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Více informací o lokalitách pokusů najdete na QR

Odrůdy pohanky použité v pokusu
Bamby (Rakousko, 1990)

Kora (Polsko, 1989)

Nové odrůdy

dobrou odolností vůči jarním mrazům.

Devyatka (Rusko, 2004)

 charakteristická stabilním výnosem a

 středně vysoká odrůda s nestejnoměrným kvetením a dozráváním

 středně raná odrůda s deter-

 stabilní výnos
 odolná vůči poléhání, odolná vůči

 stonky silně anthokynově zbarvené,

minantním typem růstu

 vyrovnané kvetení a dozrávání
 květy bílo-růžové,
 vysoká HTS dosahující až 36 g
 vyšší odolnost k jarním mrazí-

suchu

 kompaktní, středně velká květen-

 výška rostlin 100 - 120 cm
 vegetační doba 85 - 95 dní

ství, intenzivně růžové barvy

 nažky středně velké s hnědou až
šedohnědou slupkou

 poskytuje vynikající pastvu pro
včely v letních a podzimních
měsících.

kům a přísuškům

Billy (Rakousko, 1996)

 středně vysoká až vysoká odrůda s nestejnoměrným kvetením a
dozráváním

 rychlý počáteční růst
 roste i na horších půdách
 dobře snáší suché podmínky
 vymrzá
 výborná jako meziplodina

Panda (Polsko, 1998)

Drushina (Rusko, 2011)

 středně raná odrůda
 s dobrou odolností vůči choro-

 středně raná odrůda s de-

terminantním typem růstu

bám, jarním mrazům a suchu
v průběhu kvetení

 výška 80—110 cm
 vyrovnané kvetení i dozrává-

 možné pěstovat i na těžších

nažek

 odolná k poléhání
 vysoce výnosná s výbornou

 HTS je 25 - 30g.

 HTS až 38 g

 stonek silně olistěn
 relativně odolná proti opadu

ní,

kvalitou nažek světle hnědé
až šedo-hnědé barvy

půdách

Zita (Česká republika, 2009)

Čebelica (Slovinsko, 2005)

 vysoká odrůda se stonkem zelené

 středně vysoká odrůda se světlý-

Více informací na https://vniizbk.ru/en/2017-01-23-11-23-52.html

barvy,

mi listy a středně anthokyanově
zbarveným stonkem

 bělorůžově kvetoucí, dobře olistěná,
 nažky světle hnědé barvy s HTS

 květy bílé přecházející do růžova
 nažky středně velké, světle až

kolem 31 g.

 raná až středně raná,
 dobrá odolnost vůči biotickému a

tmavě hnědé slupky

 tolerantní k poléhání a k suchu

poskytuje vynikající pastvu pro včely
v letních a podzimních měsících.

abiotickému stresu,

 výnosná pro potravinářské, případně
farmaceutické účely

La Harpe (Francie)

Zoe (Česká republika, 2010)

 středně pozdní odrůda s vyšším

 raná odrůda se středně vysokou

 s nízkou HTS,
 nažky drobné šedivé barvy.
 středně vysoká odrůda

 středně vysoká až vysoká odrů-

a stabilním výnosem

s odolností k chorobám

 využití v potravinářství nebo
jako meziplodina

HTS a stabilním výnosem.
da

 dobrá odolnost k chorobám
 HTS kolem 31 g
 využití v potravinářství nebo
jako meziplodina

Co jsou farmářské participační pokusy (z anglického
farmer’s participatory trials FPT)?
Zahrnutím farmářů do polních pokusů, které probíhají přímo
na farmách v reálných podmínkách za použití vybavení jednotlivých farem, je nejvhodnější metodou pro získání komplexních výsledků. Cílem pokusů je zahrnout farmáře – potencionální uživatele výsledků – už do plánování pokusů, jejich hodnocení v průběhu vegetace (hodnocení porostů, mineralizace
fosforu, výskyt chorob a škůdců, produkce biomasy a výtěžnost nažek), a poté vyhodnocení dosažených výsledků.
Získaná data budou zveřejněna tak, aby zájemci o pěstování
pohanky si sami mohli vybrat vhodnou odrůdu do jejich podmínek a systému hospodaření.
Pokusná políčka s odrůdami pohanky jsou umístěna na 5
lokalitách v ČR. Na políčka je pro případné zájemce zajištěný
volný přístup (více o lokalitách v QR kódu).

