
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z  jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene 
v režimu ekologického zemědělství ze dne 5. 12. 2017 

 
Přítomni: 

- členové komise: Capouchová Ivana, Horáková Vladimíra, Janovská Dagmar, Samsonová Pavlína, 
Trávníček Petr, Chlad František 

- hosté: Dvořáčková Olga, Svoboda Martin, Schrieblová Klára, Mičák Libor, Zrcková Monika, Mezlík 
Tomáš 

Omluveni: 

- členové komise: Stehno Zdeněk, Konvalina Petr 
 

Program: 

1. Zahájení 

2. Zpráva o stavu pokusů s ozimou pšenicí 2017/18 

3. Vyhodnocení pokusů s ječmenem jarním a pšenicí jarní ze sklizňového roku 2017 

4. Publikace výsledků odrůdových pokusů s ječmenem jarním a pšenicí jarní za období 2015-2017 

5. Zařazení odrůd ječmene jarního a pšenice jarní do kategorii doporučení 

6. Různé 
 

Ad1) 

Prof. Capouchová přivítala přítomné.  
 

Ad2) 

Ing. Horáková a  ing. Svoboda informovali komisi o stavu pokusů s ozimou pšenicí zjištěném v rámci 

pravidelných podzimních přehlídek. Pokusy na lokalitách Uhříněves, České Budějovice, Kujavy a Uhříněves 

byly kompletní bez závad. Pokus na lokalitě Ruzyně byl zaset do hrudovité půdy, po vzejití bylo kvůli vyšší 

úrovni zaplevelení provedeno vláčení prutovými branami. V době přehlídky byl nekompletní, mezerovitý. Také 

na lokalitě Velké Hostěrádky byly zjištěny mírné nedostatky způsobené při setí. O dalším pokračování obou 

pokusů bude rozhodnuto při jarních přehlídkách. Přehlídka pokusu v Šumperku- Postřelmově nemohla být 

provedena kvůli sněhové pokrývce.  
 

Ad3) 

Ing. Dvořáčková krátce shrnula průběh povětrnostních podmínek ve sklizňovém roku 2017 a jejich 

dopad na pokusy s odrůdami jarního ječmene. Do hodnocení výnosů zrna ječmene jarního v režimu 

ekologického zemědělství byly použity z celkového počtu šesti lokalit pouze tři - České Budějovice, Uhříněves 

a Ruzyně. Výnosy z lokalit Kujavy, Šumperk a Zvíkov byly z hodnocení vyřazeny kvůli vysoké vnitřní variabilitě 

pokusu. 

ÚTVAR: Národní odrůdový úřad 
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Při zpracování výsledků pokusů pšenice jarní v režimu ekologického zemědělství byly vyřazeny výnosy 

zrna z lokalit Kujavy a Šumperk z důvodu vysoké vnitřní variability pokusů. 

Kompletní výsledky pokusů s pšenicí jarní, pšenicí ozimou a ječmenem jarní obdrželi všichni členové 

komise elektronicky a jsou také k dispozici na webových stránkách ÚKZÚZ. 
 

Ad4) 

Od začátku zkoušení jarního ječmene a jarní pšenice již uběhly tři roky a komise má dostatek podkladů 

pro vydání doporučení pro pěstování odrůd v režimu ekologického pěstování. Proběhla diskuze o formě a 

obsahu publikace víceletých výsledků.  

Publikace by měla obsahovat: 

 úvod 

 graf výměry orné půdy a její % podíl v rámci ploch v ekologickém zemědělství za období 

1999-2016 

 graf se zastoupením vybraných plodin na orné půdě v ekologickém zemědělství v roce 2016 

 mapu s vyznačením pokusných lokalit a výměrou orné půdy v ekologickém režimu dle krajů 

 množitelské plochy odrůd ječmene jarního a pšenice jarní v režimu ekologického zemědělství 

v letech 2008-2017 

 výnosy po jednotlivých lokalitách za období 2015-2017 s uvedením předplodiny a termínu 

setí a sklizně 

 souhrnné tabulky významných hospodářských vlastností odrůd pšenice jarní a ječmene 

jarního 2015-2017 

 grafy výnosů pšenice jarní a ječmene jarního 2015-2017 

 popisy odrůd 

Podklady připraví a rozešlou k připomínkám zaměstnanci ÚKZÚZ do poloviny prosince. Sazbu a tisk 

zajistí garant. Předpokládaný náklad je 1 000 ks. Publikace bude také k dispozici v elektronické verzi na webu. 

Ing. Mezlík informoval komisi o záměru publikovat hodnocení odrůd zkoušených v režimu ekologického 

zemědělství také v publikaci Seznam doporučených odrůd - obilniny.  
 

Ad5) 

Komise hlasovala o zařazení jednotlivých odrůd do kategorií doporučení: 

- předběžně doporučené (PD) - odrůdy nově zařazené do zkoušek pro doporučování s nejméně tříletými 

výsledky zkoušení, min. 7 plnohodnotných pokusů, 

- doporučené (D) - odrůdy zkoušené nejméně čtyři roky a splňující výchozí kritéria pro doporučení, min. 

10 plnohodnotných pokusů, 

- odrůdy ostatní (O) - odrůdy nesplňující některé z výchozích kritérií pro doporučení. 
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Hlasování 
Žadatel Poznámka 

ANO NE ZDRŽEL SE 

Ječmen jarní 

Azit PD 6 0 0 
Limagrain Central 
Europe Cereals, s.r.o 

 

Grace O 6 0 0 
B O R, s.r.o. 

nedostatečný výnos, menší 
odolnost proti poléhání 

Solist PD 6 0 0 SELGEN, a.s.  

Pšenice jarní 

Astrid PD 6 0 0 SELGEN, a.s.  

Izzy PD 6 0 0 SELGEN, a.s.  

Quintus PD 6 0 0 B O R , s.r.o.  

Lotte PD 6 0 0 SELGEN, a.s.  

 

Ad6) 

Příští jednání komise pro doporučování odrůd v režimu ekologického zemědělství se uskuteční 

v lednu 2018. 
 

Zapsal: Ing. Martin Svoboda 


