
PŘEDSTAVENÍ ZKUŠEBNÍ STANICE PŘEROV N. LABEM

STANICE PRO POLNÍ VEGETAČNÍ ZKOUŠKY 
PŘEROV NAD LABEM

ING. VÍT VAŠÁT



HISTORIE

 Jako nejmladší stanice z tehdejších 30 – 32 stanic, pobočka Sedlec

 Většina staveb se stavěla svépomocí

 Byla založena jako závlahářská stanice – 2 druhy půd – varianta 
bez závlahy a se závlahou

 Vedoucí stanice ing. Josef Tichý tuto stanici zakládal s velkou 
pomocí sousedního JZD

Odrůdová stanice ÚKZÚZ Přerov nad Labem byla založena v roce 1974.



SOUČASNOST:

 Součást odboru Osiva a sadby za ředitele odboru ing. Miroslava Houby

 Stanice má 9 zaměstnanců. 6 techniků a 3 dělníky

 Stanice obhospodařuje 24 ha půdy – z toho pokusy 12 ha a podnájem 12 ha 

 Výhoda teplé oblasti – výsledky dříve, než na množitelských plochách

 Celou plochu je možno zavlažovat

 Na základní ploše v „Rovinách“ máme 3honný osevní postup

 V „Rovinách“ byly velké problémy s nevyrovnaností půdy, teď se v posledních 
letech výrazně zlepšilo. (důkladná orba, prokypření podorničí)

 Stanice spolupracuje s panem ing. Mocem každoroční směnou pozemků pro 
ozimy – velice si toho vážíme

 Stanice provádí vegetační zkoušky prakticky všech polních plodin:
obiloviny, luskoviny, okopaniny, pícniny
základní rozměr zkušební parcely je 10 m2 

u vyšších stupňů množení (E) je 30 m2 = 3 parcely  8 x 1,25 m

Stanice pro polní vegetační zkoušky byla ustanovena v roce 1992.



Příprava půdy k setí: 

• Orba, prohlubování, příprava půdy na základní hnojení
• Důkladná příprava půdy k setí – podzim, jaro

Rozměřování pozemků:

• Základní přímka – 250 až 600 m délka – dalekohled
• Pravý úhel – do šířky – pásy 10,5 m (8 m parcela, 2,5 m cesta)
• Parcel za sebou 11 až 35



Příprava osiva:

• Zapečetěný vzorek včetně žádosti – evidence (kniha, PC)

• K danému termínu: ozimy – 30. 9., ječmen 15. 9., jařiny – 15.3.

• ISOS  - vytiskne dle požadovaného druhu – abecedně odrůdy –
očíslování, včetně standard

• Navažování – navážky dle druhu plodiny

• Sestavení do beden, dle plánku (každý postup 2x kontrolován)

Vlastní setí: 

• Obsluha nejméně 6 lidí

• Časově náročná práce

• Přikulení pokusů – nesený válec



Hnojení N:

• Přihnojením N se ztrácí odrůdové rozdíly (druhové a odrůdové
příměsi)

• Nedohnojení – porosty vizuálně strádají

• Nesmíme hnojit N na výnos

Ošetřování:

• Využíváme nejvíce půdní herbicidy

• Nesmí zasáhnout vedlejší pokus (směr větru)

• Důraz na  bezplevelnost (1 dělnice)



Závlaha:

• Závlaha ne na výkon

• Závlaha jen dodání potřebné vody

• 2 závlahové stroje – až na 400 m délka roztažení - OCMIS

Mechanizace:

• V posledních 10 letech nákup velice kvalitní a spolehlivé
mechanizace

• Orby, přípravy půdy, setí, ošetřování

• Problém obilní kombajn

• Na služby v naší oblasti nelze spoléhat



Přehled o počtech druhů, vzorků a parcel u vegetačních zkoušek a ostatních zkoušek na 
Stanici pro polní vegetační zkoušky Přerov nad Labem hodnocených v roce 2017

(k 30.6.2017)
VZ Plodina Vzorky Parcely Plodina Vzorky Parcely Plodina Vzorky Parcely

žito ozimé 13 22 řepka jarní 3 11 ředkev olejná 50 77
ječmen ozimý 199 297 pšenice 

dvouzrnná
2 6 vikev setá 10 20

pšenice ozimá 729 1400 cukrovka 67 67 soja 75 110
tritikale ozimé 24 66 brambory 190 190 lupina 57 99
vikev panonská 4 10 mák 14 33 pohanka 3 8
řepka ozimá 8 22 hořčice 51 99 jetel luční zásev 

16
263 371

peluška ozimá 11 15 len 24 55 vojtěška zásev 16 20 42
pšenice jarní 173 310 kukuřice 23 33 jetel plazivý 

zásev 16
10 20

oves setý 26 61 plevelná řepa 67 134 jetel nachový 
zásev 16

278 370

oves nahý 17 49 hrách 283 429 kmín zásev 16 2 4
ječmen jarní 144 352 peluška jarní 81 110 vičenec, 

štírovník zásev 
17

2 4

tritikale jarní 8 33 bob 7 16 jetel luční zásev 
17

301 430

pšenice tvrdá 
jarní

6 14 svazenka 10 22 vojtěška zásev 17 63 89



Přehled o počtech druhů, vzorků a parcel u vegetačních zkoušek a 
ostatních zkoušek na Stanici pro polní vegetační zkoušky Přerov nad 

Labem hodnocených v roce 2017
(k 30.6.2017)

VZ Plodina Vzorky Parcely

jetel plazivý zásev 17 4 10

jetel nachový zásev 17 289 372

kmín zásev 17 4 8

celkem 3615 5890

OP  – velmi raný brambory 21 126

OP  – raný brambory 32 64

VÚB brambory 75 75

celkem 3743 6155
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