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Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 26. 7. 2016 konaného 

na ÚKZÚZ Brno, NOÚ, Hroznová 2 

 

Přítomni: 

- členové komise: Ing. Jana Chrpová, CSc., Ing. Petr Martínek, CSc., Ing. Vladimíra Horáková, 

prof. Ing. Jan Křen, CSc., Petr Saro, Ing. Libor Zahálka, Ing. Jan Záhorka 

- hosté:  
 

Omluveni:  

- členové komise: Ing. Pavel Amler, Dr. Ing. Pavel Horčička, Doc. Ing. Marie Hrušková, CSc., Ing. 

Jaroslav Kopista, Ing. Karel Klaška, Ing. Petr Laml, Ing. Rudolf Malaska, Ing. Antonín Tomšíček 

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Návrh metodiky pro pokusy s raným výsevem 
3. Různé 
 

Ad1) 

Přítomné přivítal a jednání zahájil předseda komise prof. Křen, následně předal slovo Ing. 

Horákové, která uvedla důvod svolání mimořádného jednání komise.  

Pokud dojde ke změně zásad pro poskytování dotací a navýšení maximální dotace na 

odrůdu u ozimé pšenice, otevře se možnost realizovat cíle, které komise diskutovala a stanovila 

na minulých jednáních (zvýšení počtu opakování, založení pokusů s raným setím a navýšení ceny 

za parcelu). Mimořádné pracovní jednání komise bylo svoláno za účelem ujasnění priorit a 

vypracování návrhu metodiky pro pokusy s raným setím. 

ÚTVAR: Národní odrůdový úřad 
 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
ZE DNE: 

SPISOVÁ ZN.: 
NAŠE ČJ: UKZUZ 083958/2016 

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

 
DATUM: 26. 7. 2016 

 

Ing. Pavel Amler, Ing. Vladimíra Horáková, 
Dr.Ing. Pavel Horčička, Doc. Ing. Marie 
Hrušková, CSc., Ing. Karel Klaška, Ing. 
Jaroslav Kopista, prof. Ing. Jan Křen, CSc., 
Ing. Petr Laml, Ing. Petr Martínek, CSc., Petr 
Saro, Ing. Antonín Tomšíček, Ing. Libor 
Zahálka, Ing. Jan Záhorka, Ing. Jana Chrpová, 
CSc., Ing. Rudolf Malaska, Ing. Tomáš Mezlík 
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Vzhledem k malé účasti (dle statutu je komise usnášení schopná, pokud je přítomna min. 

1/2 delegovaných členů) bude návrh metodiky pro pokusy s raným setím zaslán všem členům 

komise k připomínkám elektronicky a finalizace metodik, výběr lokalit atd. bude proveden na 

pravidelném jednání v září. 

Ing. Záhorka informoval o výši nákladů na zkoušky pro SDO pro jednotlivé plodiny v gesci 

Agrární komory ČR po jednotlivých položkách (polní pokusy, testy, publikace a režie). Po přičtení 

nákladů na plánované změny, vypracuje návrh na výši dotace, který předá na Ministerstvo 

zemědělství. S návrhem bude seznámena také komise. 

 

Ad2) 

Hlavním bodem jednání byla metodika pro pokusy s raným setím. Diskuze se týkala 

následujících bodů: 

1. Jaký je důvod k ranému setí (tj. cca 14 dnů před začátkem běžného agrotechnického 

termínu)? 

- předpoklad vyššího výnosu (spíše v minulosti) 

- technické rozložení polních prací do delšího časového úseku 

- dosažení vyšší vyrovnanosti porostu 

- eliminace nepříznivého působení sucha v důsledku vytvoření mohutnějších kořenů 

soustavy 

2. Co od pokusů očekáváme 

- odlišnou odrůdovou reakci 

- možnost srovnání na běžný termín setí 

- stanovení potenciální míry rizika (zimovzdornost, virózy, poléhání, choroby, ...) 

- předpokládá se vysoká ročníková variabilita výsledků s ohledem na průběh 

povětrnostních podmínek 

3. Počet pokusů, lokality 

- na každou zkušební oblast jeden pokus, předběžný návrh – Žabčice (KVO), Hrubčice 

(ŘVO-Morava), Úhřetice (ŘVO-Čechy), Horažďovice (BVO). Ing. Horáková jednotlivé 

subjekty osloví a zjistí, zda mají o pokus zájem. 

4. Předplodina 

- shodná s pokusy v běžném termínu setí (obilnina, řepka, ...) 

5. Termín výsevu, výsevek 

 

oblast termín výsevek 

kukuřičná 10. - 20. 9. 3,0 MKS 

řepařská Čechy 5. - 15. 9. 2,8 MKS 

řepařská Morava 5. - 15. 9. 2,8 MKS 

bramborářská 1. - 10. 9. 3,0 MKS 

 

6. Hloubka setí 

- technicky se asi nezvládne rozlišit 
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7. Insekticidy 

- pokus bude na podzim pod insekticidní clonou proti přenašečům viróz 

8. Fungicidy 

- aplikace fungicidů před zimou se nepředpokládá 

- aplikace stejná jako v ošetřené variantě běžný termín setí, ale v případě urgentní 

situace lze diferencovat 

9. Regulátory růstu 

- aplikace stejná jako v ošetřené variantě běžný termín setí, ale v případě urgentní 

situace (přehoustnutí) lze diferencovat 

10. Hnojení dusíkem 

- stejné jako v ošetřené variantě běžný termín setí 

 

Ad3) 

Předseda komise přítomným poděkoval za aktivní účast a jednání ukončil. 

 

 

 

Zapsal: Ing. Vladimíra Horáková 

 

 


