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Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu
ekologického zemědělství ze dne 7. 9. 2021
Přítomni:
-

členové komise: Capouchová Ivana (TEAMS), Horáková Vladimíra, Janovská Dagmar
(TEAMS), Konvalina Petr (TEAMS), Samsonová Pavlína, Trávníček Petr, Chlad František
hosté: Dvořáčková Olga, Schrieblová Klára, Heřmanská Anna (TEAMS)

Omluveni:
-

členové komise:

Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Výsledky a hodnocení pokusů pro SDO EZ pšenice ozimé ze sklizňového roku 2021
Sortiment a lokality pro pokusy s pšenicí ozimou sklizňový rok 2022
Různé

Ad1)
Jednání proběhlo kombinovanou formou. Část členů komise se dostavila osobně a část byla
přítomna prostřednictvím aplikace TEAMS.
Ad2)
Ing. Horáková stručně shrnula průběh ročníku ve vztahu k porostům ozimé pšenice. Informovala
přítomné o stavu pokusů v době přehlídek a způsobu vyhodnocení výsledků. Do výsledků pokusů
s ozimou pšenicí nebyly zařazeny výnosy z lokalit:
Domanínek: těsně před sklizní byly porosty poškozeny kroupami
Zvíkov:
vlivem nadměrných srážek byly porosty podmáčené, což vedlo k úhynu rostlin a vysoké
mezerovitosti porostu. Na přehlídce porostů v červnu bylo rozhodnuto pokus nesklízet.
Problematika pokusů s jarními obilninami nebyla předmětem jednání. Vzhledem k opoždění
letošní sklizně nemají pracovníci ÚKZÚZ dosud k dispozici všechny protokoly s výsledky pokusů.
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Ad3)
ÚKZÚZ obdržel 11 žádostí o zařazení odrůd pšenice seté ozimé do pokusů SDO v režimu
ekologického zemědělství. Proběhla diskuze a hlasování o sortimentu odrůd pro sklizňový rok
2021/2022. Výsledky hlasování jsou uvedeny v následující tabulce.
Žádosti o zařazení do pokusů pro SDO v režimu ekologického zemědělství pšenice ozimé pro sklizňový
rok 2021/2022
Odrůda

Genius
Butterfly
LG Orlice
Illusion
Pirueta
Mercedes
LG Absalon
RW51811(RGT Telemark)
Annie
Partner
Wiwa

Zařadit do
sortimentu
(ANO/NE)

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano

ANO

NE

7

0

NORDSAAT Saatzucht GmbH

7
7
7
7
7
7
7
0
7
7

0
0
0
0
0
0
0
7
0
0

SELGEN, a.s.

Žadatel

Limagrain Europe

Zástupce v ČR
SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

2019
2019

SAATEN - UNION CZ s.r.o.

2019
2021

SELGEN, a.s.
Limagrain Europe

2014
2017

SELGEN, a.s.
SELGEN, a.s.

Rok
registrace

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

2021

RAGT Czech s.r.o.

2014

SELGEN, a.s.
SECOBRA Recherches

PRO SEEDS s.r.o.

2016

Getreidezüchtung Peter Kunz

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.

2021

Pokusy budou vysety na 6 lokalitách. Komise rozhodla nezakládat pokusy na lokalitě Šumperk.
Důvodem je vysoké zaplevelení, opakovaná nekompletnost parcel a nízká použitelnost výnosů do
finálního zpracování (3 ročníky ze 4 byly vyloučeny). V případě zajištění dostatečně kvalitních
pozemků (homogenní, s nízkou úrovní zaplevelení), počítá komise s návratem zkoušení na tuto lokalitu.
Lokality pro sklizňový rok 2021/2022:
• Uhříněves,
• Zvíkov,
• Domanínek,
• Soběkury,
• Žabčice,
• Věrovany – zkušební stanice ÚKZÚZ.
Ad3)
Ing. Horáková poděkovala členům komise za elektronické hlasování ke změnám metodik. Úprava
metodik vychází z podnětu Odrůdové komise, která vznesla návrh vyloučit z hodnocení měřené znaky
morfologických vlastností rostlin:
• Vzdálenost praporcového listu a klasu (cm)
• Délka praporcového listu (mm)
• Šířka praporcového listu (mm)
• Délka klasu (mm)
• Počet zrn v klasu (ks)
Argumentem bylo, že se jedná o popisné charakteristiky, které nemají přímý vztah k užitné
hodnotě odrůd, jsou velmi pracné a v případě některých plodin (ječmene jarního) nejsou průkazné
odrůdové rozdíly (variabilita způsobená prostředím převyšuje odrůdovou variabilitu). Odborná komise
pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství s tímto návrhem
souhlasila a od sklizňového roku 2022 již nebudou tyto charakteristiky u zkoušených odrůd v pokusech
hodnoceny.
Zapsala: Ing. Vladimíra Horáková
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