
 1/4

 

 
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 13.3.2008 

konaného na MZLU v Brně, 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., 
Ing. Antonín Tomšíček, Ing. Jan Sýč, Doc. Ing. Marie Hrušková, CSc., Ing. Václav 
Staněk, Ing. Rudolf Malaska, Ing. Libor Zahálka, 

- hosté - Michal Pernica 

Omluveni: 
- členové komise - Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Jaroslav Kopista, Petr Saro 

 
Program: 

1. Zahájení 
2. Stanovení kategorií doporučení u odrůd ozimé pšenice 
3. Listovka - ozimá pšenice 
4. Příprava publikace - návrhy na změny 
5. Pokusy s ozimou pšenicí - předplodina kukuřice - metodiky, výběr lokalit 
6. Různé 

 
Ad 1. 
Jednání komise zahájil Prof. Ing. Jan Křen, CSc., který přivítal všechny přítomné. 
 
Ad 2. 
Komise byla seznámena s výsledky hodnocení odrůd za období 2004-2007, které slouží jako 
podklad pro zařazení odrůd do kategorií doporučení. Ve srovnání s minulým ročníkem byly 
podklady rozšířeny o hodnocení reologických charakteristik těsta - alveografické veličiny W 
(deformační energie) a P/L (poměrové číslo). U těchto parametrů jsou k dispozici výsledky z let 
2004-2006. Po diskusi k podkladům proběhlo hlasování o zařazení odrůd do kategorií 
doporučení. Odrůda Simila bude na základě pětiletého hodnocení zařazena mezi odrůdy 
nevhodné pro pekařské využití. Důvodem je nedostatečná vaznost mouky, která je spojená 
s měkkou strukturou endospermu. Odrůda Bohemia nebude uvedena do souhrnných tabulkách, 
neboť byla v průběhu registračního řízení zařazena do velmi raného sortimentu odrůd. Z tohoto 
důvodu nebyla srovnávána s širším sortimentem registrovaných odrůd a máme k dispozici 
pouze jednoleté srovnatelné výsledky. V publikaci bude proto uveden pouze slovní popis této 
odrůdy. O jednotlivých odrůdách se hlasovalo odděleně. Výsledky hlasování jsou uvedeny 
v tabulce č.1. 
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Tab. 1 Pšenice ozimá - zařazení odrůd do kategorií doporučení 
Hlasování pro 

zařazení odrůdy do 
kategorie Odrůda Kategorie 

doporučení Žadatel 

ANO NE ZDRŽEL SE

Důvod k zařazení mezi ostatní odrůdy 

Akteur D OSEVA PRO s.r.o. 12 - -   

Ludwig D OSEVA PRO s.r.o. 12 - -   

Sulamit O SELGEN, a.s. 12 - - nízký výnos, menší odolnost proti rzi pšeničné a 
listovým skvrnitostem 

Mulan* PD SAATEN - UNION CZ s.r.o. 12 - -   

Kerubino PD BOR, s.r.o. 12 - -   

Cubus D SOUFFLET AGRO a.s. 12 - -   

Darwin D SELGEN, a.s. 12 - -   

Eurofit D BOR, s.r.o. 12 - -   

Barryton PD RAGT Czech s.r.o. 12 - -   

Bohemia - SELGEN, a.s. - - -   

Batis D SAATEN - UNION CZ s.r.o. 12 - -   

Ilias D Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. 11 1 -   

Alibaba D RAGT Czech s.r.o. 9 - 3   

Raduza O SELGEN, a.s. 10 - 2 středně vysoký až nízký výnos, menší odolnost 
proti chorobám pat stébel 

Anduril O Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. 8 - 4 středně vysoký až nízký výnos 

Alana D SELGEN, a.s. 11 - 1   

Banquet O RAGT Czech s.r.o. 11 - 1 středně vysoký až nízký výnos v R, O, B oblasti

Meritto D SELGEN, a.s. 12 - -   

Globus D SAATEN - UNION CZ s.r.o. 12 - -   

Hedvika D Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. 12 - -   

Buteo D SOUFFLET AGRO a.s. 12 - -   

Vlasta D SELGEN, a.s. 10 - 2   

Rheia O SELGEN, a.s. 8 - 4 středně vysoký až nízký výnos 

Samanta O SELGEN, a.s. - - - - 

Biscay D SAATEN - UNION CZ s.r.o. 12 - -   

Etela D PLANT SELECT, spol. s r.o. 12 - -   

Dromos D SAATEN - UNION CZ s.r.o. 12 - -   

Rapsodia D RAGT Czech s.r.o. 11 - 1   

Florett O RAGT Czech s.r.o. 11 - 1 náchylnost k vyzimování, napadení plísní 
sněžnou a fuzariózami klasů 

Simila PD SELGEN, a.s. 12 - -   

Clarus O RAGT Czech s.r.o. 12 - - středně vysoký výnos, jakost C 

Sakura PD SELGEN, a.s. 11 - 1   

 
Ad 3. 
Komise odsouhlasila změnu formátu listovky z A4 na A3 z důvodů zlepšení čitelnosti. Návrh 
listovky připraví Ing. Horáková, komisi bude rozeslán ve středu 19.3.2008. Připomínky 
k listovce budou akceptovány do úterý 25.3.2008. Listovka musí být připravena pro distribuci 
na Techagru 2008 (6.-10.42008). Další distribuce proběhne prostřednictvím AK ČR, na polních 
dnech ÚKZÚZ a přes členy komise. ÚKÚZ zajistí publikování v časopisu Zemědělec. Počet 
výtisků byl stanoven na 5 000 ks. 
 
Ad 4. 
Komise projednala návrhy změn v publikaci Seznam doporučených odrůd 2008. Informace o 
obsahu škrobu zůstane pouze v souhrnné tabulce, speciální kapitola Obsah škrobu bude 
nahrazena informací o reologických charakteristikách těsta zjištěných alveografem. Návrh textu 
připraví Ing. Horáková ve spolupráci s doc. Hruškovou. Na přípravě kapitoly Fuzariózy klasů 
pšenice se bude podílet Ing. Chrpová.  
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Byl projednáván návrh na zvětšení formátu publikace z A5 na A4. Většina členů trvá na 
zachování původní velikosti A5. Hlavním důvodem byla jeho větší praktičnost. ÚKZÚZ se 
pokusí navrhnout změny v designu souhrnných tabulek, tak aby byly čitelnější. Zlepšení by 
mohlo přinést zesvětlení podkladové barvy v tabulkách a silnější tisk Podklady pro publikaci 
budou rozeslány členům komise k připomínkám 20. dubna 2008. Sazba i tisk budou provedeny 
v květnu. Distribuce publikace proběhne stejným způsobem jako v minulém roce. Celkový 
náklad byl stanoven na 4000 ks.  
 
Ad 5.  
Komise jednohlasně schválila založení pokusů s pozdním setím po kukuřici. Pokusy budou 
zakládány od sklizňového roku 2009. Zájem o provedení pokusů mají zkušební stanice 
v lokalitách Hněvčeves, Nechanice, Úhřetice, Ivanovice, Kroměříž a Čáslav. Byl podán návrh 
na provádění těchto pokusů také na jižní Moravě. ÚKZÚZ projedná možnost založit pokusy na 
lokalitách Branišovice a Žabčice. Pokusy budou ve třech opakováních, nahradí současné 
pokusy - pozdní výsev (4 lokality x 6 opakování). Finanční náročnost se nezmění. Návrh 
metodik bude rozeslán členům komise k připomínkám (předplodina kukuřice na zrno, příprava 
půdy 2x podmítka). Metodiky budou připraveny do příštího jednání.  
 
Ad 6.  
Standardní odrůdy pro příští rok - Akteur, Cubus, Meritto, Rapsodia.  
 
Elektronickou formou proběhlo hlasování o lokalitách a sortimentu pšenice jarní pro zásev 
2008. Návrh sortimentu připravil ÚKZÚZ na základě dodaných žádostí a zařazení odrůd do 
kategorií doporučení, které bylo provedeno na jednání konaném 29.11.2007. Jedenáct členů 
komise souhlasilo s návrhem.Čtyři členové se zdrželi hlasování (neodpověděli). 
 
Žádosti o zařazení do pokusů pro SDO - pšenice jarní - sklizeň 2008 

Odrůda Žadatel Zařadit do 
sortimentu Poznámka 

Aranka SELGEN, a.s. ano zařazena mezi ostatní, ale je standarda pro jakost a tak bude vyseta 
Vinjett OSEVA UNI, a.s. ano   
Triso OSEVA PRO s.r.o. ne zařazena mezi ostatní 
Granny SELGEN, a.s. ano   
Vánek SOUFFLET AGRO a.s. ano   
Sirael SELGEN, a.s. ne zařazena mezi ostatní 
SW Kronjet OSEVA UNI, a.s. ano   
SW Kadrilj OSEVA UNI, a.s. ano   
Amaretto SOUFFLET AGRO a.s. ano   
Brawura OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o. ano   
Trappe SOUFFLET AGRO a.s. ano   
Septima SELGEN, a.s. ano   

Zuzana SELGEN, a.s. ne zařazena mezi ostatní - viz. publikace 2007 

 
Přehled lokalit s pokusy pro SDO - pšenice jarní - sklizeň 2008 
  
Lokality ÚKZÚZ Lokality mimo ÚKZÚZ - placené 
Čáslav Tursko - nahrazuje lokalitu Sedlec, od které je vzdálené asi 10 km
Chrlice Stupice 
Věrovany Úhřetice 
Chrastava Ivanovice 
Jaroměřice nad Rokytnou.  
Libějovice  
Staňkov  
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Pro ozimou pšenici byl podán návrh prezentovat a vyhodnocovat výnos z bramborářské a 
obilnářské oblasti společně. ÚKZÚZ do příštího jednání připraví podklady pro další 
rozhodování. 
 
Ing. Horáková zpracuje výsledky z pokusů s pozdním výsevem a předplodinami. 
 
Jednomyslně byl schválen návrh rozšířit výchozí kritéria pro doporučování odrůd o velikost 
podílu odrůdy na celkové množitelské ploše (E+C1). Minimální hranice byla stanovena 
podílem 1,5% na celkové množitelské ploše tři roky po registraci odrůdy. Toto kritérium 
neplatí pro odrůdy určené pro speciální účely. Komise tak reaguje na nedostupnost osiva 
některých doporučovaných odrůd.  
 
Zapsala: Ing. Vladimíra Horáková 
 
V Brně dne 13.03.2008 


