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Doporučování odrůd
Zkoušky užitné hodnoty odrůd
• Organizuje ÚKZÚZ (Zákon č. 219/2003 Sb.)
• Zkoušení odrůd podle metodik užitné hodnoty pro registraci schválenými

jednotlivými plodinovými komisemi
• Odborné zakládání a jednotné metodické vedení pokusů

Sledují se významné hospodářské vlastnosti odrůd jako jsou:
• výnos, 
• odolnost proti proti škodlivým organismům a abiotickým stresům, 
• odolnost proti poléhání, ranost a další.

• u vybraných druhů sledují reakci odrůd na různé intenzity pěstování (úroveň hnojení dusíkem, 
užití fungicidů a morforegulátorů),

Hodnotí se technologické a kvalitativní parametry: 
• pekařská kvalita pšenice, 
• sladovnická jakost ječmene, 
• organoleptické vlastnosti vína, 
• stolní hodnota brambor.
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Doporučování odrůd
Zkoušky užitné hodnoty odrůd
• Zkoušení odrůd se provádí v široké síti lokalit využívající vedle zkušebních stanic

ÚKZÚZ lokality smluvních organizací

• Financování zkoušení na lokalitách smluvních organizací zajištěno
prostřednictvím dotačního titulu 9.A.b.4)
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Doporučování odrůd

Registrované odrůdy vybraných druhů mohou být doporučovány

08.07.2019 4



Doporučování odrůd
Seznam doporučených odrůd
• Výstupem jsou každoročně vydávané Seznamy doporučených odrůd

• Seznamy obsahující popisy odrůd, které vykázaly v půdně-klimatických
podmínkách České republiky velmi dobré výsledky v rámci registračních zkoušek
a následně v systému zkoušení pro Seznam doporučených odrůd
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Seznam doporučených odrůd
Benefit pro zemědělce

• Poskytuje pěstitelům i zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách,
které jsou k dispozici zcela zdarma,

• usnadňuje orientaci uživatelů v širokém sortimentu odrůd,
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Seznam doporučených odrůd
Benefit pro zemědělce

• prezentuje víceleté výsledky zkoušení z široké síti lokalit umožňující přímé
porovnání odrůd a vyhodnotit ročníkovou stabilitu výnosu a dalších důležitých
kvalitativních a agronomických vlastností,

• umožňuje odhadnout intenzifikační vstupy (modifikaci pěstebních opatření) – dle
úrovně odolnosti proti chorobám a poléhání,

• ukazuje ročníkovou stabilitu kvalitativních parametrů,

• minimalizuje pěstitelům rizika ztrát související s odrůdovými vlastnostmi,

• podle stručného slovního hodnocení usnadňuje výběr odrůdy pro konkrétní účel 
využití produkce.

• Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách ÚKZÚZ 
(www.ukzuz.cz) nebo v publikaci SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD.
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Děkuji za pozornost
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