PL    
 

DOVE  BIO Přesívková odrůda  - středně pozdní úponkový hrách, kvete bíle, semeno tmavě zelené, výška 

porostu nízká až střední, ozimý typ s velmi dobrou mrazuvzdorností, garance vysokého ha výnosu, vyrovnanost 
semen 95%, potravinářské využití, drobná zrna jsou vhodná do směsí pro ptactvo 
výnos 3,7 t/ ha, HTS 165 – 180 g, výsevek 1MKS, 160- 180 kg/ha na podzim, 200- 220 kg/ha 1,2- 1,3 MKS na 

jaře. Právně chráněná odrůda, vlastník odrůdy Westyard B.V. 

 

PELUŠKA Pisum sativum L. subsp. Arvense 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURNIA   BIO   nejranější odrůda z úponkových pelušek, purpurově červené květy,semena jsou hnědo 

zelená s fialovými tečkami, zapsána do katalogu osiv EU v roce 2012, rostliny jsou vysoké cca 90 – 100 cm, listy 

jsou nahrazeny silnými zelenými úponky, vegetační doba 102 dní, fáze květu do 15 dní, vysoká rovnoměrnost 

dozrávání, střední odolnost na poléhání před sklizní, vhodná do letních směsek ke krmení, obsah bílkoviny   

20,5 – 21,5 %, odolnost na fuzarijní vadnutí 7,2, padlí hrachu 7,8, plíseň hrachu 7,8, po okopanině dává vysoký 

výnos semene 3,85 – 4,01 t/ha, velmi nízký obsah taninů, proto vhodná do krmných směsí pro monogastrická i 

polygastrická zvířata. 

HTS 200 – 210 g, výsevek 100 - 120 rostlin/m2 

Právně chráněná odrůda v ČR od r. 2016, registrace v ČR 2021, vlastník Poznaňska Hodowla Roslin Sp.z o.o., PL 

 

MEFISTO NOVINKA  středně pozdní úponková peluška, sladká krmná odrůda, fialové květenství, velká 

hnědá semena, výška rostlin 1 m, řadí se k trojici nejméně poléhavých pelušek na trhu, vyznačuje se bujně 

rostoucí lodyhou s vysokou násadou lusků převyšující odrůdu Múza v suchém roce 2018 až na 110 % kontroly, 

ze všech pelušek má nejnižší sklon k vypadávání semen při technické zralosti, vysoký výnos organické hmoty, 

výborný konkurent pro plevele, vhodná do BIO režimu pěstování jak v čistosevu, tak ve směsi s obilovinami,  

HTS 240 g – výsevek 0,9-1 MKS, 90 – 100 rostlin /m2 

Žádost o registraci a právní ochranu v r. 2020, vlastník odrůdy Hodowla Roslin Smolice Sp.z o.o., Grupa IHAR, PL 

 

MODEL  středně raná odrůda úponkové pelušky s nepravidelně kulatými zelenými semeny, výška rostlin 90 

– 100 cm s fialovým květenstvím, nejpevnější nepoléhavá lodyha ze všech nabízených pelušek, bezkonkurenční 

odrůda ve výnosu a obsahu bílkovin, střední odolnost k askochytám a houbovým chorobám, vzhledem 

k nízkému obsahu taninu vhodná do krmných směsí  

optimální zapojení do porostu je 105 rostlin /m2, tj. 1-1,05 MKS/ha, výnos semene 5,2 – 6,1 t / ha, HTS 218 g, 

Právně chráněná odrůda v ČR od r. 2016, registrace v ČR 2021, vlastník Hodowla Roslin Smolice Sp.z o.o., Grupa 

IHAR, PL 
 

MILWA  BIO  Zlatá medaile 2012 AGROTECH Kielce, Polsko  
první úponková peluška na trhu, velmi raná krmná odrůda se sníženým obsahem taninu, růžově kvetoucí, 

semena světle bronzová, rovnoměrně dozrávající, vhodná do směsí s obilovinami (135 kg hrachu + 40 kg 

ječmene + 60 kg pšenice /ha)  

obsah bílkovin cca 22,5 %, výška porostu cca 75 – 80 cm, tolerantní k plísni šedé, cihlově červené semeno - 

bezproblémová výroba v ekologii, výsevek 220 – 250 kg / ha, tj. 105 rostlin/m2  HTS 250 g 

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

MÚZA   registrace v roce 2009, semena béžová s tmavším znakem, vysoký výnos organické hmoty, vhodná 

pro ekologické zemědělství, zvláště odolná poléhání, odrůda úponkového typu se sníženým obsahem taninu, 

rostliny vysoké 75 – 80 cm, obsah bílkovin 23 %, snížený obsah vlákniny, výborný komponent do luskoobilných 

směsek, HTS 230 g, výsevek 90-100 rostlin/m2 

Právně chráněná odrůda v ČR od r. 2017, vlastník Hodowla Roslin Smolice Sp.z o.o., Grupa IHAR, PL 

 

 

 

 

 

 

 


