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Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D., 
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Zápis z online jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale 

ozimého a ovsa pluchatého ze dne 1. 2. 2021 

 

 

Přítomni: 
- členové komise: Ing. Jiří Hermuth, Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D., Jana Nováková, 

Ing. Vladimíra Horáková, Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Ing. Vratislav Šantrůček 

- hosté: Ing. Olga Dvořáčková, Ing. Anna Heřmanská, Ph.D., Ing. Tomáš Mezlík, Ing. Milan 

Nečas, Ing. Marek Povolný 

 

Omluveni: 

- členové komise: - 
 

Program: 

1. Tritikale ozimé – hodnocení sklizňového roku 2020, diskuze k podkladům pro publikaci, 

zařazení odrůd do kategorií doporučení, listovka, publikace  
2. Oves setý – hodnocení sklizňového roku 2020, diskuze k podkladům pro publikaci, zařazení 

odrůd do kategorií doporučení, listovka, publikace, lokality a sortiment pro zásev 2021 

3. Různé 

 

Ad1) 

Jednání zahájil předseda komise Ing. Nesvadba, přivítal přítomné a předal slovo zástupcům NOÚ, 
kteří připravili podklady k jednání. Podklady členové Komise obdrželi v předstihu elektronicky.  

Ing. Horáková stručně charakterizovala uplynulý ročník z pohledu odrůdových pokusů 
s tritikalem ozimým. Z jedenácti založených pokusů bylo plně použitelných deset. Ze zpracování byly 
z důvodů vysoké vnitřní variability vyřazeny výnosy zrna z pokusu v Žabčicích. Obecně byly dosažené 
výnosy ve sklizňovém roce 2020 zrna nejvyšší za poslední čtyři ročníky. Infekční tlak chorob byl středně 
vysoký až nízký. K silnějšímu polehnutí došlo pouze na lokalitě Jaroměřice. Detailní výsledky ročníku 
jsou k dispozici na webových stránkách ÚKZÚZ. 

V další části jednání prezentovala výsledky víceletého hodnocení odrůd, které slouží jako 
podklad pro zařazení odrůd do kategorií doporučení. Nově byla tabulka významných hospodářských 
vlastností rozšířena o hodnocení úrovně mrazuvzdornosti odrůd stanovené testy v umělých podmínkách. 
Komise neměla k podkladům připomínky. V následujícím hlasování Komise jednohlasně schválila 
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zařazení odrůd Agostino, Cappricia, Cedrico Claudius a Porto do kategorie doporučené, nově 
registrované odrůdy Octavio, SU Askadus, SU Liborius a Temuco do kategorie předběžně doporučené.  

Komise po diskuzi schválila odrůdy Cedrico, Porto a Temuco jako standardy pro sklizňový rok 
2021. 

Ing. Horáková poděkovala přítomným za aktivní přístup k elektronickému hlasování o sortimentu 
a lokalitách pro výsev tritikale ozimého, které proběhlo v termínu 8.-14. 9. 2020. Hlasovali čtyři 
členové. Do sortimentu byly jednohlasně zařazeny odrůdy Agostino, Cappricia, Cedrico Claudius, 

Porto, Octavio, SU Askadus, SU Liborius a Temuco. Pro zásev byly schváleny lokality Domanínek, 
Kujavy, Žabčice, Hradec, Chrastava, Chrlice, Jaroměřice, Lípa, Pusté Jakartice, Staňkov a Vysoká.  
 

 

Ad2) 

Ing. Dvořáčková zhodnotila ročník 2020. Pokusy byly zaseté mezi 16. březnem a 7. dubnem. 
Duben byl velmi slunečný, ale srážkově výrazně podnormální. Sucho přetrvávalo až do poloviny května. 
Druhá polovina května a červen byly deštivé, srážkově nadnormální. Větší výskyt padlí a chorob 
komplexu listových skvrnitostí byl na stanici Chrastava. V důsledku deštivého počasí docházelo častěji 
k poléhání porostů. Nepolehlý pokus byl pouze v Domanínku. K totálnímu polehnutí celého pokusu 
došlo v Jaroměřicích. K výraznějšímu poléhání došlo ve Staňkově a v Lípě, na ostatních stanicích bylo 
středně silné nebo slabší v závislosti na odolnosti odrůdy. 

Do průměru ročníku nebyl zařazený výnos zrna z Pustých Jakartic pro vysokou vnitřní variabilitu 
pokusu. 

Proběhla diskuze k výsledkům a návrhům na zařazení odrůd do kategorií doporučení. O každé 
odrůdě se hlasovalo samostatně. 

 

Odrůda 
Kategorie 

doporučování pro proti 

Aspen D 6 0 

Bingo D 6 0 

Korok D 6 0 

Lion D 6 0 

Poseidon D 6 0 

Perun D 6 0 

Remus D 6 0 

Atego O 6 0 

Kertag O 4 2 

Logo O 5 1 

Tim O 6 0 

NORD 17/115 (Magellan) PD 6 0 

SG-K16369 (Merlin) PD 6 0 

D = doporučená odrůd 

PD = předběžně doporučená odrůda 

O = ostatní odrůda 

 

Komise schválila sortiment pro zásev 2021: Aspen, Atego, Bingo, Kertag, Korok, Lion, Magellan, 

Merlin, Perun a Remus.  

Komise schválila odrůdy Lion a Remus jako standardy pro sklizňový rok 2021. 

 

Zkušební lokality zůstávají beze změny: 

- placené z dotace: Domanínek a Horažďovice 

- stanice ÚKZÚZ: Hradec, Chrastava, Jaroměřice, Lípa, Pusté Jakartice, Staňkov, Vysoká 

 

Komise diskutovala o kritériích pro doporučování ovsa setého. Jednohlasně schválila vzhledem 
k vysoké úrovni výnosů zrna nově stanovených standardních odrůd snížit výnosovou hranici pro 
doporučené odrůdy z 98 na 96 %. 

Komise odsouhlasila pravidlo ponechat v sortimentu odrůdy, které mají množitelské plochy větší 
než 10%, přestože byly zařazeny do kategorie ostatní. 
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Komise se shodla na úpravě slovních popisů odrůd ovsa setého. Pluchatost se bude popisovat pouze 

v textu, ale nebude se zařazovat mezi přínosy nebo rizika odrůdy.  
.  

 

 

Ad3) 

Ing. Horáková upozornila, že napříč komisemi, které prezentují hodnocení odrůd v publikaci 

Obilniny, probíhá diskuze k formě a formátu publikace. Realizuje se návrh zvětšit tištěnou verzi 

publikace z formátu B4 na A4. U plodin, kde se zkouší a hodnotí vysoký počet odrůd jsou v případě 
menšího formátu souhrnné tabulky významných hospodářských vlastností špatně čitelné. V souladu 

s námětem Ing. Pazderů se diskutuje i varianta vydávat publikaci pouze elektronickou formou. Zatím se 
však většina komisí přiklání i k vydávání tištěné verze, byť v nižším nákladu. Ing. Povolný upozornil, 
že od podzimu by měla na webových stránkách ÚKZÚZ začít fungovat nová aplikace, která umožní 
interaktivní práci s výstupy pro doporučování. 

Ing. Mezlík upozornil, že na podnět Ing. Nesvadby z minulého jednání, bude aktualizován název 
komise na Komise pro Seznam doporučených odrůd ovsa setého, tritikale ozimého a žita ozimého. Dále 
informoval přítomné, že odpovědnost za plodiny tritikale a žito od začátku února přebírá od Ing. 
Horákové její kolega Ing. Nečas. Zástupcem za ÚKZÚZ v komisi bude jmenovaná Ing. Dvořáčková.  

Ing. Nesvadba přítomným poděkoval za účast a aktivní přístup a jednání ukončil. 
 

 

 

Zapsala: Ing. Vladimíra Horáková, Ing. Olga Dvořáčková 
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