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OVES PLUCHATÝ 
 

 
Obdobně jako v jiných zemích Evropské unie i v České republice jsou 
vytvářeny Seznamy doporučených odrůd hlavních polních plodin, jejichž 
cílem je:  
- usnadnit orientaci uživatelů v širokém sortimentu nabízených odrůd a 
- poskytnout objektivní a nezávislé informace o odrůdách a jejich vhodnosti pro 
pěstební podmínky v České republice pěstitelům i zpracovatelskému průmyslu. 
 
 

Seznam obsahuje popisy registrovaných odrůd ovsa pluchatého, které 
vykázaly v půdně-klimatických podmínkách České republiky velmi dobré výsledky 
v rámci registračních zkoušek a následně v systému zkoušení pro Seznam 
doporučených odrůd. 

Pěstitelé by měli upřednostňovat odrůdy uvedené v seznamu pokud nemají 
důkazy či zkušenosti, že jiná odrůda je pro jejich konkrétní stanovištní a pěstební 
podmínky vhodnější.  

 
 
Hodnocení odrůd 

Odrůdy ovsa pluchatého jsou nejprve hodnoceny v rámci registračních 
pokusů ÚKZÚZ. Po úspěšném ukončení těchto zkoušek může udržovatel nebo 
zmocněný zástupce podat žádost o zařazení odrůdy do zkoušek pro Seznam 
doporučených odrůd.  

Nově zařazené odrůdy mohou být na základě výsledků minimálně tříletých 
zkoušek zapsány do seznamu jako předběžně doporučené (PD).  
Doporučené (D) mohou být odrůdy na základě výsledků minimálně čtyřletých 
zkoušek. 

Hodnocení uvedených odrůd vychází z výsledků pokusů a testů 
prováděných v letech 2003-2006 na zkušebních stanicích ÚKZÚZ a zkušebních 
místech spolupracujících organizací. Zkoušení probíhá podle jednotné metodiky a 
pokusy jsou pravidelně kontrolovány pracovníky Národního odrůdového úřadu 
ÚKZÚZ.  

Výnos zrna, odolnost proti poléhání, odolnost proti napadení rzí ovsa a 
odolnost proti napadení komplexem listových skvrnitostí jsou výchozí kritéria pro 
hodnocení odrůd ovsa setého pluchatého.  



DOPORUČENÉ ODRŮDY 
 
 

ATEGO CPG, PO - středně raná odrůda, žlutozrnná, rostliny nízké, zrno středně velké.  
Přednosti: Středně vysoký až vysoký výnos zrna. 
Pěstitelská rizika : Menší odolnost proti napadení padlím travním. 
Udržovatel: SELGEN, a.s., ŠS Krukanice 
 
DOMINIK CPG - polopozdní odrůda, žlutozrnná, rostliny středně vysoké, zrno středně velké.  
Přednosti: Odolnost proti poléhání, velmi dobrý zdravotní stav. 
Pěstitelská rizika: Vysoká pluchatost. 
Udržovatel: I.G. Pflanzenzucht GmbH, D 
Zástupce v ČR: Selekta, a.s. 
 
FLÄMINGSPROFI PO - polopozdní odrůda, bělozrnná, rostliny středně vysoké, zrno středně 
velké až velké.  
Přednosti: Vysoký výnos zrna, nízká pluchatost. 
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání. 
Udržovatel: Lochow-Petkus GmbH, D 
Zástupce v ČR: Selekta, a.s. 
 

NEKLAN PO - středně raná odrůda, žlutozrnná, rostliny nízké, zrno středně velké.  
Přednosti: Středně vysoký až vysoký výnos zrna. 
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá. 
Udržovatel: SELGEN, a.s., ŠS Krukanice 
 

ROZMAR PO - polopozdní odrůda, žlutozrnná, rostliny středně vysoké, zrno středně velké až 
malé.  
Přednosti: odolnost proti napadení rzí travní a středně vysoká až vysoká odolnost proti 
napadení rzí ovesnou. 
Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání. 
Udržovatel: SELGEN, a.s., ŠS Krukanice 
 
VOK PO - polopozdní odrůda, žlutozrnná, rostliny středně vysoké, zrno středně velké.  
Přednosti: Odolnost proti napadení rzí ovesnou, rzí travní a padlím travním. 
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá. 
Udržovatel: SELGEN, a.s., ŠS Krukanice 
 

PO - udělena ochranná práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb. 
P - podána žádost o udělení ochranných práv k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb. 
CPG - udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94) 
CPA - podána žádost o udělení odrůdových práv Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94) 
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Výnos zrna v % na průměr kontrol 6,76 101 100 100 99 97 97

Výnos " čistých obilek" v % na 
průměr kontrol 5,12 103 99 99 96 96 98
Rok registrace 2003 1998 2002 2007 2007 2002
Množitelské plochy 2006 (E+C1 v %) 13 50 1 23
Agronomická data:
Ranost v metání (dny) + 2 0 0 + 2 + 3 + 3
Ranost ve zralosti (dny) + 1 0 0 + 1 + 1 + 1
Poléhání před sklizní 5 7 7,5 7,5 4 7
Délka rostlin (cm) 101 99 95 93 102 100
Počet lat na m2 490 503 506 533 496 482
Odolnost proti chorobám (body):
Padlí travní 6 6 5 7 7 8
Komplex listových skvrnitostí 7 6 6 7 7 7
Rez travní 7 7 6 7 8,5 8
Rez ovesná 6 6 6 7 8 8
Kvalita zrna
Objemová hmotnost (kg.hl-1) 48 52 50 49 50 50
Pluchatost (%) 23 25 25 27 25 24
Podíl nad sítem 1,8 mm (%) 99 99 98 98 98 99
Počet zrn v latě (ks) 37 38 40 35 43 40
Hmotnost tisíce zrn (g) 39 37 34 37 32 35
Výtěžnost na prům. loupačce (%)
- ovesná rýže 39 41 42 46 40 38
- ovesná drť 30 27 27 22 29 30
- celkem 69 68 69 68 69 68

Relativní hodnoty jsou vztaženy k průměru standardních odrůd (Neklan, Flämingsprofi, Atego)
** = obsah bílkovin 2003 - 2005
" Čisté obilky "-  výnos zrna po odpočtu procenta pluch.
" Ovesná rýže " - vyloupané obilky na průmyslové loupačce použitelné pro výrobu ovesných vloček
Řazeno sestupně dle výnosu zrna
Kategorie rozmnožovacího materiálu:  E - Elita, C1 - cerifikované osivo.
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