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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 žita ozimého, tritikale 

ozimého a ovsa pluchatého ze dne 5.3.2008 
 konaného na ZS ÚKZÚZ v Hradci nad Svitavou 

 
 
Přítomni: 

- členové komise - Ing. Pavel Amler, CSc., Ing. Bohuslav Fendrych, Ing. Lenka 
Nedomová, Ph.D., Ing. Zdeněk Stehno, CSc., Ing. Vratislav Šantrůček 

- hosté - Ing. Radomír Kopřiva, Ing. Vladimíra Horáková, Ing. Stanislav Záhorka 

Omluveni: 
členové komise - Prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.,  Ing. Stanislav Večeřa 

 
Program: 

1. Zahájení 
2. Kritéria pro doporučování odrůd žita, ovsa a tritikale 
3. Zařazení odrůd tritikale ozimého a žita ozimého do kategorií doporučení 
4. Projednání podkladů pro "listovku" žita ozimého a tritikale ozimého 
5. Příprava publikace - návrhy změn 
6. Distribuce 
7. Sortiment ovsa setého pluchatého pro sklizeň 2008 - výsledky elektronického hlasování 
8. Různé 

 
Ad 1. 
Jednání komise zahájil a vedl předseda komise Ing. Zdeněk Stehno, CSc., který přivítal 
všechny přítomné. Jménem komise poděkoval Ing. Benešovi, bývalému referentovi 
specialistovi  pro žito, oves a tritikale za jeho neocenitelnou práci v komisi. Poděkování bylo 
Ing. Benešovi zasláno elektronicky. Zástupce za Ing. Beneše jmenuje ředitel ÚKZÚZ. 
Ing. Stehno informoval o výsledku dotazu v jazykové poradně na správné pojmenování plodiny 
tritikale. Dle odborníků na jazyk český je možné používat "triticale" či "tritikale". Podobu 
"tritikále" užívat spíše nedoporučují. 
 
Ad 2. 
Komise projednala kriteria pro doporučování jednotlivých plodin. Výnos zrna u žita ozimého 
nebude hodnocen odděleně ve fuzariózní a nefuzariózní oblasti, ale dohromady přes oblasti 
(průměr ze všech lokalit). Zařazení lokalit do oblastí je s ohledem na výskyt plísně sněžné 
v posledních letech problematické. V případě, že bude k dispozici hodnocení odolnosti proti 
napadení plísní sněžnou, bude uváděno u jednotlivých odrůd.   
Komise jednohlasně schválila výchozí kritéria pro doporučování odrůd. Kritéria jsou uvedena 
v následujících tabulkách. 
 
Oves pluchatý   
Minimální výnos v % na standardy 98  
Poléhání před sklizní (9-1) 3  
Rez ovesná (9-1) 5  
Hnědá skvrnitost (9-1) 5  
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Tritikale ozimé   Žito ozimé   
      
Minimální výnos v % na průměr standard  
v ošetřené variantě  

Minimální výnos v % na průměr  
standard v ošetřené variantě populace hybridy 

Neošetřená varianta 85  Neošetřená varianta 70 85 
Ošetřená varianta 98  Ošetřená varianta 90 105 
Odolnost vyzimování (9-1) 6  Odolnost vyzimování (9-1) 6 
Poléhání před sklizní (9-1) 4  Plíseň sněžná (9-1) 4 
Padlí travní (9-1) 5  Poléhání před sklizní (9-1) 3 
Braničnatka plevová v klase (9-1) 5  Padlí travní (9-1)  5 
Listové skvrnitosti (9-1) 4  Rez žitná (9-1) 3 
Rez žitná (9-1) 4  Listové skvrnitosti (9-1) 3 
Plíseň sněžná (9-1) 3     
 
Ad 3.  
Komise hlasováním stanovila kategorie doporučení odrůd žita ozimého a tritikale ozimého. 
Hlasovalo se o skupinách odrůd (po jednotlivých plodinách). Komise se na zařazení odrůd 
jednohlasně shodla. Zařazení odrůd do kategorií doporučení je uvedeno v tabulkách. 
 
Tritikale ozimé 

Odrůda Kategorie 
doporučení Žadatel Důvod k zařazení mezi ostatní 

Hortenso PD SAATEN - UNION CZ s.r.o.   
Inpetto D OSEVA UNI, a.s.   
Pawo PD Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.   
SW Talentro D OSEVA UNI, a.s.   
Mungis PD SOUFFLET AGRO a.s.   
Todan PD OSEVA UNI, a.s.   
Agrano PD SOUFFLET AGRO a.s.   
Triamant D SOUFFLET AGRO a.s.   
Marko O OSEVA UNI, a.s. nízký výnos zrna 
Lupus D SAATEN - UNION CZ s.r.o.   
Kitaro O OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o. nízký výnos zrna 
Gutek O OSEVA, a.s. nízký výnos zrna 
Ticino O SOUFFLET AGRO a.s. nízký výnos zrna 
 
Žito ozimé 

Odrůda 

Ty
p 

od
rů

dy
 

Kategorie 
doporučení Žadatel Důvod k zařazení mezi ostatní 

Conduct P PD SOUFFLET AGRO a.s.   
Recrut P PD SOUFFLET AGRO a.s.   
Dankowskie Nowe P D OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.   
Matador P D SAATEN - UNION CZ s.r.o.   
Selgo P D SELGEN, a.s.   
Aventino P D SELGEN, a.s.   
Treviso H O SOUFFLET AGRO a.s. registrace odrůdy zrušena 
Askari H D SAATEN - UNION CZ s.r.o.   
Picasso H D SOUFFLET AGRO a.s.   
 
Ad 4. 
Detailně byly probrány podklady pro listovky tritikale ozimého a žita ozimého. U žita ozimého 
se bude v popisu odrůd uvádět výnosová úroveň populací a hybridů odděleně (tj. výnos zrna 
v rámci odrůd populací je ..., výnos zrna v rámci odrůd hybridů je ...). 
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Listovky budou zaslány všem členům komise ke kontrole a připomínkám. Od každé plodiny 
bude vytisknuto 1000 ks. Listovky musí být připraveny k distribuci na Techagru 2008. 
 
Ad 5. 
Pro publikaci Seznam doporučených odrůd 2008 nebyly navrženy změny zásadního charakteru. 
Ing. Záhorka navrhuje doplnit obecnou informaci o odrůdách typu populace a hybrid u žita 
ozimého. 
Podklady pro publikaci budou připraveny do konce dubna (budou zaslány všem členům komise 
na připomínky). V průběhu května bude provedena sazba a tisk. Distribuce proběhne na konci 
května až první týden v červnu (do polních dnů na počátku června). 
Byl podán návrh na změnu formátu publikace. Dosud velikost A5, navrhuje se formát A4. 
Změna formátu publikace se bude projednávat napříč komisemi.  
 
Ad 6. 
Distribuce listovek a publikací proběhne obdobně jak v minulém roce. 
Listovky: 

- 500 ks AK 
- členové komise po 20 ks 
- VÚRV 50 ks 
- ÚKZÚZ (polní dny) zbytek 

V případě potřeby se mohou jednotliví členové obrátit na ÚKZÚZ, je možné udělat dotisk. 
Stejně jak v minulých letech budou listovky i publikace umístěny v pdf formátu na webových 
stránkách ÚKZÚZ. 
 
Ad 7. 
Ing. Kopřiva informoval přítomné o výsledcích elektronického hlasování a složení sortimentu 
ovsa pluchatého pro zásev 2008. 
 
Ad 8. 
Komise navrhuje testovat zimovzdornost odrůd žita ozimého a tritikale ozimého. Z polních 
pokusů není k dispozici dostatek podkladů pro hodnocení odrůd. Návrh metodiky a informaci o 
finančních nárocích pokusů připraví ÚKZÚZ do příštího jednání. 
U žita ozimého využívají majitelé odrůd možnost obchodovat s osivem odrůd zapsaných do 
evropského katalogu (Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin). Především u 
hybridních odrůd nejsou ve zkouškách nové odrůdy a doporučování tím ztrácí na hodnotě. Je 
nutné apelovat na majitele odrůd, aby registrovali v ČR. 
Proběhla diskuse ke kvalitativním parametrům tritikale ozimého. Číslo poklesu - má korelaci se 
stabilitou výnosu (při porůstání se část hmoty prodýchá). Obsah škrobu - výrazně se neliší 
s obsahem škrobu u pšenice, ale u tritikale byla potvrzena vyšší výtěžnost lihu. Při výběru 
odrůd pro pěstování jako suroviny pro výrobu lihu je rozhodující výnos zrna. Rozdíly mezi 
odrůdami v obsahu škrobu jsou malé. 
Nové standardní odrůdy pro hodnocení žita a tritikale budou stanoveny na příštím jednání. 
Byl podán návrh na změnu metodik dusíkatého hnojení u tritikale ozimého. Do příštího jednání 
ÚKZÚZ vypracuje podklady. 
Na základě informace od ředitelky NOÚ nelze ze zdrojů ÚKZÚZ hradit cestovní náklady na 
jednání komise.  
Příští jednání komise bude začátkem září v Brně. 
 
 
Zapsala: Ing. Vladimíra Horáková 
 
V Hradci nad Svitavou 5.3.2008 


