ÚTVAR: Národní odrůdový úřad
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
SPISOVÁ ZN.:
NAŠE ČJ.: UKZUZ 099883/2017
VYŘIZUJE: Ing. Horáková
TELEFON: 543 548 228
E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz
ID DS: ugbaiq7
ADRESA: Hroznová 2, 656 06 Brno

Capouchová Ivana,
Dvořáčková Olga,
Horáková Vladimíra,
Chlad František,
Janovská Dagmar,
Konvalina Petr,
Mezlík Tomáš,
Povolný Marek,
Samsonová Pavlína,
Stehno Zdeněk,
Trávníček Petr
Urban Jiří

DATUM: 14. 9. 2017

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene
v režimu ekologického zemědělství ze dne 13. 9. 2017
Přítomni:
-

členové komise: Capouchová Ivana, Horáková Vladimíra, Janovská Dagmar, Konvalina Petr,
Samsonová Pavlína, Trávníček Petr, Chlad František, Stehno Zdeněk
hosté: Dvořáčková Olga, Mičák Libor, Zrcková Monika, Schrieblová Klára

Omluveni:
-

členové komise:

Program:
1. Úvod
2. Sortiment a lokality pro pokusy s pšenicí ozimou sklizňový rok 2018
3. Různé
Ad1)
V úvodní části Ing. Horáková a Ing. Dvořáčková informovaly přítomné o průběhu ročníku a poznatcích
o pokusech získaných v rámci pravidelných přehlídek v průběhu vegetace. Stále je nutné klást důraz na výběr
pozemku pro pokusy. Důležitá je jeho homogenita, úroveň zaplevelení a kvalita předplodiny. Prostor ke
zlepšení je v oblasti hodnocení chorob a stále se nedaří kvalitně hodnotit znak pokryvnost porostu. V rámci
přehlídek pokusů v příštím roce se na tyto body zaměstnanci ÚKZÚZ zaměří.
Vzhledem k pozdnímu dodání protokolů z pokusů, měli členové komise před jednáním k dispozici pouze
výsledky pokusů s odrůdami ozimé pšenice. U této plodiny byl pokus na lokalitě Ruzyně zrušen po jarní
přehlídce z důvodu vysoké mezerovitosti a nekompletnosti. Ze zpracování byly vyloučeny výnosy z lokality
Šumperk. Komise navrhla dodatečně vyloučit i výnosy z lokality České Budějovice vzhledem k velmi nízké
výnosové úrovni pokusu (průměrný výnos: České Budějovice 1,83 t/ha, Zvíkov 3,75 t/ha, Uhříněves 9,60 t/ha).
Hodnocení dalších znaků bude detailně probráno na příštím jednání.
Ad2)
Hlavním bodem jednání byl výběr odrůd a lokalit pro pokusy ve sklizňovém roce 2017/2018.
Komise schválila pro zásev 2018 lokality: České Budějovice, Uhříněves, Ruzyně, Šumperk, Zvíkov,
Kujavy a Velké Hostěrádky.
ÚKZÚZ obdržel 10 žádostí o zařazení do pokusů v režimu ekologického zemědělství. Komise schválila
zařazení 8 odrůd.

Žádosti o zařazení odrůd do pokusů pro SDO pšenice seté ozimé v režimu ekologického zemědělství
pro sklizňový rok 2018
Odrůda

Návrh
názvu

Sultan
Zeppelin
Annie
Gordian
Penelope
Bernstein
RGT Sacramento
KM 178-14
Balitus
SZD 0866

AF Jumiko

Cecilius

Zástupce v ČR

Žadatel

Jakost

Zařadit
do
pokusů
pro
SDO
(ano/ne
)

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

SELGEN, a.s.

SELGEN, a.s.

Syngenta Hadmersleben GmbH

B O R , s.r.o.

SELGEN, a.s.

SELGEN, a.s.

Syngenta Participations AG

B O R , s.r.o.

SELGEN, a.s.

SELGEN, a.s.

Syngenta Hadmersleben GmbH

B O R , s.r.o.

Société RAGT 2n

RAGT Czech s.r.o.

A
A
E
B
A
E
C

Agrotest fyto, s.r.o.

Agrotest fyto, s.r.o.

B-C
purpurový
perikarp
zrna

Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG

SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG

SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

A
A

ne
ano
ne

Ad3)
Ing. Dvořáčková navrhla zvýšit výsevky u jarního ječmene z 4,5 MKS na 5 MKS na lokalitách České
Budějovice a Zvíkov. Komise zvýšení výsevku schválila. S ohledem na navýšení počtu zkušebních lokalit je
nutné zvýšit i požadavky na osivo do pokusů.
K dispozici jsou již tříleté výsledky hodnocení jarní pšenice a jarního ječmene a komise může vydat
první doporučení viz statut:
Komise doporučuje zařazování vyzkoušených odrůd do jednotlivých kategorií SDO:
- předběžně doporučené (odrůdy nově zařazené do zkoušek pro doporučování s nejméně tříletými výsledky
zkoušení, min. 7 plnohodnotných pokusů),
- doporučené (odrůdy zkoušené nejméně čtyři roky a splňující výchozí kritéria pro doporučení, min. 10
plnohodnotných pokusů),
- odrůdy ostatní (odrůdy zkoušené nejméně čtyři roky a nesplňující některé z výchozích kritérií pro
doporučení),
- odrůdy pro speciální účely.
Dle návrhů členů komise by měla publikace obsahovat:
 úvodní komentář
 souhrnné tabulky s charakteristikami odrůd, slovní popis odrůd
 komentář k hodnoceným ročníkům
 přehled množitelských ploch v režimu ekologického pěstování (Ing. Horáková osloví Odbor osiva
a sadby).
Ing. Horáková informovala, že ÚKZÚZ obdržel také dvě žádosti o registraci odrůd pro pěstování
v režimu ekologického zemědělství. Odrůdy budou zkoušeny spolu s ostatními odrůdami v rámci pokusů
pro SDO v režimu ekologického zemědělství. Náklady za zkoušení bude hradit ÚKZÚZ. Od sklizňového roku
2018/19 bude zakládán odrůdový pokus v režimu ekologického zemědělství také na zkušební lokalitě
Věrovany.
Příští jednání bude v termínu konec října až polovina listopadu.

Zapsala: Ing. Vladimíra Horáková
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