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Váš dopis zn. / ze dne / Your ref. / letter of: Naše zn. / č.j. / Our ref. / letter of Vyřizuje / From: V Brně, dne / Brno, date: 
  Ing. Bohatcová 15.3.2011 
 
 
Věc / 
Subject: Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 

11.03.2011 konaného na ÚKZÚZ Brno, NOÚ, Hroznová 2 
 
 
Přítomni:  

 členové komise: Prof. Ing. Jan Křen, CSc., Ing. Pavel Amler, Ing. Vladimíra Horáková, 
Doc. Ing. Marie Hrušková, CSc., Ing. Jana Chrpová, CSc., Ing. Karel Klaška, Ing. Rudolf 
Malaska, Ing. Antonín Tomšíček, Ing. Jan Záhorka, Ing. Jaroslav Kopista, Ing. Václav Staněk, 
Petr Saro, Dr. Ing. Pavel Horčička, Ing. Petr Laml 

 hosté: Ing. Radmila Šafaříková, Ing. Tomáš Mezlík, Ing. Irena Bohatcová, Ing. Jan Plšek 
Omluveni: 

 členové komise: Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D., Ing. Libor Zahálka 
 

Program:  
1. Zahájení 
2. Stanovení kategorií doporučení u odrůd ozimé pšenice 
3. Listovka - ozimá pšenice 
4. Příprava publikace - návrhy na změny 
5. Stanovení základních kvalitativních parametrů ze sklizně 2011 - rychlé výsledky 
6. Informace a závěry z jednání pracovní skupiny ze dne 2. 2.2011 
7. Příprava na sklizňový rok 2012 - návrhy metodických změn, vypracování variant 

zkoušení s různou finanční náročností 
8. Různé 
 

Ad1) 
Jednání zahájil předseda komise prof. Ing. Jan Křen, CSc. Přivítal všechny přítomné a 

představil nové členy komise - Dr. Ing. Pavla Horčičku a Ing. Petra Lamla. Komise byla rozšířena na 
podnět ČMŠSA. Vzhledem k vazbě na zkoušené odrůdy nebudou noví členové hlasovat o kategorii 
doporučení jednotlivých odrůd. Při hlasování o metodikách, formě publikace atd. mají plné hlasovací 
právo. 

 
Ad2) 

Ing. Horáková předložila členům komise výsledky hodnocení odrůd pšenice ozimé za období 
2007-2010.  

Po diskusi nad výsledky jednotlivých odrůd následovalo hlasování o jejich zařazení do kategorií 
doporučení (tab.1 a 2, kategorie doporučení: D - doporučená, PD - předběžně doporučená, 
O - ostatní). 



Tab. 1. Pšenice ozimá - zařazení odrůd do kategorií doporučení - raný sortiment: 

Hlasování pro 
zařazení odrůdy do 

kategorie 
Odrůda Kategorie 

doporučení Žadatel 

ANO NE ZDRŽEL 
SE 

Poznámka 

Bohemia D SELGEN, a.s. 12 - 2  
Baletka D RAGT Czech s.r.o. 12 - 2  

Secese D SELGEN, a.s. 12 - 2  

Jindra PD Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. 12 - 2  

Elly PD SELGEN, a.s. 12 - 2  

Graindor PD B O R , s.r.o. 12 - 2  
 
 
Tab. 2. Pšenice ozimá - zařazení odrůd do kategorií doporučení – základní sortiment: 

Hlasování pro 
zařazení odrůdy 

do kategorie Odrůda Kategorie 
doporučení Žadatel 

ANO NE ZDRŽEL 
SE 

Poznámka 

Federer D RAGT Czech s.r.o. 11 - 3  
Ludwig D OSEVA PRO s.r.o. 11 - 3   
Akteur D OSEVA PRO s.r.o. 11 - 3   
Brentano PD B O R , s.r.o. 12 - 2   
Aladin PD OSEVA PRO s.r.o. 12 - 2   
Manager D SOUFFLET AGRO a.s. 12 - 2  
Mulan D SAATEN - UNION CZ s.r.o. 12 - 2   
Cubus D SOUFFLET AGRO a.s. 12 - 2   
Kerubino D B O R , s.r.o. 12 - 2   
Brilliant D OSEVA UNI, a.s. 12 - 2   
Iridium O Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, 

s.r.o. 12 - 2 Nemá množitelské plochy,náchylnost 
k fuzariózám klasů a k vymrzání. 

Sultan D SELGEN, a.s. 12 - 2  
Eurofit D B O R , s.r.o. 12 - 2  
Bakfis D RAGT Czech s.r.o. 12 - 2  
Henrik PD Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. 12 - 2  
Seladon D SELGEN, a.s. 12 - 2  
Orlando D Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. 12 - 2  
RW Nadal PD RAGT Czech s.r.o. 12 - 2  
Nikol D Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. 12 - 2  
Biscay D SAATEN - UNION CZ s.r.o. 12 - 2  
Etela D Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. 12 - 2 
Dromos O SAATEN - UNION CZ s.r.o. 12 - 2 
 
 
Ad3) 

Formát listovky bude stejný jako v minulém roce. Návrh listovky bude rozeslán členům komise 
do 25.3.2011. Tisk proběhne do konce měsíce dubna, náklad 4000 ks. Distribuce proběhne 
prostřednictvím AK ČR, na přehlídce polních pokusů Naše pole v Nabočanech (21.-22.6.2011), 
na polních dnech a prostřednictvím členů komise (počet kusů nahlásí členové komise Ing. Horákové). 
Listovka bude umístěna na webových stránkách ÚKZÚZ a k 10.6.2011 uveřejněna v týdeníku 
Zemědělec. 
 
Ad4)  

Komise projednala návrhy změn v publikaci Seznam doporučených odrůd 2011. Předmětem 
diskuse bylo: 

- uvádění předností a pěstitelských rizik odrůd - bude zachováno (11 členů hlasovalo pro, 2 
proti, 1 se zdržel hlasování), ranost nebude uváděna jako přednost, 

- přihlášené množitelské plochy – odděleně budou uváděny odrůdy zapsané ve Státní 
odrůdové knize ČR (registrované v ČR) a odrůdy ze Společného katalogu odrůd, v 
souvisejícím sloupcovém grafu bude upravena orientace názvů odrůd v popisu, 



- kapitola Popisy odrůd s významnými množitelskými plochami již nezkoušených v pokusech 
pro SDO - budou uvedeny jen popisy odrůd zkoušených v předchozích ročnících v pokusech 
pro SDO, které mají množitelské plochy větší jak 1% (12 členů hlasovalo pro, 2 se zdrželi 
hlasování), 

- tabulky s ročníkovými výnosy zrna v jednotlivých oblastech - budou rozšířeny o výnosy 
v jednotlivých lokalitách v posledním sklizňovém roce (2010), dále v nich bude uvedeno 
datum setí a datum sklizně, 

- návrh publikovat hodnocení kvality zrna z jednotlivých lokalit (obsah dusíkatých látek, číslo 
poklesu, hektolitrová váha), 

- hodnocení plísně sněžné - v publikaci bude nadále uvedena reakce odrůd na tuto chorobu z 
roku 2005/2006, 

- zralost – rozdíly od odrůdy Samanta neuvádět v souhrnné tabulce, 
- hodnocení běloklasosti a chorob pat stébel  - odrůdové rozdíly jsou malé, neuvádět je 

v souhrnné tabulce, 
- hodnocení fuzarióz klasů – výsledky testů po předplodině  kukuřici neuvádět v souhrnné 

tabulce,  odolnost odrůd lépe vystihuje graf uvedený ve zvláštní kapitole, u hraničních odrůd 
je úroveň odolnosti uvedena v rámci předností a pěstitelských rizik, 

- bodové hodnocení chorob – používat pouze celá čísla, 
- mrazuvzdornost ÚKZÚZ – požadavek používat podrobnější bodové hodnocení (9-1) místo 

hrubšího slovního hodnocení (odolná, středně odolná, méně odolná, náchylná), musí být 
projednáno s biometriky ÚKZÚZ, 

- doplnit vysvětlivky k pomlčce „ - “, která znamená, že odrůda nebyla hodnocena. 
 
Byl vznesen požadavek uvádět u odrůd, vhodnost k setí po obilnině nebo k pozdnímu výsevu. 

ÚKZÚZ nemá dostatek podkladů k vyhodnocení reakce odrůd. Pro tento účel by musely být založeny 
další pokusy. 

 
Podklady pro publikaci budou rozeslány k připomínkám do 1.4.2011, k distribuci bude publikace 

připravena do 1.6.2011. Náklad bude stanoven po vyhodnocení finančních možností na základě 
podkladů dodaných Ing. Záhorkou.  
 
Ad 5) 

Proběhla obsáhlá diskuze o financování „rychlých“ analýz kvality zrna, výběru laboratoře, 
termínech dodání výsledků, využitelnosti těchto výsledků. Bylo dohodnuto, že stanovení obsahu 
dusíkatých látek, čísla poklesu a objemové hmotnosti maximálně ze 4 zkušebních lokalit zajistí 
ÚKZÚZ. Výsledky rozborů budou publikovány na webových stránkách do 5.9.2011. Výběr lokalit bude 
proveden na jednání pracovní skupiny komise, které proběhne v závislosti na termínu sklizně, 
nejpozději však do 20.8.2011. 

 
Ad 6) 

Prof. Ing. Jan Křen, CSc. seznámil členy komise se závěry z jednání pracovní skupiny ze dne 
2.2.2011. 
 
Ad 7 a 8) 

Byla diskutována možnost prodeje publikace SDO. Z pohledu některých členů komise by se tím 
změnil především vztah zemědělců k obdrženým materiálům s argumentem  „co je zadarmo nemá 
hodnotu“. Byla přednesena možnost spolupracovat při distribuci publikace s vydavatelstvím Profi 
Press s. r. o.. 

Příští jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice proběhne 29.4.2011 v 9:30 
v knihovně NOÚ v Brně Pisárkách. Předmětem jednání bude bod č. 7, příprava na sklizňový rok 2012 
- návrhy metodických změn, vypracování variant zkoušení s různou finanční náročností.  
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Irena Bohatcová 
 
V Brně dne 15.3.2011  


