
PŘEDNOSTI
�  Odrůda vhodná pro intenzitu
� Vysoké výnosy semene i zelené hmoty
� Vysoko nasazené, nepukavé lusky

DORA
Peluška jarní

PĚSTITELSKÉ DOPORUČENÍ

Odrůda pelušky Dora disponuje velmi dobrým zdravotním stavem, 
proto zvládne nižší míru fungicidní ochrany. Lze ji pěstovat v čisté 
kultuře nebo v luskoobilní směsce (viz. tabulka). Pícní zralosti dosahuje 
za 80 dní, semenné za 115 dní.

www.rwa-sro.cz

VÝHODY PELUŠKY

Peluška jarní je poddruhem hrachu setého a má tudíž obdobné vlastnosti. 
Stejně jako hrách je její píce velmi bohatá na kvalitní bílkoviny, je to 
vynikající předplodina z hlediska zlepšování struktury půdy a jejímu 
obohacení o dusík. Rovněž působí fytosanitárně. Ve srovnání s hrachem 
má ale peluška několik nesporných výhod. Klíčí například již při velmi 
nízkých teplotách, je odolná přízemním mrazíkům a chlad všeobecně 
velmi dobře snáší. Hodí se tedy do vyšších poloh všude tam, kde už 
se hrachu nedaří. Ke klíčení, samozřejmě, potřebuje vláhu, ale jinak 
je poměrně suchochovzdorná a na vláhu nenáročná. Méně náročná 
je také na vápník. Vzhledem k rychlému startu a v důsledku většího 
olistění vykazuje peluška ve srovnání s hrachem mnohem rychlejší 
růst. Proto je vhodná do prvních jarních luskoobilních směsek určených 
jak na zelené krmení, tak do senáží. Nejvhodnější obilninou, která je 
také podpůrnou plodinou, je oves, nebo ječmen jarní, popřípadě též 
pšenice jarní. V pícní zralosti, tedy zhruba za 80 dní, obilí metá, peluška 
kvete a zároveň už ukazuje první lusky.
Je tedy zřejmé, že ačkoliv se v poslední době stala peluška plodinou 
poněkud opomíjenou, v určitých regionech má stále své opodstatnění.

vikev EBENA oves ENJOY peluška DORA ječmen bob

100 40 - - -

40 40 55 - -

55 30 55 50 -

60 40 - 50 40

RANOST
Pícní zralost 80 dnů
Na semeno 115 dnů

VÝŠKA ROSTLIN
Střední (90 cm)

ODOLNOST POLÉHÁNÍ
Nižší

HTZ
Střední

1000x

REGISTRACE
ČR 1988

Doporučený výsevek: 
1,0 – 1,2 MKS/ha v čisté kultuře

Udržovatel: RWA Czechia s.r.o.
Zástupce: RWA Czechia s.r.o.
Odrůda je právně chráněná.


