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Zápis z online jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice
ze dne 23. 11. 2020 a elektronického hlasování k zařazení odrůd pšenice jarní do
kategorií doporučování pro rok 2021
Přítomni:
- členové komise: Dr. Ing. Pavel Horčička, Ing. Jana Chrpová, CSc., Ing. Vladimíra Horáková, prof.
Ing. Jan Křen, CSc., Jana Nováková, Ing. Tomáš Nováček
- hosté: Ing. Klára Schrieblová, Ing. Anna Heřmanská, PhD.
Omluveni:
- členové komise: Ing. Pavel Amler, doc.Ing. Marie Hrušková, CSc., Ing. Karel Klaška, Ing. Jaroslav
Kopista, Ing. Petr Laml, Ing. Petr Martínek, CSc., Ing. Rudolf Malaska, Petr Saro, Ing. Antonín
Tomšíček, Ing. Libor Zahálka,
Program:
1. Zahájení
2. Vyhodnocení sklizňového roku 2020
3. Diskuze k podkladům pro publikaci a listovku a zařazení odrůd do kategorií doporučení,
listovka
4. Výsledky elektronického hlasování
5. Různé
Ad1)

S ohledem na epidemiologickou situaci byla opět upřednostněna forma jednání prostřednictvím
videokonference a hlasování k zařazení odrůd pšenice jarní do kategorií doporučení proběhne
elektronicky (e-mailem).
Přítomné přivítal a jednání zahájil předseda komise prof. Křen.
Ing. Horáková informovala přítomné o rozšíření Komise. Na žádost ČMŠSA (Českomoravské
šlechtitelské a semenářské asociace) se stal novým členem komise Ing. Tomáš Nováček, dlouholetý
šlechtitel pšenice, pracující ve firmě Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Ad2)

Ing. Horáková zhodnotila ročník 2020. Ze zpracování byly vyloučeny výnosy zrna z pokusů ze 4
lokalit:
• Čáslav - pokus nesklizen kvůli silnému poškození hraboši,
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Pusté Jakartice - výnosy vyřazeny kvůli silnému poškození hraboši,
Kujavy - výnosy vyřazeny kvůli vysoké heterogenitě,
Veselíčko - výnosy vyřazeny kvůli vysoké heterogenitě, způsobené nevyrovnaným
vzcházením a s tím spojenou nekompletností parcel.
K problematice vylučování výnosů zrna ze zpracování proběhla diskuze. Dr. Horčička požadoval,
aby na případném vyloučení výnosů zrna ze zpracování výsledků spolurozhodovala i Komise. Dle Ing.
Horákové je toto rozhodnutí v gesci ÚKZÚZ. Komise je s důvody pro vyloučení pravidelně
informovaná a případně dává podněty pro změny v přístupu ke zpracování výsledků pokusů.
Infekční tlak chorob byl v letošním roce celkově slabší. Padlí pšenice na listu se výrazněji
projevilo na lokalitách Čáslav, Stupice a Úhřetice. Výskyty v klasech byly jen ojedinělé. Středně vysoký
infekční tlak rzi pšeničné byl zaznamenán na lokalitách Chrlice, Stupice a Chrastava. Ojediněle byl
zaznamenán výskyt rzi plevové – Stupice, Chrastava, Veselíčko. V polním hodnocení fusarióz klasů
pšenice se potvrdily výsledky hodnocení odrůd získané z infekčních testů v Ruzyni. Poléhání bylo
celkově na nižší úrovní, výjimkou byly pokusy v Pustých Jakarticích.
•
•
•

Ad3)

Hlavním předmětem jednání bylo vyhodnocení výsledků pšenice seté jarní za období 2017 - 2020
a zařazení odrůd do kategorií doporučení pro sklizňový rok 2021. Podklady k jednání členové komise
obdrželi v předstihu elektronicky.
K zaslaným podkladům proběhla diskuze, která vyústila v následující úpravy a návrhy:
• do slovního popisu odrůd Kabot a Unis bude doplněno upozornění na riziko vyšší
náchylnosti k fusariozám klasu pšenice,
• bude připraven návrh na stanovení limitu obsahu DON, po jehož překročení nebude
odrůda doporučena pro pěstování,
• u nově zařazených odrůd, u kterých jsou k dispozici pouze výsledky tří let zkoušení,
nebude uvedeno hodnocení rzi plevové. Hodnocení v polních podmínkách, kde byl
infekční tlak ve sledovaném období slabý, se mírně liší od hodnocení z testů,
• Dr. Horčička navrhl uvádět v rámci Významných hospodářských vlastností odrůd i
hodnocení Objemové výtěžnosti pečiva (stanoveno pekařským pokusem Rapid Mix Test)
jednotlivých odrůd a to formou bodového vyjádření (9-1). Poznámka: Tento parametr je
velmi pracný a hodnotí se u odrůdy jen 4 roky. V rámci registračního řízení odrůdy a rok
po registraci. Absolutní hodnoty získané z odlišných ročníků nejsou srovnatelné.
• listovka bude obsahovat pouze odrůdy doporučené, popisy a hodnocení předběžně
doporučených a ostatních odrůd bude uvedeno až v Publikaci (obdobně jako v minulém
roce).
Ad4)

Hlasování k zařazení odrůd pšenice jarní do kategorií doporučení bylo uzavřeno 24. 11. 2020.
Hlasovalo 9 členů Komise. Tři zástupci ČMŠSA nemají právo hlasovat k odrůdám. Čtyři členové
Komise se hlasování nezúčastnili.
Jednohlasně bylo schváleno následující zařazení odrůd:
Doporučené:
• kategorie jakosti E – Goldspring, Sibelius, Alicia, KWS Sharki, Kapitol, Astrid
• kategorie jakosti A – Kitri, Pexeso, Libertina, Unis
• kategorie jakosti B – Toccata, Kabot, Registana, Eponia.
Ostatní: Anabel, Tercie
Předběžně doporučené: nově registrované odrůdy
Ad5)

Příští jednání se bude konat na přelomu února/března.
Předseda komise účastníkům videokonference poděkoval za účast a jednání ukončil.

Zapsala: Ing. Klára Schrieblová
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