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Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Národní odrůdový úřad 
Hroznová 2, 656 06 Brno 
Tel.: +420 543 548 211 
www.ukzuz.cz, e-mail: ooz@ukzuz.cz 
 

 

Z á p i s 
z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 29.11.2007 
konaného na MZLU Brno, Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Zemědělská 1 
 
 

Přítomni: 
- členové komise - Ing. Pavel Amler, Ing. Vladimíra Horáková, Ing. Jana Chrpová, CSc., 

Ing. Karel Klaška, Prof. Ing. Jan Křen, CSc., Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D., Petr Saro, 
Ing. Antonín Tomšíček 

- hosté - Ing. Radomír Kopřiva 
 

Omluveni: 
- členové komise - Ing. Jan Sýč, Ing. Stanislav Večeřa, Doc. Ing. Marie Hrušková, CSc., 

Ing. Jaroslav Kopista, Ing. Václav Staněk, Ing. Libor Zahálka,  
Ing. Rudolf Malaska, 

 
Program: 

1. Výsledky pokusů s pšenicí jarní - sklizeň 2007 
2. Kritéria pro doporučování odrůd pšenice 
3. Stanovení kategorií doporučení u odrůd jarní pšenice 
4. Listovka - jarní pšenice 
5. Různé 

 
Ad 1. 
Jednání komise zahájil Prof. Ing. Jan Křen, CSc., který přivítal všechny přítomné. 
Členové komise byli seznámeni s výnosovými výsledky pokusů s pšenicí jarní ze sklizně 2007. 
Výsledky z jednotlivých lokalit  spolu s průměry z ročníků 2004-2007 jsou umístěny také na 
webových stránkách ÚKZÚZ (www.ukzuz.cz). Přehled pokusů použitých do zpracování je 
uveden v tabulce 1 . 
 
Tab. 1 Pokusy pro SDO - pšenice jarní - sklizeň 2007 
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Lokality UKZUZ       Lokality mimo UKZUZ - placené 
Čáslav 2 ANO   Sedlec 2 ANO 
Chrlice 2 ANO   Stupice 2 ANO 
Věrovany 2 ANO   Úhřetice 2 ANO 
Chrastava 3 ANO   Ivanovice 2 ANO 
Jaroměřice n.R. 3 ANO      
Libějovice 3 NE   ANO - pokus použit do zpracování 
Staňkov 3 ANO   NE - pokus výnosově nehodnocen 
2 = zemědělská výrobní oblast řepařská 
3= zemědělská výrobní oblast obilnářská 
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Pokusy byly založeny na 11 lokalitách. Do zpracování nebyla zahrnuta lokalita Libějovice, kde 
byly výsledky pokusu s ohledem na vysokou variabilitu nepoužitelné. 
 
Ad 2. 
Ing. Horáková předložila výchozí kriteria pro doporučování pšenice jarní i ozimé. Tato kriteria 
byla navržena v roce 2005 dřívější „Komisí AK ČR pro doporučování odrůd obilnin a hrachu 
polního“. Stávající komise pro SDO pšenice se shodla na úpravách těchto kriterií, zdůraznila, 
že tato kriteria slouží jako výchozí podklad pro její jednání a mají z důvodu neustálého vývoje 
pouze orientační a informativní charakter. Ing. Horáková připraví pro příští jednání komise 
podklady pro hodnocení stability čísla poklesu. 
 
Výchozí kritéria pro doporučování odrůd ozimé pšenice     
 
Pšenice ozimá       
Standardní odrůdy: Akteur (E), Ilias (A), Meritto (B), Rapsodia (C)        
 
Výnos zrna  (100% = ošetřená varianta )      
 
Hranice pro doporučení: 
 KVO ŘVO, OVO, BVO 
Jakost N O N O 
E 76% 90% 73% 90% 
A 80% 93% 76% 93% 
B 84% 96% 79% 96% 
C 88% 99% 82% 99% 

 
N =neošetřená varianta 
O=ošetřená varianta   
U významně ranějších odrůd (4 dny v metání před Rapsodií) – snížit hranice výnosu o  2-3 %..  
   
 
Významné hospodářské vlastnosti 
Hranice pro doporučení:       
Test zimovzdornosti   3 a méně      
Padlí travní na listu   4 a méně      
Padlí travní v klasu   5 a méně      
Listové skvrnitosti   4 a méně      
Braničnatka plevová v klasu  5 a méně      
Rez pšeničná    4 a méně      
Rez plevová    informativní      
Rez travní    informativní      
Paty stébel (komplex)   4 a méně      
Běloklasost    5 a méně      
Odolnost proti poléhání  4 a méně      
Odolnost proti porůstání  informativní      
Stabilita čísla poklesu   graf - konfidenční intervaly      
Dostupnost osiva       
 
 
 
 
 
 
 



 3

Výchozí kritéria pro doporučování odrůd jarní pšenice     
 
Pšenice jarní       
Standardní odrůdy: Vánek (E), Vinjett (A), Granny (A) 
 
Výnos zrna  (100% = ošetřená varianta )      
 
Hranice pro doporučení: 
Všechny oblasti 

N O 
95% 100% 

 
N =neošetřená varianta 
O=ošetřená varianta       
 
Významné hospodářské vlastnosti 
Hranice pro doporučení:        
 Odolnost proti poléhání  4 a méně      
 Padlí travní na listu   4 a méně      
 Padlí travní v klasu   5 a méně      
 Listové skvrnitosti   4 a méně      
 Braničnatka plevová v klasu  5 a méně      
 Rez pšeničná    4 a méně      
Běloklasost    5 a méně      
 Rez plevová    informativní      
 Rez travní    informativní      
 Dostupnost osiva       
 
Ad 3.  
Komise hlasováním stanovila kategorie pro doporučení u odrůd pšenice jarní. 
Výsledky hlasování jsou uvedeny v následující tabulce 2. 

 
Tab. 2 Stanovení kategorie pro doporučení odrůd pšenice jarní 

Hlasování pro zařazení odrůdy 
do kategorie  Odrůda kategorie 

doporučení Žadatel 
ANO NE ZDRŽEL SE 

Důvod  k nedoporučení 
 

SW Kadrilj D OSEVA UNI, a.s. 8 - - - 
Vánek D SOUFFLET AGRO a.s. 8 - - - 
Triso O OSEVA PRO s.r.o. 5 2 1 nedostatečný výnos  
Granny D SELGEN, a.s., ŠS Úhřetice 8 - - - 
Amaretto D SOUFFLET AGRO a.s. 8 - - - 
Septima* PD SELGEN, a.s., ŠS  Stupice 8 - - - 
Brawura D OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o. 8 - - - 
SW Kronjet D OSEVA UNI, a.s. 8 - - - 
Vinjett D OSEVA UNI, a.s. 8 - - - 
Aranka O SELGEN, a.s., ŠS Úhřetice 4 2 2 nedostatečný výnos 
Swedjet O OSEVA UNI, a.s. 8 - - nedostatečný výnos 
Trappe D SOUFFLET AGRO a.s. 8 - - - 
Sirael O SELGEN, a.s., ŠS  Stupice 8 - - nedostatečný výnos 

*odrůda bude registrovaná v roce 2008 
D -doporučená 
PD - předběžně doporučená 
O - ostatní 
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Termín podání žádosti o zařazení odrůd do pokusů SDO pro pšenici jarní 2008 je 10.1.2008. 
Všechny odrůdy kategorie D a PD budou zařazeny do pokusů pro SDO, pokud žadatel 
v termínu podá žádost o jejich zařazení. V sortimentu zkoušených odrůd pšenice jarní byla 
nahrazena standardní odrůda Zuzana odrůdou Granny, odrůdy Vánek, Vinjett zůstávají jako 
standardy.  
 
Seznam lokalit pro rok 2008: 
Pšenice jarní - plán pokusů pro SDO - sklizeň 2008 
Lokality mimo UKZUZ - placené 
 Předplodina 
Sedlec Obilnina 
Stupice Luskovina 
Úhřetice Řepka 
Ivanovice Hořčice 
Lokality UKZUZ 
Čáslav Obilnina 
Chrlice Luskovina 
Věrovany Cukrovka 
Chrastava Brambor 
Jaroměřice n. R. Obilnina 
Libějovice Brambor 
Staňkov Brambor 
 
Ad 4. 
Komise projednala text listovky a byla dohodnuta úprava  formátu na konečnou verzi pro tisk. 
Do tabulek byly přidány znaky „ „Běloklasost“ a „Fuzariózy klasů pšenice“. Listovka bude 
zaslána všem členům komise ke kontrole do 30.11.2007 a ÚKZÚZ zajistí tisk listovek do 
14.12.2007. 
 
Ad 5.  
Komise projednala metodiky pro zakládání pokusů s pšenicí. Ing. Horáková přednesla návrh 
změny v metodice pro zakládání pokusů s pšenicí ozimou - pozdní setí. Dle současné metodiky 
jsou zakládány pokusy ve dvou termínech výsevu v ošetřené variantě (3 opakování v každém 
termínu setí na vybraných lokalitách). Navrhovaná změna by znamenala výsev pouze v jednom 
termínu - varianta ošetřená po silážní kukuřici. Vybraná pokusná místa byla již oslovena a byly  
projednány technické možnosti pro zakládání takových pokusů. Odezvy z pokusných míst 
vybraných pro případné založení pokusů po kukuřici jsou pozitivní a další lokality budou 
osloveny v průběhu roku. Na každé lokalitě by byl založen pokus ve třech opakováních pouze 
v jednom termínu setí. Komise se proto shodla na potřebě navýšení celkového počtu lokalit pro 
tento typ pokusu. Na příštím jednání bude Ing. Horáková informovat o počtu možných a 
vhodných lokalit pro pokusy s pozdním setím pšenice ozimé. 
 
Znovu bylo zdůrazněna potřeba zlepšení propagace SDO. Kromě distribuce listovek, kterou 
zajišťuje Agrární komora ČR, je potřeba najít další cesty pro oslovení zemědělské veřejnosti. 
Každý člen obdrží 20 výtisků listovky k vlastní distribuci na různých akcích, seminářích a 
přednáškách. Bude také oslovena Asociace soukromých zemědělců. Souhrnné tabulky budou 
publikovány v lednovém vydání Úrody. Národní odrůdový úřad zajistí společnou publikaci  
s listovkami ostatních plodin v Zemědělci. Výsledky budou rovněž publikovány v časopise 
Obilnářské listy. Distribuce listovek musí být zajištěna také na Techagru, které se koná první 
týden v dubnu 2008. Byla navržena možnost umístění samostatného stánku pro SDO na 
Techagru 2008. 
 
Prof. Křen upozornil na problémy při vužívání rozdělení produkčního území ČR do výrobních 
oblastí, které bylo od roku 2003 změněno.  Navrhl iniciovat jednání o agronomickém členění na 
výrobní oblasti a vytvoření skupiny odborníků, která by se tímto problémem zabývala. 



 5

Příští zasedání komise bylo předběžně stanoveno na 13.3.2008. Pozvánky k jednání budou 
zaslány minimálně 14 dnů předem. 
 
 
 
Zapsala: Ing. Vladimíra Horáková 
 
V Brně dne 29.11.2007 


