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Capouchová Ivana, Dvořáčková Olga, 

Horáková Vladimíra, Chlad František,  

Janovská Dagmar, Konvalina Petr, 

Mezlík Tomáš, Povolný Marek, 

Samsonová Pavlína, Stehno Zdeněk, 

Trávníček Petr, Urban Jiří 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu 

ekologického zemědělství ze dne 13. 9. 2019 

 
Přítomni: 

- členové komise: Capouchová Ivana, Horáková Vladimíra, Janovská Dagmar, Samsonová Pavlína, 

Trávníček Petr, Chlad František 

- hosté: Dvořáčková Olga, Mičáková Alena, Martínek Petr, Schrieblová Klára 

 

Omluveni: 

- členové komise: Stehno Zdeněk, Konvalina Petr 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Výsledky a hodnocení pokusů pro SDO ze sklizňového roku 2019 

3. Hodnocení odrůd pšenice ozimé v řízení pro registraci v podmínkách ekologického zemědělství 

4. Sortiment a lokality pro pokusy s pšenicí ozimou sklizňový rok 2020 

5. Různé 

 

Ad1) 

Jednání zahájila a přítomné uvítala předsedkyně komise prof. Capouchová. 

 

Ad2) 

Ing. Horáková a Ing. Dvořáčková informovaly přítomné o průběhu ročníku a poznatcích o pokusech 

získaných v rámci pravidelných přehlídek v průběhu vegetace. Dále objasnily způsob zpracování výsledků 

zkoušek pro SDO a uvedly konkrétní důvody pro vyřazení výnosů ze zpracování: 

Pšenice ozimá - pokusy byly založeny na 6 lokalitách. Výnosy z lokalit Domanínek, Uhříněves, Velké 

Hostěrádky a Zvíkov byly zařazeny do zpracování. Vyřazeny či nestanoveny byly výnosy z lokalit: 

• Věrovany – pokus byl silně poškozen hraboši, na letních přehlídkách bylo rozhodnuto, že se 

nebude sklízet, 

• Šumperk –vysoká půdní heterogenita a zaplevelení se odrazilo ve vysoké vnitřní variabilitě výnosů 

pokusu a výsledky byly z pohledu hodnocení odrůdových rozdílů nepoužitelné.  

Útvar: NOÚ Sp. zn.:  

Vyřizuje: Ing. Vladimíra Horáková Č. j.: UKZUZ 171959/2019 

E-mail: vladimira.horakova@ukzuz.cz   

Telefon: +420 543 548 228   

Adresa: Hroznová 2, 656 06 Brno Datum: 13. 9. 2019 
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Pšenice jarní – pokusy byly založeny na 4 lokalitách. Do zpracování byly zařazeny výnosy z lokalit 

Domanínek a Uhříněves. Vyřazeny či nestanoveny byly výnosy z lokalit: 

• Šumperk – porosty nedovzcházely, mezerovité, silně zaplevelené. Na letních přehlídkách bylo 

rozhodnuto pokus nesklízet, 

• Zvíkov – část parcel nekompletní, mezerovitě vzešlá, což se projevilo ve vysoké vnitřní variabilitě 

výnosů pokusu. 

Ječmen jarní - pokusy byly založeny na 4 lokalitách. Do zpracování byly zařazeny výnosy z lokalit 

Domanínek, Uhříněves a Zvíkov. Vyřazeny či nestanoveny byly výnosy z lokalit: 

• Šumperk – některé parcely nekompletní od zasetí, zapleveleno, sklizeno, ale pro vysokou vnitřní 

variabilitu výnosy nezahrnuty do průměru ročníku. 

U odrůdy Ovation dodal žadatel osivo s nízkou klíčivostí, neodpovídající požadavkům na certifikované 

osivo. Odrůda na většině lokalit špatně vzešla, parcely byly výrazně mezerovité. Hodnocení odrůdy bylo vyřazeno 

ze zpracování, technologické analýzy ze sklizňových vzorků této odrůdy se nebudou provádět. 

 

Ad3) 

Druhý rok řízení pro registraci odrůdy pro podmínky ekologického zemědělství probíhal u dvou odrůd 

pšenice seté ozimé. Odrůdy byly zařazeny do společného pokusu s odrůdami pro SDO, a proto proběhlo i jednání 

s žadateli o registraci v rámci jednání Komise. Obě odrůdy budou pokračovat do třetího roku řízení. U odrůdy KM 

15-17 musí žadatel podpořit tvrzení o vyšším obsahu anthokyanů v zrnu odrůdy dodáním výsledků chemických 

analýz. ÚKZÚZ obdržel tři nové žádosti o registraci. 

 

Ad4) 

ÚKZÚZ obdržel 7 žádostí o zařazení odrůd pšenice seté ozimé do pokusů SDO v režimu ekologického 

zemědělství. Komise neměla k odrůdám připomínky a schválila jejich zařazení do pokusů. 

Pro sklizňový rok 2019/2020 komise rozhodla založit pokusy na lokalitách: 

• Uhříněves, 

• Šumperk, 

• Zvíkov, 

• Domanínek, 

• Soběkury – nové pracoviště, Mgr. Samsonová musí ověřit, zda mají o pokusy zájem, 

• Věrovany – zkušební stanice ÚKZÚZ. 

 

Žádosti o zařazení odrůd do pokusů pro SDO pšenice seté ozimé v režimu ekologického zemědělství pro 

sklizňový rok 2019/2020 

Odrůda Žadatel Zástupce v ČR Jakost 

Zařadit do 

pokusů pro 

SDO 

(ano/ne) 

Butterfly SELGEN, a.s.   E ano 

LG Orlice Limagrain Europe Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. B ano 

Illusion SELGEN, a.s.   A ano 

Balitus Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. A ano 

Annie SELGEN, a.s.   E ano 

Partner SECOBRA Recherches PRO SEEDS s.r.o.  B ano 

Cecilius Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. A ano 

 

 

Ad5) 

Ing. Horáková a Ing. Dvořáčková připraví na příští jednání podklady pro vydání publikace (listovky). 

Jednání se bude konat 22. listopadu 2019. 

 

 

Zapsala: Ing. Vladimíra Horáková 

 


