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Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd (SDO) hrachu polního a sóje ze dne
16. 11. 2017 konaného na ÚKZÚZ Brno, NOÚ, Hroznová 2
Přítomni:
- členové komise: Ing. Tomáš Mezlík, doc. Dr. Ing. Pavlína Smutná, Ing. Radmila Dostálová, Ing.
Jiří Maceček, Ing. Luděk Říha, Ing. Michal Chlubný
Omluveni:
- členové komise: Ing. Jaroslava Koblížková, Ing. Milan Procházka, Ing. Antonín Tomšíček
Program:
1.
2.
3.
4.

Vyhodnocení sklizňového ročníku 2017
Způsob zpracování a vyhodnocení podkladů pro doporučování odrůd hrachu a sóje
Zařazení odrůd sóje a hrachu do kategorií doporučení
Obsah a podoba listovek SDO hrachu a sóje 2018

Ad1)
Na úvod byly stručně shrnuty podmínky sklizňového ročníku 2017 a jejich vliv na výskyt
chorob a výnosovou úroveň pokusů na jednotlivých lokalitách.
Hrách - setí od 14.3. (ZAT) do 24.4. (SU), sklizeň od 3.7. (UHO) do 6.8. (SU).
Sója - setí mezi 24.4. - 10.5., sklizeň od 11.8. (VR UHO) do 9.10. (SR PJA).
U hrachu nebyly zařazeny do výsledků výnosy ze stanice Staňkov, protože pokus byl silně
nevyrovnaný, vlivem sucha byly rostliny nízké. Z důvodu chybného setí byl na přehlídkách zrušen
pokus v Tursku.
U sóje nebyly do výsledků zařazena žádná hodnocení všech ranostních sortimentů stanice
Oblekovice a Staňkov, pokusy měly vysokou vnitřní variabilitu způsobenou především průběhem
počasí. Pokus v Tursku byl na přehlídkách zrušen z důvodu chyb při setí.
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Ad2)
Ing. Mezlík seznámil přítomné s návrhem listovky SDO hrachu a sóje pro rok 2018 a se
způsobem zpracování a vyhodnocení výsledků z pokusů ze sklizňových ročníků 2014-2017, které
jsou základem pro hodnocení odrůd.
Relativní výnosy odrůd jsou u hrachu v rámci každé zkušební oblasti vztaženy k průměru
srovnávacích registrovaných odrůd.
U sóje jsou výnosy odrůd bez ohledu na ranost odrůd vztaženy k průměru srovnávacích
registrovaných odrůd.
Ad3)
Následovala diskuse o zařazení odrůd do kategorií doporučení.
Komise jednohlasně souhlasila s doporučením všech odrůd hrachu polního, nově
registrovaná odrůda LG Stallion bude uvedena jako předběžně doporučená.
V SDO sóje Komise jednohlasně souhlasila se zařazením všech odrůd do
katergorie doporučených odrůd vyjma velmi rané odrůdy Bohemians, která bud v kategorii
ostatních odrůd.
Ad4)
Komise souhlasila s předloženým návrhem na podobu listovky SDO hrachu a sóje 2018.
Oproti předloženému návrhu listovky sóje Komise doporučuje uvádět v tabulce všechny
kategorie množitelských ploch a ne jen kategorii E + C1.
Listovky budou vytisknuty na formátu A4 ve formě jako v roce předchozím, budou
obsahovat úvodní slovo, popisy odrůd, souhrnnou tabulku významných hospodářských znaků.
ÚKZÚZ zajistí tisk.
Komise souhlasila s vydáním samostatné publikace luskovin 2018 obdobně jako v roce
předešlém. Publikace bude před vydáním zaslána všem členům k připomínkování.

Zapsal: Tomáš Mezlík
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Příloha k zápisu z jednání komise pro SDO hrachu polního a sóje: Prezenční listina
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