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Věc
:  

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd bramboru pro výrobu 
škrobu ze dne 8.4.2010 konaného na VÚB Havlíčkův Brod 

 
Přítomni: 
- členové komise: Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Václav Čermák, Ing. Miloslav Chlan, Ing. Viktor 

Kopačka, Ing. Josef Králíček, Ing. Vlastimil Rasocha, Bc. Josef Zach, Ing. Jan 
Žižka 

 
- hosté:   
 
Omluveni:  doc. Ing. Jiří Diviš, CSc., Ing. František Novák, CSc. 
 
Program: 
 

1. Metodika SDO 

2. Zkušební místa 

3. Odrůdy zařazené do zkoušek v roce 2010 

4. Různé 

 
 
Ad 1. 
Komise byla seznámena s navrhovanými změnami v metodice SDO. Všechny navržené změny 
komise přijala. 
 Navrhované změny: 

- 2.3 Zařazení odrůd do zkoušek - odstraněn požadavek na termín sklizně 
-   3.1.1 Doba zkoušení - zkušební období je dvouleté a navazuje na RZ 
- 5.4 Sadba - velikost sadby 35 – 55 mm 
- 6.3 Pozorování za vegetace – přidán znak ukončení vegetace 
- 9. Sklizeň - termín sklizně: 4.10. 

 
 
Ad 2. 
Komise odsouhlasila stávající zkušební místa: 

- Domanínek, Horažďovice, Lípa, Lukavec, Vysoká. 
Rozbory sklizňových vzorků provedou jednotlivé stanice (DOM, HOR, LIP, VYS), rozbory sklizňových 
vzorků ze stanice Lukavec provede Referát brambor Lípa. 



 
Ad 3. 
Komise byla informována o žádostech o zařazení odrůd do zkoušek pro SDO. Pro rok 2010 je 
zařazeno 24 odrůd. Odrůdy zařazené do SDO bramboru pro výrobu škrobu jsou uvedeny v příloze. 
 
 
Ad 4. 
 Členové komise diskutovali nad publikací výsledků a shodli se na pokračování stávající 
publikace v nákladu 500ks. Dále předseda ÚBS ČR Ing.Miloslav Chlan informoval o zkoušení odrůd 
zapsaných v CC (neregistrovaných v ČR) v samostatných pokusech na třech zkušebních místech 
(HOR, LIP, LK) za poplatek a o využití nové geneticky modifikované odrůdy Amflora ve škrobárenství. 
 
Zapsal: Václav Čermák 
 
V Lípě dne 16.4.2010 
 
 
 
Přílohy:  Odrůdy zařazené do Seznamu doporučených odrůd bramboru pro výrobu škrobu  

v roce 2010 
 Metodika SDO bramboru pro výrobu škrobu 

 



 Odrůdy zařazené do Seznamu doporučených odrůd bramboru pro výrobu 
škrobu v roce 2010 

 
Ranost Odrůda Udržovatel Zástupce 
R Arabela Selekta Pacov, a.s., Pacov   
R Bernard Selekta Pacov, a.s., Pacov   
R Fabia Selekta Pacov, a.s., Pacov   
R Nomade AGRICO B.A., NL AGRICO Bohemia s.r.o., Tábor 
R Orbit Vesa Velhartice, a.s., Kolinec   
R Poutník Selekta Pacov, a.s., Pacov   
R Rebel Vesa Velhartice, a.s., Kolinec   
R Sirius SAKA-RAGIS Pflanzenzucht GbR, D MEDIPO AGRAS H.B.,  spol. s r.o. 
R Tomensa Nordkartoffel-Zuchtgesellschaft mbH, D EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o., Praha

PR Albatros Norika Nordring-Kartoffelz. und 
Vermehrungs Gmbh, D 

NORIKA CZ s.r.o., Havlíčkův Brod 

PR David Vesa Velhartice, a.s., Kolinec   
PR Golf SAKA-RAGIS Pflanzenzucht GbR, D MEDIPO AGRAS H.B.,  spol. s r.o. 
PR Priamos SAKA-RAGIS Pflanzenzucht GbR, D MEDIPO AGRAS H.B.,  spol. s r.o. 
PR Ramses SAKA-RAGIS Pflanzenzucht GbR, D MEDIPO AGRAS H.B.,  spol. s r.o. 
PR Roberta Saatzucht Rudolf Pohl K.G., D EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o., Praha
PR Verne Vesa Velhartice, a.s., Kolinec   
PR Vladan Vesa Velhartice, a.s., Kolinec   
PR Žofie Selekta Pacov, a.s., Pacov   
PP-P Amado EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH., D EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o., Praha
PP-P Dominátor Vesa Velhartice, a.s., Kolinec   
PP-P Krumlov Selekta Pacov, a.s., Pacov   
PP-P Ornella Selekta Pacov, a.s., Pacov   
PP-P Sibu SAKA-RAGIS Pflanzenzucht GbR, D MEDIPO AGRAS H.B.,  spol. s r.o. 
PP-P Westamyl Vesa Velhartice, a.s., Kolinec   
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METODIKA 
zkoušek pro Seznam doporučených odrůd (SDO), 

prováděných na základě zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva 
a sadby, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 
 
 
 
 

BRAMBOR 
Solanum tuberosum L. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Tato metodika byla zpracována odbornými pracovníky Ústředního 
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně (dále jen Ústav), 

Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě 
a Ústředního bramborářského svazu ČR v Havlíčkově Brodě 
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1 Účel SDO 
 
Cílem zkoušek je usnadnit orientaci uživatelů v širokém sortimentu nabízených odrůd 
a poskytnout jim objektivní a nezávislé informace o odrůdách a jejich vhodnosti pro pěstební 
podmínky v České republice. 
Seznam doporučených odrůd brambor je vydáván v souladu se zákonem č. 219/2003 Sb., o 
oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

2 Přihlašování a zařazování odrůd do zkoušek 
 
2.1 Podání žádosti 
Podat žádost Ústavu o zařazení odrůdy do zkoušek SDO (dále jen „žádost“) může osoba, 
která je udržovatelem, nebo zmocněným zástupcem odrůdy registrované v ČR. 
 
2.2 Termíny, místa, sadba 
Formulář žádosti vydává Ústav 
Termín podání žádosti:   do 31.1. 
Podací místo:   viz formulář žádosti  
Termín dodání sadby:   do 15.2. 
Místo dodání sadby:   ÚKZÚZ, zkušební stanice Lípa 
Množství sadby:   určí Ústav 
 
2.3 Zařazení do zkoušek 
Nepodá-li žadatel úplnou žádost a nedodá -li bezplatně do stanoveného termínu sadbu 
v množství a velikosti určené Ústavem, nebude odrůda do zkoušek zařazena. O zařazení 
odrůdy do zkoušek SDO rozhodne komise. 
 
 

3 Doba zkoušení  
 
3.1 Vlastní doba zkoušení 
3.1.1 Zkušební období je dvouleté a navazuje na registrační zkoušky. 
3.1.2 Je-li odrůda zařazena do SDO, pokračuje její každoroční zkoušení. 
 
3.2 Ukončení zkoušek 
Ústav ukončí zkoušení odrůdy, jestliže: 

- uplyne doba registrace odrůdy, 
- žadatel požádá o ukončení zkoušek 
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4 Zkušební systém, základní prvky pokusu  
 
4.1 Zkušební oblasti 
Zkušební místa jsou zařazena do zkušebních oblastí, které jsou definovány optimálními 
pěstebními podmínkami plodiny a respektují pěstitelskou praxi. 

- ostatní produkční oblasti: teplejší (části zemědělské výrobní oblasti kukuřičné 
a řepařské) a chladnější (části zemědělské výrobní oblasti obilnářské a bramborářské) – 
produkce je určena pro průmyslové zpracování na škrob a líh. 

 
Zkušební oblast Zemědělská výrobní oblast
Ostatní produkční oblasti:  
- teplejší oblast Řepařská a kukuřičná 
- chladnější oblast Obilnářská a bramborářská 

 
4.2 Rozměry parcel 
zkušební oblast ostatní produkční oblasti: 
- výměra sklizňové parcely 10,875 m2 
- vzdálenost řádků 75 cm 
- vzdálenost rostlin v řádku 29 cm 
- počet řádků 2 
- počet rostlin na parcele 50 
- počet opakování  3 

 
4.3 Uspořádání pokusů 
Pokusy se zakládají v neúplných blocích typu α-design. 
Podrobné požadavky na uspořádání pokusů dodává každoročně Ústav v Pokynech pro 
založení a vedení pokusů (dále jen „Pokyny“). 

 

5 Agrotechnika  
 

5.1 Předplodina 
Zařazení obvykle po obilnině, doporučuje se zelené hnojení. Řazení bramboru v osevním 
postupu určují fytopatologická hlediska. Je třeba zachovat minimálně 4-letou periodu. 

 
5.2 Příprava půdy 
Podmítka ihned po sklizni obilniny. Současně lze rozdrcenou slámu ze sklizené obilniny 
mělce zapravit do půdy s přídavkem N a zaset osivo plodiny na zelené hnojení. Používá-li se 
kejda, zapraví se do půdy podmítkou spolu s rozdrcenou slámou; N v průmyslové formě se 
nepřidává. Porost na zelené hnojení se zapravuje buď přímo nebo po jeho uválení. Posekání, 
rozdrcení (včetně mulčování) nebo použití diskového podmítače snižují účinek zeleného 
hnojení. Statková hnojiva se rozmetají těsně před zimní orbou buď na podmítku nebo na 
(uválené) zelené hnojení. Pod brambory se oře na plnou hloubku ornice  
(optimum je 20 - 30 cm). 
Na jaře se nepřipravuje za přílišného vlhka, stejně nežádoucí je přeschnutí půdy. Povrch se 
urovná smykem nebo bránami a zároveň se rozdrtí větší hroudy, které nerozdrobil mráz. Po 
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urovnání pozemku se hnojí průmyslovými hnojivy. Kypří se do hloubky 18 - 20 cm 
kultivátorem (kombinátorem, rotavátorem) kolmo na směr budoucích řádků. Řádky se 
nahrobkují (nashonkují, naořou) do hloubky cca 6 cm (měřeno od úrovně původního povrchu 
ornice). 
 
5.3 Hnojení 
K pokusům s brambory se hnojí statkovými hnojivy (chlévský hnůj, kejda), podle možnosti se 
využívá drcená sláma a zelené hnojení. Dávky hnoje a N, P, K v průmyslové formě jsou 
stanoveny normativy pro jednotlivé zkušební stanice Ústavu. U ostatních zkušebních stanic 
dávky hnojení budou uvedeny v pokynech. Celková dávka N se aplikuje před kypřením. 
 
5.4 Sadba, výsadba 
K výsadbě se používá sadba o velikosti 35 – 55 mm v příčném průměru.  

T e r m í n  v ý s a d b y  - výsadba se provádí v agrotechnickém termínu s ohledem na místní 
zkušenosti. 

Z p ů s o b  v ý s a d b y  - nejlepší je podélné naorání řádků a příčné značení značkovačem 
(markérem) s následnou ruční výsadbou. 

H l o u b k a  s á z e n í  - podle charakteru půdy, aby se zajistilo rychlé a vyrovnané 
vzcházení. Dno brázdy volíme tak, aby spodní část hlízy byla cca 6 cm pod úrovní původního 
povrchu ornice na parcele. Je nutno dbát na rovnoměrné uložení hlíz. 
 
5.5 Mechanické ošetřování pokusů 
Všechny následné kultivační zásahy se provádějí mimořádně pečlivě, aby nedošlo k poranění 
stolonů, trsu nebo i ke vzniku prázdných míst (při vyvláčení hlíz). Vysázené hlízy se mělce 
zahrnou. Po 7 až 14 dnech se hrůbky nahrnou do konečného tvaru lichoběžníku (výška půdy 
nad hlízou cca 10-12 cm). Je třeba nahrnout dostatečné množství půdy, aby hlízy později 
nezelenaly a nedocházelo k jejich poškozování při sklizni. Před vzejitím brambor se pokus 
ošetří herbicidy proti plevelům dle informace Ústavu. Pokud se vytvoří půdní škraloup nebo 
lze předpokládat snížení účinnosti herbicidu vlivem klimatických podmínek (sucho), porosty 
se vláčí, plečkují a proorávají tak, aby se udržela vhodná struktura půdy a bezplevelný stav. 
Kultivace musí být ukončena před zapojením natě – tvorbou poupat. 
 
5.6 Chemická ochrana 
Používají se pouze přípravky uvedené v platném vydání "Seznamu registrovaných přípravků 
na ochranu rostlin". O speciálních zásazích rozhoduje Ústav. 
 
5.6.1 Moření sadby 
Sadba se nemoří ani jinak chemicky neošetřuje. 
 
5.6.2 Herbicidy 
Připouští se pouze preemergentní aplikace herbicidů bezprostředně po konečném nahrnutí 
hrůbků. 
 
5.6.3 Zoocidy 
Povinná je ochrana proti živočišným škůdcům. Insekticidy se aplikují proti mandelince 
bramborové při škodlivém výskytu. Proti mšicím se pokusy neošetřují. 
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5.6.4 Fungicidy 
Aplikují se proti plísni bramboru po celou dobu vegetace, tzn. až do odumření natě. Ochrana 
má probíhat tak, aby pokusy, pokud možno, zůstaly bez výskytu patogena. Frekvence postřiků 
se řídí intenzitou napadení a použitým přípravkem. Přihlíží se k signalizaci o šíření plísně 
bramboru a doporučení způsobu ochrany, vydávané Státní rostlinolékařskou správou. 
 
5.6.5 Morforegulátory, desikanty 
Těmito prostředky se pokusy neošetřují, není-li v Pokynech stanoveno jinak. 
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6 Pozorování za vegetace 
 
6.1 Počet vzešlých trsů (trsy/parcela) 
Zjišťuje se před zapojením natě. 
 
6.2 Fyziologická zralost (9-1) 
Hodnotí se u odrůd, které v době sklizně nemají ukončenou vegetaci nebo před sklizní byla 
nať mechanicky zničena. Datum zničení natě se uvede v komentáři k pokusu.  
 
Stupeň Popis 
9 stonky a listy odumřelé (suché) 
8 stonek žlutý, listy odumřelé (suché), uvedený stav u více jak 80 % rostlin 
7 stonek silněji zežloutlý, listy až z 80 % suché (odumřelé)  
6 stonek začíná odumírat, listy kolem 50 % suché (odumřelé) 
5 stonek ještě zelený, cca 50 % listů je žlutých až suchých (odumřelých) 
4 porost se jeví žlutozelený 
3 přibývající žloutnutí celé rostliny 
2 začínající žloutnutí nejspodnějších listů 
1 zelený stav 
 
6.3 Ukončení vegetace (datum) 
Datum, kdy 80 % rostlin má odumřelou nať. Všechny listy na ní jsou suché, stonky žluté 
(fyziologická zralost dosahuje stupně 8). U odrůd, kde nať v době sklizně není odumřelá, 
uvádí se doba sklizně. 
 

7 Kritéria pro doporučování odrůd 
 
7.1.1 Výnos 
- výnos škrobu (t.ha-1) 
 
7.1.2 Kvalitativní parametry 
- obsah škrobu (%) 
- hniloby (plíseň bramboru na hlízách, měkká hniloba bramboru, fuzáriová hniloba 
  bramboru, vodnatá hniloba bramboru)(%) 
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8 Popisy škodlivých organizmů 
 
Původci poškození jsou řazeni abecedně v jednotlivých skupinách v pořadí: bakteriózy a 
mykózy. 
 
8.1 Bakteriózy 
 
8.1.1 Měkká hniloba bramboru (Erwinia carotovora subsp. atroseptica, Erwinia 

carotovora subsp. carotovora) 
K infekci hlíz dochází lenticelami, mechanickým poškozením nebo po napadení jinými 
chorobami. U napadených hlíz bakterie způsobují úplný rozklad dužniny, která velmi páchne. 
Infekce se může rozvíjet již za vegetace nebo při skladování, kde dále mohou být infikovány 
sousední hlízy. 
Zdroj infekce: půda, kontaminované a napadené hlízy 
 
Hodnocení: 
- uvádí se v % 
 
8.2 Mykózy 
 
8.2.1 Fuzáriová hniloba bramboru (suchá hniloba, Fusarium solani var. coreuleum, 

Fusarium sambucinum, Fusarium sp.) 
Infekce na hlízách se projevuje ve skladu jako nekrotické skvrny na slupce, které se propadají. 
Později se slupka svrašťuje. objevuje mycelium bílé, žluté nebo růžové barvy. Na řezu hlízou 
je patrná vrstevnatá struktura hniloby s myceliem světlé barvy, někdy s dutinami. 
Zdroj infekce: půda, napadená a kontaminovaná sadba 
 
Hodnocení:  
- uvádí se v % 
 
8.2.2 Plíseň bramboru na hlízách (Phytophthora infestans) 
Infekci hlíz způsobují sporangia houby splavená z napadené natě k hlízám nebo přímý 
kontakt hlíz s napadenou natí při sklizni. Na povrchu hlíz způsobuje slabě propadlé plošky 
šedohnědé barvy. Na řezu je charakteristická rezavě hnědými skvrnami, které prorůstají celou 
dužninou.  
Zdroj infekce: sporangia houby splavená z napadené natě, přímý kontakt hlíz a natě při sklizni 
 
Hodnocení: 
uvádí se v % 
 
8.2.3 Vodnatá hniloba bramboru (Pythium ultimum, Pythium sp.) 
Choroba způsobuje mokrou hnilobu, která se vyskytuje brzy po sběru, během několika dní 
může dojít k totální hnilobě hlíz. Typickým symptomem je vystoupení vody na povrch slupky 
krátce po zmáčknutí hlízy; slupka pak zůstává mokrá. Na rozdíl od bakterióz není rozklad hlíz 
doprovázen nepříjemným zápachem. 
Zdroj infekce: půda 
 
Hodnocení: 
- uvádí se v % 
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9 Sklizeň, vzorky, rozbory 
 
P ř í p r a v a  p o k u s u  k e  s k l i z n i :  
Pro ulehčení sklizně se může provést bezprostředně před sklizní mechanické zničení natě. 
 
Z p ů s o b  s k l i z n ě :  
Sklizeň se provádí ručně, vyorávači, jednořádkovými nebo dvouřádkovými sklízeči. 
 
T e r m í n  s k l i z n ě :  
 

4.10. 

 
9.1 Odběr vzorků při sklizni  
 
Sklizňový vzorek 
Bezprostředně před sklizní daného sortimentu se odeberou hlízy z 10 trsů, okrajový trs se 
vynechává. 
Z tohoto vzorku bez jakékoliv úpravy stanoví pokusné místo škrobnatost a choroby hlíz – viz 
Pokyny. 
Vzorky se zasílají na adresu uvedenou v Pokynech. 
 
9.2 Hmotnost sklizně, výnos hlíz (t.ha-1) 
 
Výnos se stanoví z hmotnosti sklizně z každé parcely zkoušené odrůdy s přesností nejméně na 
3 platné číslice. Hmotnost dříve odebraného sklizňového vzorku se v protokolu HSP vyplní 
do opakování, z kterého byl vzorek odebrán. 
 
9.3 Fyzikální (mechanické) rozbory a subjektivní hodnocení 
 
9.3.1 Obsah škrobu (%) 
Obsah škrobu se stanoví na speciálních vahách (Hošpes-Petzold) z 5 kg zdravých omytých 
hlíz pod vodou. Vzorek se před odečtem hodnot ponořuje do vody vícekrát, aby se odstranily 
nalepené vzduchové bublinky. Po stanovení obsahu škrobu se omyté hlízy nechají oschnout 
a spojí se znovu se zbytkem sklizňového vzorku. 
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10 Vyhodnocení zkoušek a zveřejnění výsledků zkoušení 
 

Zpracování výsledků zkoušek, jejich projednání v odborné komisi a uveřejnění 
formou publikace Seznam doporučených odrůd zajistí Ústav. 
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