
VIKEV OZIMÁ HUŇATÁ  Vicia villosa  

REA  BIO  velmi výnosná raná odrůda s bohatým olistěním, vysoký výnos zelené hmoty,  odolná odrůda proti 

poléhání,  vhodná do směsek na zeleno s inkarnátem, jílkem mnohokvětým, žitem ANTONINSKIE,  do množení 

na semeno s tritikále TWINGO,  tato ozimá vikev vytváří kořenový systém až do hloubky 1,5m, květy jsou 

modrofialové až purpurové, semena jsou drobná, nepoužívají se do krmných směsí kvůli vyššímu obsahu 

alkaloidů, obsah bílkovin v zelené hmotě ve fázi květu je 21-23%, vlákniny 25-26% , mrazuvzdorná do -15°C, 

přesívkový typ 

HTS 33-34g  , výsevek 60-80 kg vikve REA + 80 kg tritikále TWINGO, čistosev 90- 110 kg/ha 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKEV JARNÍ  Vicia sativa L. 

GRETA NOVINKA, BIO  středně raná intermediální odrůda, světle fialové květy, šedozelená semena, 

délka vegetace od zasetí do technické zralosti je 121 dní, fáze kvetení trvá 22 dní, nízké rostliny rovnoměrně 

dozrávající (102 cm), velmi vysoký a stabilní výnos pohybující se kolem 4,6 t/ha, lusky téměř nepukavé, 

nedochází ke ztrátám při přezrátí, obsah bílkovin kolem 32 %, dobrá odolnost vůči padlí, výsevek v čistosevu 

100 – 150 kg /ha, tj. 200 rostlin/m2 , společně s tritikále v poměru 80-90 kg vikve a 30- 50 kg tritikále, seje se 

odděleně, HTS 60-64 g 

Právně chráněná v ČR od r. 2019, registrace 2019. Vlastník odrůdy Danko Hodowla Roslin Sp.z o.o. PL 
 

HANKA  BIO  velmi výnosná odrůda, až 2 t semen/ha, kvete fialovo červeně, odolná vůči houbovým 

chorobám, semena obsahují velké množství bílkovin, využití jako meziplodina pro zelené hnojení, využití v 

jarních a letních směskách (greening) 



vegetační doba 100 – 120 dnů, vhodná do obilných směsek v poměru 1:1 (s ovsem, jarní pšenicí, žitem BOJKO) 

výsevek 90 – 110 kg / ha, HTS 52 g, výnos 1,5 – 2,5 t / ha 

Vlastník odrůdy Firma GRANUM Sp.J. PL   

INA BIO   raná odrůda s modře fialovým květenstvím, rostliny nízké, rovnoměrně dozrávající, semena s 

vysokým obsahem bílkovin, délka vegetace od setí do technické zralosti 119 dní, obsah bílkoviny 31%, surové 

vlákniny 4,6%, vysoké stabilní výnosy až 4,7 t/ha, vhodná jako meziplodina, odolnost proti poléhání je nižší 1,5, 

proto se doporučuje do směsí s tritikále, ovsem či hořčicí, HTS 40 g, výsevek 100 -120 kg/ ha 

Vlastník odrůdy Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. PL 
 

JAGA BIO  pozdní odrůda, kvete fialovo modře, určena pro pěstování semen a na zelené hnojení (vysoký 

výnos píce), tradiční odrůda s dlouhou lodyhou 100 cm, semena čokoládově hnědá, délka vegetace od setí do 

technické zralosti 118 dní, délka kvetení 26 dní,  vhodná pro pěstování v oblastech s vysokými dešťovými 

srážkami, stravitelnost sušiny až 70% 

HTS 53 g, výsevek na semeno 1 MKS, na píci 1,2 MKS 

Vlastník odrůdy Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. PL 
 

 

BOB OBECNÝ Vicia faba L. 

FERNANDO NOVINKA  Bíle kvetoucí odrůda s nízkým obsahem taninu a vysokým výnosem až 4,5 t/ha, 

výška rostlin 134 cm, vysoký obsah proteinu v sušině 30,2%, snížený obsah alkaloidů 0,068 mg, délka vegetace 

od zasetí do plné zralosti 126 dní, odolnost k poléhání před sklizní 7,2, rovnoměrnost dozrávání 7,6, vysoká 

odolnost k praskání a výdrolu lusků, odolnost proti houbovým chorobám 7,5, výnos semen 107 %, 

HTS 492 g, výsevek 50 rostlin/m2 

Vlastník odrůdy Hodowla Roslin Strzelce Sp.z o.o. Grupa IHAR, PL 

 

BOBAS  BIO   Klasická odrůda s vyšším obsahem taninu, bíle kvetoucí, výška rostlin 120-136 cm, lodyhy 

odolné proti poléhání, vysoký výnos semen, velké zrno, rostliny odolné proti askochytóze bobu, obsah bílkovin 

v rostlinách a semenech 30%, odolnost na rez bobu 7,8°,vysoký výnos semen, vyrovnané dozrávání 7,8° z 9° 

škály, fytosanitární a fytomeliorační plodina 

vhodný jako krycí plodina pro kmín, vojtěšku a jiné plodiny, komponent do letních a strniskových směsek 

HTS až 520 g, výsevek 0,7 MKS, tj. 45 - 50 rostlin/m2 

Vlastník odrůdy Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


