
 Sklizňový rok 
2007 se pomalu přehoupl 
do své druhé poloviny, 
množitelské porosty větši-
ny zemědělských druhů 
jsou téměř sklizené a pro 
semenářskou kontrolu začí-
ná začíná sezóna v labora-
toři při zkoušení osiva ozi-
mů. Je to období náročné 
nejen pro semenářské labo-
ratoře, ale především pro 
dodavatele osiv, aby bylo 
připraveno dostatečné 
množství osiva žádaných 
odrůd.   

 Toto číslo vám 
přináší informace o usku-
tečněných zasedáních me-
zinárodních organizací 
ISTA a OECD. Z jednání 
vám přinášíme výtah nej-
důležitějších témat, která se 
mohou týkat  semenářství   
v ČR. Rovněž vám před-
kládáme k vlastnímu po-

souzení výsledek čerpání 
výjimky na klíčivost osiva 
u vybraných druhů, kterou 
schválila EK. Konečné 
rozdíly mezi požadavkem 
a skutečností však nelze 
nazvat jen alarmujícími. 
Po zkušenostech ze všech 
tří výjimek, o které ČR 
žádala, bude nutné se za-

myslet nad způsobem prove-
dení a ve spolupráci s MZe  
a ČMŠSA najít lepší řešení  
při nedostatku osiva ve špat-
ném sklizňovém roce. 

 

Ing. Barbora Dobiášová      
ředitelka odboru osiv a sadby 

Slovo na úvod 

Prezentace semenářské kontroly na 
výstavě „Země živitelka“ 

 
Seminář se uskuteční  

v rámci  
34. ročníku výstavy  
ZEMĚ ŽIVITELKA  

v Českých Budějovicích 
 

24. srpna 2007 
12:30 - 14:30 

pavilón Z, 1. patro 

Nejdůležitější body: 

 

• Využití výjimky na  možnost uvést do 
oběhu osivo s nižší klíčivostí u vybra-
ných druhů činilo  15.4 %. 

• V květnu a červenci proběhla zasedání 
ISTA a OECD.  

 

28. kongres ISTA v Brazílii 2 

Výroční zasedání OECD  2 

Využití výjimky na klíčivost pro zásev jařin v roce 
2007  
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Využití výjimky na klíčivost pro zásev jařin v roce 
2007—pokračování  

4 

Odpovědi na vaše dotazy 4 
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Svazek 1, Vydání 3. 

20. 8. 2007 



 Kongresu ISTA se zúčastnilo 
cca 1100 registrovaných účastníků         
z více než 40 zemí, přičemž ze 73 člen-
ských zemí ISTA bylo zastoupeno 38 
delegátů. ČR se zasedání v letošním 
roce nezúčastnila. 
 Práce v komisích, zejména pak 
v komisi technické, se zintenzivnila, což 
se projevilo jednak v počtu předlože-
ných návrhů změn v „ISTA Rules“         
a dále pak v tvorbě praktických příruček 
k jednotlivým typům zkoušek. Dalším 
přínosem je činnost v oblasti testování 
GMO, kde byl v posledních šesti letech  
zajištěn systém k jednotným výsledkům. 
 Ve dnech 7.—9. května se 
konalo osivářské symposium, v rámci 
kterého bylo prezentováno celkem 245 
posterů a 41 přednášek v 6 sekcích.   
10. května byly předneseny výroční 
zprávy jednotlivých technických výborů 
a nově ustanovená komise „Committee 

on Advanced  Technologies“ přednesla 
své cíle  a byly diskutovány otázky spo-
lupráce s ostatními komisemi. Všechny 
zprávy byly po krátké diskuzi přijaty. 
 Výroční zasedání ISTA se 
konalo 11. května 2007. Po úvodních 
přednáškách bylo připomenuto zřízení 
nového výboru pro vzdělávání  osivář-
ských analytiků. Díky čin-
nosti tohoto výboru bude 
možné se ucházet také o 
akreditaci pracoviště ke 
školícím účelům, avšak při 
odpovídajícím technickém 
vybavení a kvalitě personá-
lu. 
 Byl zvolen rovněž 
nový víceprezident ISTA 
Prof. Dr. J. Hamton a 8 
nových členů předsednictva.  
Rovněž bylo odsouhlaseno 
navýšení členských příspěv-

ků pro rok 2008, které odpovídá výši 
inflace ve Švýcarsku.  
 Byly přijaty změny pravidel 
ISTA s výjimkou návrhu C.3.3, který 
byl po diskuzi stažen.  
 Příští zasedání se bude konat 
27.– 29. června v Bologni v Itálii a kon-
gres v roce 2010 se uskuteční v Kolíně 

nad Rýnem v Německu. 
 Závěrem se rozlou-
čil ve funkci prezidenta  
ISTA Pieter Oosterveld a 
předal úřad paní Katalin 
Ertsey z Maďarska, která 
bude stát v čele ISTA do 
roku 2010. 
 
 
Ze zprávy o 28.kongresu 
ISTA Prof. Dr. M. Kruze 
zpracovala Ing. Barbora 
Dobiášová 
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Zpráva z 28. kongresu ISTA 2007 
            Brazílie 5.—11. května 2007 

AKTUALITY ODBORU OSIV A SADBY 

 Zasedání OECD se v letošním 
roce konalo v Paříži. Hlavními body 
jednání  byly: 
 
• Návrh na rozšíření účasti Nového 

Zélandu na  Schématech pro osivo 
     Trifolium  subterraneum a podobné 

druhy 
V roce 2006 výroční zasedání odsouhla-
silo přesun hybridu Sarradella 
(Ornithopus sativus x Ornithopus com-
pressus) ze schématu pro osivo trav a 
luskovin do schématu pro subterranean 
clover a podobné druhy. Vzhledem 
k tomu, že Nový Zéland certifikuje ten-
to hybrid, požádal o účast  ve schematu 
subterranean clover a podobné druhy. 

Přijetí Nového Zélandu do těchto sché-
mat bylo schváleno. 

• Návrh na změnu ustanovení týkají-
cí se směsí pro krmné účely  

Portugalsko na výročním zasedání pre-
zentovalo svůj návrh na  zařazení obilo-
vin do směsí osiva pro krmné účely. 
Současně také  připravilo dokument 
s návrhem na změnu pravidel OECD 
Schémat. Na základě diskuse došlo 
k úpravě tohoto návrhu. Bylo odsouhla-
seno vytvoření nového dokumentu, kte-
rý byl zaslán delegátům do 31.7.2007 
s možností komentáře do 30.9.2007. 
V případě, že tento dokument bude bez 

připomínek, bude tento návrh považován 
za schválený. 

• Budoucí revize Pravidel pro prová-
dění vegetačních zkoušek a polní 
inspekce  

Vzhledem k tomu, že text této metodiky 
je již poměrně zastaralý, Pracovní skupi-
na pro odrůdovou čistotu a pravost na-
vrhla jejich revizi a zařadila tento bod na 
3. zasedání této Pracovní skupiny. 

• Návrh na zařazení hybridních odrůd 
trav a luskovin do OECD Schémat  

Návrh připravený Spojenými státy ame-
rickými byl diskutován na Rozšířené 
poradní skupině v lednu 2007 a byl dopo-
ručen na přijetí pro výroční zasedání 
v tomto roce. 

Delegáti odsouhlasili tento návrh 
s příslušnými změnami. 

• Aktualizace  Listiny odrůd –  reduk-
ce zdvojených zápisů 

Sekretariát a Koordinační cent-
rum poskytly informace týkají-
cí se databáze OECD Schémat 
(Listina odrůd vhodných pro 
certifikaci osiva podle OECD 
Schémat). Dále byly poskytnu-
ty informace týkající se vypl-
ňování dotazníku OECD pro 
zařazení nových odrůd do listi-

Zasedání OECD                       Paříž 9.— 12. července 2007 

Mapa účastníků schémat OECD pro odrůdovou certifikaci osiva  

ny. Na základě rozeslaného dotazníku 
bude provedena oprava.     

• Mezinárodní obchod a používání 
synonym u  označení odrůd  

Ad hoc pracovní skupina pro používání 
synonym (Austrálie, Canada, Chile, 
France, USA, CPOV, UPOV a koordi-
nační centrum) připravila návrh doku-
mentu týkající se pravidel používání 
synonym pro názvy odrůd. Na základě 
diskuse nedošlo ke schválení a doku-
ment byl vrácen Ad hoc pracovní skupi-
ně, která připraví revidovaný návrh pro 
jednání Rozšířené pracovní skupiny 
v lednu 2008. 

•  Experiment na zvýšení maximální 
velikosti partie osiva  u trav 

ISTA potvrdila, že nezbytný právní 
rámec pro tento experiment byl přijat 
v OECD, ISTA a rovněž i v EU.                     
              Ing. Monika Rubešová 



Využití výjimky na klíčivost osiva u vybraných druhů      konečný stav 
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Druh odrůda 
žádáno 

t 

povoleno 

t 

čerpáno 

t 

% čerpání 
z povoleného 

množství 

nabídka     

t 

osivo z EU 

t 

Ječmen jarní XANADU 100 0  - 100 124,2 

 BEATRIX 20 20  0  14,0 

 BOLINA 100 100  0  25,8 

 DIPLOM 1000 1000 146,6 14,6  15,5 

 FAUSTINA 20 20  0   

 ORTHEGA 180 180  0  7,5 

 PRESTIGE 1000 0  - 2720 688,7 

 SEBASTIAN 1500 750 227,0 30,2 750 676,9 

 CALAGARY 100 100 90,0 90,0   

 BOJOS 900 900 42,4 4,7  54,6 

 HERIS 300 300 23,7 7,9   

 JERSEY 1500 1030 246,4 23,9 470 815,2 

 MALZ 1200 1100 62,1 5,7 100 1145,8 

 TOLAR 900 900 233,1 25,9   

 RADEGAST 50 50  0   

Pšenice jarní VINJETT 500 500 141,3 28,2  5,0 

 SW KRONJET 350 350 10,5 3,0  3,0 

 SWEDJET 200 200  0  4,8 

 TRISO 400 400  0   

 VÁNEK 350 350 30,0 8,6   

 MUNK 200 200  0  1,0 

 ARANKA 500 500 80,7 16,1   

 ZUZANA 355 255  0   

 GRANNY 300 225  0 75  

 LEGUAN 50 50  0   

 SIRAEL 120 120  0   

 ZEBRA NEŽÁDÁNO    50  

Oves SAUL 300 300 27,6 9,2   

 IZAK 150 150  0   

 AVENUDA 50 50  0   

 ARDO 50 50  0   

 ATEGO 650 450 103,6 23,0 200  

 VOK 320 320 121,4 37,9   

 NEKLAN 210 210 23,0 48,3   

 AURON 100 100  0   

 AZUR 100 100  0   

 REVISOR NEŽÁDÁNO    25  

Mák OPÁL 15 15  0  0,01 

 MARATON 15 15 3,3 22,0  0,01 

Jetel luční START 75 75 38,17 50,9   

 TEMPUS 10 10  0   

      



Za Opravnou 4,  150 06  Praha 5—Motol 

Ú K ZÚ Z 
ODBOR OSIV A SADBY 

zákona č. 219/2003 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, a označeno šedými návěs-
kami (EU nebo OECD). Takto zabalené a 
označené osivo musí doprovázet doku-
ment, který obsahuje informace o množi-
telském porostu  a o osivu z něho sklize-
ném. Součástí tohoto dokumentu může 
být i výsledek laboratorního zkoušení.  

 Pro osivo s neukončenou certifi-
kací platí, že nesmí být uvedeno do oběhu 
v zemi původu s výše zmíněnou adjusta-
cí. Pokud by dodavatel chtěl toto osivo 
uvést do oběhu, musí osivo finálně certi-
fikovat, tedy dokončit úpravu osiva, zaba-
lit a označit způsobem odpovídajícím 
dané kategorii a požádat o uznávací říze-
ní. 
 

 Jaké podmínky platí při uvádění 
osiva do oběhu před ukončením úřední 
zkoušky klíčivosti? 

Platí následující podmínky: 

1. Z osiva připraveného k uvádění do 
oběhu musí být odebrán úřední vzo-
rek, který je předán do laboratoře ke 
zkouškám. 

 Je povinné laboratorní zkoušení u 
osiva  s neukončenou certifikací? 

 Osivo s neukončenou certifikací 
musí pocházet z uznaného množitelského 
porostu, musí být zabaleno v souladu s § 19  

2. Osivo lze uvést do oběhu po provedení 
všech zkoušek s výjimkou klíčivosti. 
Povinností dodavatele je písemně in-
formovat o výsledcích provedených 
zkoušek. 

3. Na úřední návěsce, popřípadě na 
zvláštní návěsce uvede dodavatel text: 
„uvedeno do oběhu před ukončením 
úřední zkoušky klíčivosti“. 

4. O osivu uvedeném takto do oběhu vede 
dodavatel evidenci - pro tyto účely je 
určen poslední sloupec ve výrobní 
evidenci osiv s názvem „Další označe-
ní“, kde stačí zapsat pouze text „§ 8“. 

 

 Připravuje se nějaký nový meto-
dický pokyn ke kontrole směsí osiv? 

 Ano, odbor OS tento pokyn sku-
tečně připravuje. Bohužel, k tomuto účelu 
jsme získali velmi málo aktuálních materi-
álů. Problém zkoušení řeší již několik let 
rovněž ISTA, ale zatím nevydala příručku. 
Připravíme proto na základě starších mate-
riálů a zkušeností návrh metodiky zkouše-
ní směsí, kterou zašleme dodavatelům 
směsí k připomínkám. 

oos 

Odpovědi na vaše dotazy: 

Telefon: (042) 257 211 749,  Fax:(042) 257 211 748,  E-mail: odbor.os@ukzuz.cz,  www.ukzuz.cz 
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Hrách setý CONCORDE 50 10 8,2 82,0 40 10,0 

 MADONNA 140 0  - 140  

 TERNO 510 510 253,7 49,7   

 BOHATÝR 50 50  0   

 HARDY 210 0  - 400  

 ZEKON 560 560 50,3 9,0   

 GOTIK 100 100  0   

Hořčice bílá POLARKA  280 195  0   

 SEVERKA 180 125 10,0 8,0   

 ZLATA 308 214 15,4 7,2  13,1 

 VERONIKA 355 247 61,3 24,8   

 SANTA FE NEŽÁDÁNO    100 1,4 

 ALBATROS NEŽÁDÁNO    173 8,0 

 ASCOT NEŽÁDÁNO    46 3,5 

 CARNELLA NEŽÁDÁNO    23 0,9 

Svazenka AMERIGO 20 15  0  1,9 

 VĚTROVSKÁ 70 55 34,9 63,5 10  

 ANGELIA NEŽÁDÁNO    10 1,0 


