
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z  jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene 
v režimu ekologického zemědělství ze dne 18. 1. 2016 

 
Přítomni: 

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

- hosté: Dvořáčková Olga, Mičák Libor, Svoboda Martin, Dürnfelder Miroslav, Nečas Milan 
 

Omluveni: 

- členové komise: Stehno Zdeněk 
 
Program: 

1. Sortiment a lokality pro zásev pokusů pšenice jarní a ječmene jarního 2016 

2. Konečné znění metodik 

3. Různé 

 

Ad1 a ad2) 

Předsedkyně komise prof. Capouchová přivítala přítomné. V první části jednání komise prošla metodiky 

upravené na základě připomínek z minulého jednání, provedla poslední úpravy a schválila jejich konečné 

znění (Příloha č. 1). 

Následně proběhla diskuze k sortimentům a lokalitám pro zásev 2016. U ječmene jarního ÚKZÚZ 

obdržel 4 žádosti o zařazení odrůd do pokusů pro SDO v režimu ekologického zemědělství (tabulka č. 1). 

Komise jednohlasně schválila jejich zařazení do zkoušeného sortimentu. U pšenice jarní ÚKZÚZ obdržel 6 

žádostí. Po diskuzi komise jednohlasně schválila zařazení 4 odrůd do sortimentu zkoušených odrůd (tabulka 

č. 2). Pokusy s ječmenem jarním budou založeny na 5 lokalitách. Pokusy s jarní pšenicí budou založeny na 6 

lokalitách (tabulka č. 3). 

 

Tab. č. 1 Žádosti o zařazení do zkoušek pro SDO v režimu ekologického zemědělství - ječmen jarní 

2016 

Název odrůdy Udržovatel Zástupce v ČR 
Datum 

registrace 
Zařadit 

Azit Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.  2008 ano 

Heris Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.  1998 ano 

Solist Satzucht Stzreng - Engelen GmbH & Co. KG SELGEN, a.s. 2015 ano 

Grace Nordsaat Saatzucht GmbH BOR s.r.o. 2010 ano 

ÚTVAR: Národní odrůdový úřad 
 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
ZE DNE: 

SPISOVÁ ZN.: 
NAŠE ČJ.: UKZUZ 012370/2016 

VYŘIZUJE:  Ing. Horáková 
TELEFON:  543 548 228 
E-MAIL:  vladimira.horakova@ukzuz.cz 
ID DS: ugbaiq7 
ADRESA: Hroznová 2, 656 06 Brno 
 

 
DATUM: 18. 1. 2016 

 

 

Capouchová Ivana, 
Dvořáčková Olga, 
Horáková Vladimíra, 
Chlad František,  
Janovská Dagmar, 
Konvalina Petr, 
Mezlík Tomáš, 
Samsonová Pavlína, 
Stehno Zdeněk, 
Šafaříková Radmila, 
Trávníček Petr 
Urban Jiří 
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Tab. č. 2 Žádosti o zařazení do zkoušek pro SDO v režimu ekologického zemědělství - pšenice setá 

jarní 2016 

Název 
odrůdy 

Udržovatel 
Zástupce v 

ČR 
Datum 

registrace 
Zařadit 

Astrid SELGEN, a.s.   2012 ano 

Izzy SELGEN, a.s.   2011 ano 

Dafne SELGEN, a.s.   2011 ne 

Anabel SELGEN, a.s.   2014 ne 

Quintus Wiersum Plantbreeding B.V. B O R , s.r.o. 2014 ano 

Lotte SELGEN, a.s.   2016 ano 

 
 

Tab. č. 3 Přehled zkušebních lokalit pro zásev 2016 

Zkušební lokalita Pšenice 
jarní 

Ječmen 
jarní 

České Budějovice ano ano 

Zvíkov ano ano 

Ruzyně ano ano 

Uhříněves ano ano 

Šumperk ano ano 

Rožnov pod Radhoštěm ano ne 

 
 

Ad3) 

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací umožnují do pokusů v režimu 

ekologického zemědělství zařazovat pouze odrůdy ječmene jarního nesladovnického (odstavec 9.A.b.4.i). Ing. 

Dvořáčková upozornila, že v praxi se produkce jarního ječmene z ekologických farem využívá nejen ke krmení 

zvířat, ale i k výrobě sladu, který slouží k výrobě biopiva, ale přidává se i do pekařských produktů. Dále jsou 

ječmeny využívané k výrobě krup a dalších produktů. Omezení zkoušení pouze na odrůdy nesladovnické 

jakosti, neumožňuje komisi zařadit do sortimentu celou škálu odrůd, které by se daly pěstovat pro tyto směry 

využití. Komise s jejím stanoviskem souhlasí a její zástupci byli pověřeni začít jednat o možnosti změny 

dotačního titulu tak, aby v zásadách byl uveden obecně ječmen jarní bez specifikace jeho užitného směru. 

Tato změna s sebou nenese zvýšené nároky na financování, ale pouze umožní zkoušet v režimu ekologického 

zemědělství širší sortiment odrůd. 

Ing. Horáková osloví Školní statek při Střední zemědělské a přírodovědné škole v Rožnově pod 

Radhoštěm, zda má zájem o provedení pokusu s pšenicí jarní v režimu ekologického zemědělství. 

Osivo do pokusů dodají žadatelé o zkoušení do Hradce nad Svitavou, kde jej pracovníci ÚKZÚZ rozváží 

a zajistí jeho dopravu na příslušné zkušební lokality. Pokyny k založení a vedení pokusů s jarním ječmenem 

a pšenicí budou rozeslány v průběhu února. 

 
Zapsala: Ing. Vladimíra Horáková        
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Příloha č. 1 
 

Doplňující znaky určené pro pokusy v režimu ekologického zemědělství.  
 
Budou vloženy do plodinových metodik pro pšenice a ječmeny. Záměr je mít jednu metodiku pro pokusy 
v konvenčním i ekologickém režimu. 

 

Poléhání po metání, Poléhání před sklizní (úprava současné metodiky) 

 

Hodnocená plodina PSO PSJ PTO PTJ SPALDA EKO 

Povinné je hodnocení nejpozději 2 týdny po vymetání. Stupeň polehnutí se hodnotí se 2–3 dny poté, co k němu 
došlo. 
 

stupeň popis 
9 bez polehnutí, všechna stébla stojí 
7 všechna stébla skloněna asi o 30°od svislé polohy (hodinová ručička ukazuje na číslo 1 nebo 11) 

nebo asi ¼ dílce je silněji (ohniskovitě) polehlá 

5 všechna stébla skloněna asi o 45°od svislé polohy nebo asi ½ dílce je silněji (ohniskovitě) polehlá 

3 všechna stébla skloněna asi o 60° (hodinová ručička ukazuje na číslo 2 nebo10) od svislé polohy 

nebo totální polehnutí asi ¾ dílce 

1 totální polehnutí 
Sudé stupně (8, 6, 4, 2) se použijí pro vyjádření mezistupně rozpětí výše uvedené stupnice. 
 
 

3.2 Stav porostu po vzejití (9–1) 

 

Hodnocená plodina PSO PSJ PTO PTJ SPALDA EKO 

Hodnotí se úplnost, stejnoměrnost a hustota porostu 10–14 dní po vzejití. Příčiny zhoršeného hodnocení se 
uvedou do komentáře. 
 

Stupeň popis 
9 porost úplný stoprocentně zapojený, vzešlý,  
7 prořídlost, nevzešlo do 12,5 % rostlin 
5 prořídlost, nevzešlo 25 % rostlin 
3 prořídlost, nevzešlo do 50 % rostlin 
1 nevzešlo více než 50 % rostlin 
Sudé stupně (8, 6, 4, 2) se použijí v případě, že jsou nezbytné pro vyjádření mezistupně rozpětí výše 
uvedené stupnice. 

 

3.3 Stav porostu před zámrzem (9–1) 

 

Hodnocená plodina PSO PTO SPALDA EKO 

Hodnotí se úplnost, stejnoměrnost a hustota porostu před příchodem zimy. Příčiny zhoršeného hodnocení 

se uvedou do komentáře. Stupnice pro hodnocení viz bod 3.2. 

 

3.4 Stav porostu po zimě (9–1) 

 

Hodnocená plodina PSO PTO SPALDA EKO 

Hodnotí se úplnost, stejnoměrnost a hustota porostu po zimě. Příčiny zhoršeného hodnocení se uvedou do 

komentáře. Stupnice pro hodnocení viz bod 3.2. 
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Intenzita zaplevelení (9-1) 

Hodnocená plodina EKO 

 
Hodnotí se podíl plevelů k pěstované plodině. 
 
Hodnocení: 
- před každým vláčením - hodnotíme % zaplevelení za celý pokus, uvádí se v obalovém listu (protokolu o 
odrůdovém pokusu) spolu s vyjmenováním druhového spektra plevelů 

- ve fázi 55 - 59 (střed metání až konec metání) - hodnotí se jednotlivé parcely 

stupeň popis 
9 bez výskytů plevelů 
7 do 25 % zelené plochy tvoří plevele 
5 do 50 % zelené plochy tvoří plevele 
3 do 75 % zelené plochy tvoří plevele 
1 celá parcela pokryta plevely 
Sudé stupně (8, 6, 4, 2) se použijí pro vyjádření mezistupně rozpětí výše uvedené stupnice. 
 

Poškození po vláčení (9-1) 

Hodnocená plodina EKO 

 
Hodnotí se % poškození porostu 3-10 dnů po vláčení. 
 
Hodnocení: 
- po každém vláčení 

stupeň popis 
9 bez poškození 
7 do 12,5 % rostlin vyvláčeno, nevratně poškozeno 
5 do 25 % rostlin vyvláčeno, nevratně poškozeno 
3 do 50 % rostlin vyvláčeno, nevratně poškozeno 
1 více než 50% rostlin vyvláčeno, nevratně poškozeno 
Sudé stupně (8, 6, 4, 2) se použijí pro vyjádření mezistupně rozpětí výše uvedené stupnice. 
 
 

Pokryvnost porostu (9-1) 

Hodnocená plodina EKO 

 
Hodnotí se procento půdy pokryté porostem pěstované plodiny (% zeleně očištěno o plevele). 
 
Hodnocení: 
- ve fázi 31 - 32 (1.-2. kolénko) 
- ve fázi 51 - 59 (metání) 
 

stupeň popis 
9 není vidět zem, uzavřený porost 
7 do 25 % země viditelné mezi řádky 
5 do 50 % země viditelné mezi řádky 
3 do 75 % země viditelné mezi řádky 
1 více než 75 % holé země viditelné mezi řádky 
Sudé stupně (8, 6, 4, 2) se použijí pro vyjádření mezistupně rozpětí výše uvedené stupnice. 
 

Vzdálenost praporcového listu a klasu (cm) Pozn.: hodnotí se jen u pšenice - ne u ječmene 

Hodnocená plodina EKO 

 
Hodnocení: 
- ve fázi 61-69 (počátek kvetení až konec kvetení) 
 
Délka stébla od oušek praporcového listu k prvnímu článku klasového vřetene. Měří se 10 stébel 
reprezentujících průměrnou rostlinu v každém opakování ve vzdálenosti min 1 m od čela pokusné parcely. Do 
protokolu HSP se zaznamená průměr. 
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Délka a šířka praporcového listu (mm) 

Hodnocená plodina EKO 

 
Délka čepele praporcového listu od oušek ke špičce. Šířka čepele v nejširším místě. Měří se 10 listů 
reprezentujících průměrnou rostlinu v každém opakování ve vzdálenosti min 1 m od čela pokusné parcely. Do 
protokolu HSP se zaznamená průměr. 
 
Hodnocení: 
- ve fázi 61-69 (počátek kvetení až konec kvetení) 
 
 

Délka klasu (mm), počet zrn v klasu (ks) 

Hodnocená plodina EKO 

 
Před sklizní se odebere z každého opakování 10 klasů. V laboratoři se změří měření délka klasu a následně 
z klasu vydrolí zrna a zjistí počet zrn v klasu. Do protokolu HSP se zaznamená průměr. 
 
Hodnocení: 
- ve fázi 89 (plná zralost) 
 
 


