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Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice konaného dne 9. 12. 2016 na 

ÚKZÚZ Brno, NOÚ, Hroznová 2 

 

Přítomni: 

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

Jana Chrpová, CSc., Ing. Karel Klaška, CSc., Ing. Petr Laml, Ing. Vladimíra Horáková, prof. Ing. 

Jan Křen, CSc., Ing. Petr Martínek, Ing. Antonín Tomšíček, Ing. Jan Záhorka 

- hosté: Ing. Martin Svoboda, Miroslav Dürnfelder, Ing. Marek Povolný 
 

Omluveni:  

- členové komise: Ing. Jaroslav Kopista, Ing. Rudolf Malaska, Petr Saro, Ing. Libor Zahálka, 

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Seznam doporučených odrůd jarní pšenice - zařazení odrůd do kategorií doporučení, 

listovka, publikace 
3. Diskuze k pokusům a výsledkům pokusů s ozimou a jarní pšenicí ze sklizňového roku 2016 
4. Různé 
 

Ad1) 

Přítomné přivítal a jednání zahájil předseda komise prof. Křen.  

 

Ad2) 

Hlavním předmětem jednání byla problematika doporučování odrůd jarní pšenice. Po 

přestávce ve sklizňových ročnících 2011-2015, vynucené nedostatkem finančních prostředků, 

byly v roce 2016 opět prováděny u této plodiny pokusy pro seznam doporučených odrůd. 

Členům komise byly před jednání e-mailem zaslány výsledky z pokusů ze sklizňového roku 

2016 i souhrnná tabulka významných hospodářských vlastností odrůd pšenice seté jarní za 

období 2013-2016 (výsledky za období 2013-2015 vychází pouze z pokusů pro registraci). Po 
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projednání výsledků se Komise rozhodla vydat pro rok 2017 kompletní hodnocení odrůd jarních 

pšenic, včetně doporučení. Následně proběhlo hlasování k zařazení odrůd do kategorií 

doporučení. Výsledky hlasování jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Odrůda 
Předběžné 
označení 

Jakost 
Kategorie 
doporučení 

Hlasování 
Žadatel Poznámka 

ANO NE 
ZDRŽEL 

SE 

Alicia   E D 9 0 2 SELGEN, a.s.   

Alondra   B D 9 0 2 SELGEN, a.s.   

Anabel   A D 9 0 2 SELGEN, a.s.   

Astrid   E D 9 0 2 SELGEN, a.s.   

Cornetto   B D 9 0 2 B O R , s.r.o.   

Dafne   A O 7 1 3 SELGEN, a.s. 
nedostatečná 
výnosová úroveň 

Izzy   A D 9 0 2 SELGEN, a.s.   

Kabot STRU 112234.2 B PD 9 0 2 SAATEN - UNION CZ s.r.o.   

Kitri SG-S1254-12 A PD 9 0 2 SELGEN, a.s.   

KWS Mairra   E D 9 0 2 SOUFFLET AGRO a.s.   

KWS Mistral KW 655-3-10 A PD 9 0 2 SOUFFLET AGRO a.s.   

KWS Scirocco   E O 8 1 2 SOUFFLET AGRO a.s. 
méně odolná proti rzi 
plevové 

Lotte   A D 9 0 2 SELGEN, a.s.   

Odeta SG-S94-12 B PD 9 0 2 SELGEN, a.s.   

Quintus   B D 9 0 2 B O R , s.r.o.   

Registana   B D 9 0 2 SELGEN, a.s.   

Tercie   A D 9 0 2 SELGEN, a.s.   

 

Výsledkem projednání formátu a obsahu listovky i publikace byly následující závěry:  

 vyřadit obsah škrobu ze souhrnné tabulky, 

 připravit podklady týkající se stability čísla poklesu, objemové hmotnosti, obsahu 

dusíkatých látek, Zelenyho testu, 

 v listovce bude stručná charakteristika sklizňového ročníku 2016 z pohledu jarní 

pšenice, 

 doplnit informaci o úrovni odolnosti odrůd proti napadení fuzariózami klasů, 

 jako riziko uvádět i menší odolnost či náchylnost ke rzi travní (dle expertů existuje 

reálné riziko výskytu této choroby). 

 

Ad3) 

Diskuze k pokusům z uplynulého ročníku 2016 se týkala především termínů a vhodnosti 

aplikace fungicidů a morforegulátorů. Komise navrhuje doplnit k datům aplikace i fázi BBCH, ve 

které se pšenice nacházela.  

Byl vznesen návrh posunout termín aplikace kvalitativního hnojení u pšenice jarní i ozimé 

do ranější růstové fáze. 

Ing. Amler navrhl následující změny v metodikách pokusů s jarní pšenicí: 

 snížit výsevek o 0,5 MKS tzn. 4,0 MKS v řepařské oblasti a 4,5 MKS v ostatních 

oblastech (bude projednáno s majiteli a zástupci odrůd), 
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 aplikovat morforegulátor s účinnou látkou CCC ve fázi BBCH 14-21. 

Problematika modifikací pěstebních opatření (agrotechniky) v odrůdových pokusech a 

především aplikace morforegulátorů je již dlouhou dobu předmětem diskuzí na jednání komise. 

V praxi jsou morforegulátory aplikované ve výrazně vyšší míře, než umožňují metodiky provádění 

odrůdových pokusů. Ze strany ÚKZÚZ, ale i šlechtitelů a zástupců odrůd, panuje obava z možných 

negativních odrůdově odlišných účinků těchto přípravků. Nebezpečí poškození odrůd je dané 

specifikem odrůdových pokusů. Všechny zásahy se provádí v jednom kompromisním termínu, 

který je kromě růstové fáze rostlin ovlivněn i povětrnostními podmínkami (za deště či silného 

větru nelze aplikaci provádět). Technicky je nereálné provádět oddělené aplikace přípravků podle 

aktuální vývojové fáze a stavu porostu jednotlivých odrůd. Další důvodem pro omezenou aplikaci 

morforegulátorů je jejich dopad na stírání odrůdových rozdílů - nejen z pohledu výšky, ale i počtu 

klasů atd. Na druhé straně zástupci praxe jsou zvyklí operativně reagovat na stav porostu a 

aktuální povětrnostní podmínky ročníku i několika aplikacemi regulátorů růstu v průběhu 

vegetace. Snaha o zkvalitnění doporučování odrůd tak naráží na technické možnosti a na rozdílná 

metodická východiska polních pokusů prováděných pro hodnocení (registraci) odrůd a pro 

odrůdové pěstební technologie. 

 

Ad4) 

Komise vznesla připomínku ke změně názvosloví chorob v podkladech pro jednání a tedy i 

oficiálních výstupech zkoušek pro SDO. Ing. Povolný, vedoucí Oddělení zkoušek užitné hodnoty, 

přítomným objasnil vzniklou situaci. Vedení ÚKZÚZ rozhodlo sjednotit užívanou nomenklaturu 

názvů chorob a škůdců v rámci všech svých sekcí a používat poslední aktuální verzi vydanou 

Českou akademií zemědělských věd. V případě SDO může o použitém názvosloví rozhodnout 

komise. Po tomto sdělení se komise jednohlasně rozhodla používat ve všech publikacích původní, 

zaběhnuté, názvosloví. 

Ing. Horáková vyzvala členy komise k účasti na pravidelných polních přehlídkách pokusů.  

 

Předseda komise přítomným poděkoval za aktivní účast a jednání ukončil. 

 

 

 

Zapsal: Ing. Vladimíra Horáková 

 

 


