
ZDRAVOTNÍ STAV

Odolnost poléhání  5,5
Padlí ječmene  4,9
Hnědá rzivost ječmene  6,7
Komplex list. skvrnitosti  6,3
Spála ječmene  6,2
Růžovění klasů ječmene  7,1

(ÚKZÚZ 2009-2012)

PŘEDNOSTI
�  Vysoký výnos předního zrna
�  Mimořádně vysoká reakce na intenzitu pěstování
�  Vysoká odolnost vůči napadení klasovými fuzariózami

GRACE
Tradiční „krmák“ do intenzity

Suchuvzdornost: ***
Potřeba zkrácení stébla: **
Pozdní setí: ****
Potřeba fungicidů: ***
Intenzita/Extenzita: *****/***
* = nízká hladina znaku

***** = vysoká hladina znaku

PĚSTITELSKÉ DOPORUČENÍ

Odrůda má velmi dobrou odolnost lámání stébel. Vzhledem k vysoké 
odnoživosti doporučujeme porost nepřehušťovat, výsevek v normálním 
termínu držíme spíše níž, tedy 3,3 až 4,0 MKS/ha, jedině v méně 
příznivých podmínkách nebo při pozdním setí můžeme zvednout až na 
4,5 MKS/ha. Aplikaci N hnojení je dobré provést před setím, popřípadě 
nejpozději do fáze 3. listu v celkové dávce do 80 kg N/ha. Množství 
morforegulátoru na zkrácení stébla volíme s ohledem na intenzitu 
pěstování.

www.rwa-sro.cz

RELATIVNÍ VÝNOS PŘEDNÍHO ZRNA (%)  ÚKZÚZ 2018/2019

odrůdy v SDO a odrůdy v 3. a 4. roce SOZ

LAUREATE KWS Amadora Laudis 550 Sunshine KWS Irina
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� neošetřená     � ošetřená

KVALITA
Krmná

RANOST
Poloraná

VÝŠKA ROSTLIN
Střední (62 cm)

ODNOŽIVOST
Vyšší 

HTZ
Vyšší (49 g)

REGISTRACE
ČR 2010

1000x

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

REFERENCE Z PRAXE

Hospodaříme v nadmořské výšce 520 – 600 m n.m., máme poměrně 
hodně živočišné a veškeré krmení si vyrábíme sami. Na krmné ječmeny 
jsme tedy velmi soustředěni. Ječmen Grace jsem si v minulých letech 
velmi oblíbil, pěstovali jsme ho vždy na zhruba 50 ha. I při nižší intenzitě 
(60 – 70 kg N/ha maximálně) nám dával průměrný výnos 60 – 70 t/ha. 
Morforegulátor jsem aplikoval podle ročníku, někdy ani nebyl potřeba, 
fungicidní ošetření 2x. Přestože už jsou dnes na trhu novější odrůdy, 
stále se ke Gracu vracím, je to taková jistota na dosetí.

Ing. Jaroslav Vychyta, agronom AGRA Brtnice, okr. Jihlava


