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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 

 

 

 

 

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu 
ekologického zemědělství ze dne 13. 12. 2019 konaného na ÚKZÚZ Brno, NOÚ, 
Hroznová 2 

 

 

Přítomni: 
- členové komise: Horáková Vladimíra, Samsonová Pavlína, Trávníček Petr, Chlad František 

- hosté: Dvořáčková Olga, Nečas Milan, Schrieblová Klára, Svoboda Martin 

 

Omluveni: 

- členové komise: Capouchová Ivana, Janovská Dagmar, Stehno Zdeněk, Konvalina Petr 

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Zařazení odrůd ječmene jarního, pšenice jarní a pšenice ozimé do kategorii doporučení  
3. Publikace výsledků odrůdových pokusů s ječmenem jarním, pšenicí jarní a ozimou za období 

2016-2019 

4. Různé 

 

Ad1) 

Jednání zahájila a přítomné přivítala Ing. Horáková. Omluvila předsedkyni prof. Capouchovou a 

další členy komise, kteří se kvůli vysokému pracovnímu zatížení, nemohli na jednání dostavit. Přítomna 

byla přesně polovina členů komise, což je minimum, potřebné k tomu, aby byla usnášení schopná.  
Dále spolu s Ing. Svobodou podala zprávu o stavu pokusů s ozimou pšenicí, zjištěném v rámci 

podzimních přehlídek. Obecně lze konstatovat, že pokusy byly kvalitně založeny a vstupují do zimy 
kompletní. Obavy jsou z poškození hraboši. Na lokalitě Věrovany už k němu dochází, v Soběkurách 
bylo možné sledovat vysoké výskyty hrabošů na přilehlém honu. Upozornila také na nutnost opravy 
metodik, které doporučují vláčení až ve fázi BBCH 22 (druhá odnož viditelná), což při respektování 
tohoto termínu v podmínkách letošního ročníku bylo pozdě a plevele byly již přerostlé.  

  

Útvar: NOÚ Sp. zn.:  

Vyřizuje: Ing. Vladimíra Horáková Č. j.: UKZUZ 228373/2019 

E-mail: vladimira.horakova@ukzuz.cz   

Telefon: +420 543 548 228   

Adresa: Hroznová 2, 656 06 Brno Datum: 13. 12. 2019 
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Ad2) 

Komise projednala a jednohlasně schválila zařazení odrůd do jednotlivých kategorií doporučení:  
 

Pšenice ozimá: 
• doporučená – Annie, Bernstein, Gordian, Penelope, Sultan 

• ostatní – Balitus 

 

Pšenice jarní: 
• doporučená – Izzy, Quintus 

• předběžně doporučená – Kabot, Registana 

 

Ječmen jarní: 
• doporučená – Azit, Solist 

• předběžně doporučená – Kampa 

 

Ad3) 

Ing. Dvořáčková a Ing. Horáková představily návrh tabulkové a textové části publikace pro rok 
2020. Proběhla diskuze k jednotlivým oddílům. Konečná verze podkladů pro publikaci bude rozeslána 
členům komise k připomínkám.  

 

Ad4) 

Diskutovaly se změny v zásadách pro dotační titul 9.A.b.1. Publikace doporučovaných odrůd a 
souvisejících informací, především k termínům zasílání žádostí o dotaci a uzavírání smluv na provádění 
pokusů.  

 

Ing. Horáková se na komisi obrátila s dotazem týkajícím se minimální hranice výnosu u odrůd 
pro speciální využití. Konkrétně se probírala odrůda s purpurovým zrnem, která v pokusech dosahuje 

cca 70 % výnosu ve srovnání se standardními odrůdami a nese riziko spojené s menší odolností proti 
napadení padlím travním a rzí pšeničnou. Z diskuze vyplynulo, že pokud je odrůda nositelem jedinečné 
vlastnosti, kterou nemá žádná jiná registrovaná odrůda, jsou pěstitelé ochotni tento handicap tolerovat. 

 

Podrobné výsledky zkoušek užitné hodnoty pokusů s pšenicí a ječmenem v režimu ekologického 
zemědělství lze najít na webových stránkách ÚKZÚZ: 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/odrudy/seznam-doporucenych-odrud/x2019/podrobne-vysledky/  

 

V příštím roce uběhne pětileté období, na které se volí předseda a tajemník komise. 
 

Ing. Dvořáčková a Ing. Horáková připraví do 8. ledna 2020 podklady pro článek do Zemědělce. 
 

 

 

Zapsala: Ing. Vladimíra Horáková 
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