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Tehdy se naskytla příležitost
vyzkoušet neznámou věc – úponkové pelušky. Mezi pr vními
odrůdami úponkových pelušek,
které byly s velkým úspěchem
odzkoušeny na větších plochách
cca 30 ha, byly odrůdy MILWA
a POMORSKA.
Odrůda POMORSKA slaví
v letošním roce 15leté jubileum
od prvního uvedení na evropský
trh. Další ikona pelušek – zatím
nejranější jarní peluška MILWA
oslaví v únoru 10. výročí od uvedení na polský a evropský trh.
MILWA díky svojí ranosti a výbornému zdravotnímu stavu se stala
nejznámější a nejžádanější úponkovou odrůdou na našem trhu.
V roce 2013 si mohli naši pěstitelé a množitelé ověřit na svých
pozemcích další odrůdy úponkových pelušek – odrůdy SOKOLÍK,
MODEL a MÚZA. V minulém
roce přibyla další novinka na českém trhu – velmi raná odrůda
úponkové pelušky TURNIA.

Všechny výše jmenované odrůdy
mohli pěstitelé zhlédnout na polních dnech společnosti KLEE
AGRO s.r.o. v letech 2012 v Břestu,
2013 v Kroměříži a 2014 v Pravčicích ve spolupráci s AGROTEST
FYTO a VUKROM s.r.o.

Od listů k úponkům
Se zvyšujícími se nároky na výnosový potenciál a zdravotní stav
všech odrůd, nevyhnuly se tyto
požadavky ani luskovinám.
S novou výkonnou technikou
na zakládání a ošetřování porostů
došlo také k obměně sklizňové
techniky. Tak, jak pěstitelé téměř
před 20 lety opustili listové typy
žlutých a zelených hrachů a velmi
rychle se adaptovali na semi-leafless typy hrachů, nastal nyní
požadavek ze strany zemědělců
na odrůdy úponkových pelušek.
Tyto byly již v roce 2000 vyšlechtěny v Polsku. Nesporné jsou
výhody oproti listovým typům a to
je vyšší hektarový výnos semene,

Peluška Turnia

hmoty a v neposlední řadě pohodlná sklizeň. Možné lepší využití
kapacity a výkonu sklizňové techniky – téměř jako u obilovin.

Úponkové pelušky
pro každého pěstitele
a do všech oblastí včetně
ekologie
Odrůda MILWA – nejranější peluška, využití ve všech pěstitelských
oblastech včetně BIO režimů. Má
krátkou vegetační dobu, uteče přísuškům na konci června a začátku
července, následně je dostatek
času k přípravě osiva. Je vhodná
do meziplodin po raných obilovinách. Má výborný zdravotní stav,
nízký vzrůst, nepoléhavá, vhodná
do lusko-obilných směsek kvůli
nízkému obsahu hořkých látek
ještě ve voskové zralosti semen.
Odrůda POMORSKA – středně
pozdní odrůda pelušky určená
do oblasti bohaté na dešťové srážky
během vegetace. Vhodná do luskoobilných směsek i do čistosevů, má
vysoký výnosový potenciál.
Odrůda SOKOLÍK – registrovaná 2001, středně raná, semena
béžově-olivové barvy, HTS kolem
220 gr. Listy jsou zastoupeny silnými pevnými úponky. Využití
v ŘVO, BVO, MVO a ekologických režimech pěstování.
Odrůda MODEL – registrace
2011, raná krmná odrůda, výnos
semene 111% oproti kontrole.
S odrůdou MILWA má nejpevnější lodyhu ze všech odrůd pelušek. Výška rostlin je 90-100 cm.
Vyniká vysokou odolností k askochytám a padlí hrachovému.

Peluška Milwa

Odrůda MÚZA – registrace 2009,
krmná odrůda pícně-semenného
typu. Pro svoji výšku, nepoléhavost a výborný zdravotní stav
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Nabídka osiva
úponkových a listových
odrůd pelušek pro
konvenční i BIO
technologie pěstování

Jubilejní rok 2015
pro úponkové pelušky
KLEE AGRO s.r.o. Olomouc
Úponkové pelušky – na českém trhu ještě před 3 lety neznámá
komodita. K tomu, že se k nim český zemědělec dostal, dopomohla náhoda. V roce 2012 vymrzly ozimé obiloviny a následně
byl nedostatek osiva jarních obilovin a osiva jarních luskovin.

PŘÍLOHA AGRÁRNÍHO OBZORU

je určená pro zařazení do čistosevů, luskovinné píce, do směsek s obilovinami a do ekologických systémů pěstování pro svou
pevnost lodyh a odolnost proti
poléhání. Obsah bílkovin v sušině
je asi 23 % a má snížený obsah
vlákniny v semenech. Tato odrůda
má nejdrobnější semena ze všech
úponkových pelušek, HTS 185200 gr. Ve směsích s obilovinami
nebo jinými luskovinami ( lupinou úzkolistou ) je výsevek 70 –
100 kg/ ha.
Odrůda TURNIA – registrace
2014, novinka na českém trhu pro
rok 2014. výška rostlin cca 85 cm,
výnos v minulém roce, nepříznivém na dešťové srážky v době
vegetace, byl 4,2 – 5,1 t/ha. Předností této novinky je ranost, rovnoměrnost v dozrávání semen,
výborný zdravotní stav, odolnost
vůči padlí hrachovému, plísni hrachu a askochytám. Ekonomika
této odrůdy začíná při výsevu:
ideální hustota 1,1 MKS při průměrné HTS 210 gr a dobré klíčivosti, výsevek činí 230 – 250 kg/ha.
TURNIA se velmi dobře osvědčila
v loňském mokrém sklizňovém
roce 2014 a to jak v konvenčním
tak i v BIO režimu pěstování svou
vysokou odolností proti porůstání
semen v luscích. Naši množitelé,
kteří mohli porovnávat při současném pěstování listové odrůdy
a úponkového typu pelušky, si
udělali vyhodnocení při sklizni
sami a velmi rychle. Výnosy přes
4 t semen / ha mluví samy za sebe.

Požadavky z tuzemska
i zahraničí
Zájem o certifikované osivo C1
úponkových pelušek do lusko-obilných směsek výše jmenovaných
odrůd má stoupající tendenci.

Vzrůstá zájem o zařazení certifikovaných osiv těchto odrůd jako
komponent ve strniskových plodinách ať už na krmení, nebo zelené
hnojení. Každoročně zaznamenáváme nárůst poptávky ze strany
zahraničních výrobců krmných
směsí pro holuby. Zajímají je
hlavně drobnosemenné odrůdy
pelušek (MILWA, TURNIA,
MÚZA), těmi suplují semena
vikve, které je na trhu stále nedostatek. S rozmachem ekologických farem v celé EU roste zároveň poptávka po certifikovaném
osivu BIO pelušek.

Společnost KLEE AGRO s.r.o. Olomouc získala výhradní zastoupení pro ČR těchto odrůd úponkových pelušek: MILWA, MODEL,
MÚZA, SOKOLÍK, POMORSKA,
TURNIA. U listových typů jsou to
odrůdy: HUBAL, EUREKA. Dále
vám můžeme nabídnout přesívkový typ listové odrůdy pelušky
ARKTA. Pro každého pěstitele
do každé oblasti pěstování máme
co nabídnout, a to od suchých acidních oblastí až po horské humidní
oblasti. Máme pro vás připraven dostatek certifikovaných osiv
i v BIO kvalitě. Osiva odrůd vám
rádi dle vašich požadavků namoříme mořidly dostupnými na trhu.
Pro ekology používáme přípravek
Polyversum. Do oblastí suchých,
písčitých, kyselých, máme připravenu alternativu: odrůdy úzkolisté lupiny – TANGO, KADRYL,
KURANT. Pro extrémě kyselé půdy

Lupina úzkolistá Kadryl

jsou určeny odrůdy lupiny žluté –
BARYT, BURSZTYN s vysokým
obsahem bílkovin v semenech a 36
– 44 % N látek v píci.

Množení, reprodukce osiv
Hledáme smluvní množitele úponkových odrůd pelušek, drobnosemenných hrachů žluto i zeleno
semenných, lupin úzkolistých
a žlutých, vikve jarní, bobu setého,
jetele, vojtěšky proměnlivé, hořčice
bílé, ovsa nahého, ovsa setého, ječmene nahého, pšenice špaldy, lnu
a jiných komodit od šlechtitelského
materiálu až po stupeň C2.
K dispozici je pro množitele
bezplatná poradenská služba týka-

jící se výběru odrůdy, zásevu,
ošetření rostlin během celé vegetace až po posklizňovou úpravu.

Kontakt na objednávky osiv:
e-mail: klee.agro@centrum.cz
tel.: +420 602334252,
+420 724324800, +420
608939018, +420 573374905,
www.klee-agro.cz
V roce 2015, který je rokem
zahájení 5letého cyklu nové společné evropské zemědělské politiky, vám přejeme hodně pěstitelských úspěchů a vysoké výnosy
s našimi odrůdami.
Kolektiv KLEE AGRO s.r.o.

NABÍDKA VELKÉHO SORTIMENTU OSIV PRO ZÁSEV 2015
Jarní pšenice – OSTKA SMOLICKÁ (A), IZERA (A), WERBENA (A), SMH 87, NAWRA (A), TYBALT (A)
A)
Pšenice jarní dvouzrnka – LAMELA, BONDKA - NOVINKY
Tritikale jarní – NAGANO – nízké, nepoléhavé, vysoký výnos
Ječmen nahý – GAWROSZ - NOVINKA
Oves nahý – AMANT, NAGUS, SIWEK - NOVINKY, MACZO
Oves setý – KOMFORT, HAKER
Luskoviny: vikev jarní – INA, KWARTA, HANKA, JAGA
hrách přesívkový – DOVE NOVINKA
Objednávka osiv:
hrách setý – CYSTERSKI, AKORD, BATUTA, MENTOR, MEDAL, MECENAS
+420 608 939 018
peluška úponková – MODEL, MILWA, TURNIA, SOKOLÍK, MŮZA
+420 773 901 800
peluška listová – ARKTA, HUBAL, EUREKA
e-mail: klee-agro@centrum.cz
bob – AMULET, BOBAS, OLGA – sladké beztaninové odrůdy
www.klee-agro.cz
lupina žlutá – BURSZTYN, BARYT– NOVINKY 2014
lupina úzkolistá – KURANT, TANGO, KADRYL – NOVINKY 2014, SONET, KARO
Jetele – ROZETA, OPOLSKA, KARDINÁL, vojtěška – RADIUS, lesknice kanárská – JUDITA
Pohanka – PANDA, KORA, len –JANTAROL, SZAFIR
Proso – CHARKOWSKIE, GIERCZYCKIE – žlutosemenné, JAGNA - bílé
MEZIPLODINY, BIOPÁSY – antinematodní hořčice a svazenky, lupina úzkolistá, pohanka, krmná kapusta BOMA, nevypadávající
proso bílé JAGNA
BIOPLYNKY – energetický pýr BAMAR, přesívkové žito BOJKO, BONFIRE NOVINKA – vysoký výnos až 32 t/ha
VYKUPUJEME – mák I. II.jakost i odpady z čištění, oves nahý, proso, len, hořčici, vikev, slunečnici, hrách, kmín, lesknici, trávy, jetele,
vojtěšky i neklíčivé
PRODÁVÁME – jeteloviny, luskoviny, hořčice, obiloviny, technické plodiny
NABÍDKA SPOLUPRÁCE – pro smluvní množení speciálních plodin od SE1 až po C2 (hledáme množitele všech výše uvedených plodin)
PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY OSIV NA GREENING – meziplodiny – antinematodní hořčice a svazenky, hrách, peluška, vikev, bob,
lupiny, jetele, vojtěšky
Nabídka osiv pro: množení antinematodních hořčic a svazenek, ovsa, jarní špaldy, lnu, nahého ovsa, osiva pro GREENING, jarního
ječmene nahého, vikví, lupin, bobů, jetelů, vojtěšky, pohanky, úponkových pelušek a hrachů.

NAŠE OSIVA PRO OZDRAVĚNÍ VAŠICH POLÍ!

