
 

 

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství  
a  

 Výzkumná stanice KRV FAPPZ ČZU v Praze 
vás zvou na 

Polní den ekologického zemědělství v Praze Uhříněvsi 

 
Zveme Vás na komentované přehlídky polních plodin pěstovaných v režimu ekologického 
zemědělství. Nabídneme Vám kvalitativní srovnání tradičních odrůd pšenic a ječmenů, ale i 
odrůd speciálně šlechtěných pro podmínky ekologické produkce. Dozvíte se, jak prospívají, 
jaké dávají výnosy, i jak vybírat vhodné odrůdy pro ekologické pěstování. V druhé části 
programu Vám ukážeme, jak je možné ovlivňovat výnosy při ekologickém pěstování brambor a 
jak při tom chránit půdu před erozí. 
 

Doporučování odrůd pro ekologické zemědělství 

Seznam doporučených odrůd (SDO), který každoročně vydává ÚKZÚZ, poskytuje pěstitelům 
objektivní a nezávislé informace o odrůdách, jejich vlastnostech, vhodnosti do pěstebních 
podmínek České republiky a usnadňuje orientaci v nabídce sortimentu na trhu.  
Protože se šlechtitelé v ČR nezabývají šlechtěním odrůd pro ekologické zemědělství (EZ), jsou 
osiva pro EZ množena z registrovaných odrůd, dostupných na trhu, jejichž vlastnosti však v 
podmínkách EZ nebyly až dosud ověřovány. Doporučování vhodných odrůd obilnin pro 
ekologickou produkci proto v roce 2014 zahájil projekt ČTPEZ nazvaný BIONET CZ. Od roku 2015 
jsou odrůdové zkoušky registrovaných odrůd polních plodin v podmínkách ekologického 
zemědělství podporovány z národních dotací. Cílem doporučování je získat informace o 
pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin v podmínkách ekologického 
zemědělství a následně je zprostředkovat pěstitelům. Garantem ověřování je PRO-BIO Svaz 
ekologických zemědělců. 
 
 
Polní den ekologického zemědělství v Praze Uhříněvsi 

Kde   
Pokusné plochy výzkumné stanice KRV FAPPZ ČZU Praha Uhříněves (viz mapka) 

GPS: 50°2'13.002"N, 14°37'1.956"E 
(v blízkosti zastávka MHD: K Netlukám) 
Kdy 
v úterý 30. 6. 2015 od 9:30 – 12:30 
Sraz účastníků přímo na poli. Občerstvení zajištěno.  
Přihlášky 
Účast nám prosím potvrďte na info@bioinstitut.cz, tel: 581 115 181  
Akci pro vás zajišťuje Bioinstitut, o.p.s., koordinátor ČTPEZ. 

 



 

 

Program: 

Přehlídky ozimých pšenic a informace o výsledcích z prvního roku ověřování (projekt BIONET) 
Ing. Zdeněk Stehno, CSc., ČTPEZ 

Přehlídka pluchatých pšenic 
Přehlídky jarních pšenic a ječmenů zařazených do ověřování odrůd v rámci SDO pro EZ  
prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Česká zemědělská univerzita Praha  

Odrůdy pšenice špaldy vhodné pro ekologickou produkci  
Ing. Petr Trávníček, PRO-BIO s.r.o. 
 
Možnosti ovlivnění výnosu hlíz brambor v EZ (ošetření sadby, aplikace půdních a stimulačních 
přípravků během vegetace).  
Půdoochranné technologie při pěstování brambor.  
Ing. Petr Dvořák, Ph.D, Česká zemědělská univerzita Praha 

 
Přehled všech odrůd zařazených do ověřování viz dále. 
 
 
Lokalita pokusných ploch  
GPS: 50°2'13.002"N, 14°37'1.956"E 

 

 



 

 

Přehled odrůd zařazených do ověřování – polní přehlídky 30. 6. 2015 Praha Uhříněves 
 
Projekt Bionet CZ – ozimé pšenice 
 
Charakteristika hodnocených odrůd – informace z hodnocení v konvenčních podmínkách 
 

• Bohemia  - Selgen, a.s.  

– poloraná  

– pekařská jakost A  

– registrována v roce 2007  

– vysoká HTS, vysoká hmotnost zrna v klasu, vysoký výnos zrna, výborná 

mrazuvzdornost  

 
• Sultan - Selgen, a.s.  

– poloraná  

– pekařská jakost A  

– vysoký obsah bílkovin, vynikající úroveň objemové hmotnosti a vysoký obsah lepku  

– registrována v roce 2008  

– střední délka rostlin s průměrnou odolností k poléhání  

– velmi dobrá odolnost k padlí travnímu a braničnatce v klasu  

 

• Diadem - Selgen, a.s.  

– poloraná  

– pekařská jakost A  

– registrována v roce 2012  

– vysoká mrazuvzdornost, bezproblémové přezimování  

– vysoká odolnost ke rzi plevové, střední odolnost k padlí travnímu a rzi pšeničné  

 

• Penalta - Selgen, a.s.  

– poloraná  

– pekařská jakost C  

– právně chráněná od roku 2010 

– vysoký výnos zrna ve všech oblastech  

– vyniká vysokou odolností k padlí travnímu, vyšší odolností ke komplexu listových 

chorob a chorobám klasů – braničnatce a fusáriu  

– střední odolnost k poléhání  

– vyšší zimuvzdornost  

 

• Scaro  - Getreidezüchtung Peter Kunz, Švýcarsko  

– vyšlechtěna pro podmínky EZ  

– pekařská jakost E (švýcarská Top třída)  

– vysoký obsah bílkovin, lepku a vysoké číslo poklesu  

– silný a pevný lepek a z tohoto důvodu je doporučována pro velkoobjemové 

zpracování v pekařské výrobě  

– mimořádně dobrý zdravotní stav  



 

 

–  zejména vysoká odolnost vůči klasovým septoriózám a fusariózám  velmi dobrá 

odolnost také ke rzím  

 
• Ekolog  - Edelhof, Rakousko  

– vyšlechtěna pro podmínky EZ  

– středně raná až raná  

– pekařská jakost E (BQ 6)  

– velké zrno (HTS) – vysoká výmelnost mouky 

– odolnost k zakrslé sněti pšeničné 

 
 
Odrůdy zařazené do odrůdových zkoušek (SDO) – podrobnější informace k těmto odrůdám získáte 
v rámci přehlídek   
 
Ječmen jarní 

 Grace – Bor s.r.o. 

 Azit – Limagrain Central Europe Cereals s.r.o. 

 Heris - Limagrain Central Europe Cereals s.r.o. 

 Wiebke – Saaten Union CZ s.r.o. 

 Solist – Selgen a.s. 
 
Pšenice jarní 

 Quintus – Bor s.r.o. 

 SW Kadrilj – Oseva Uni, a.s. 

 Astrid - Selgen a.s. 

 Anabel - Selgen a.s. 

 IZZY - Selgen a.s. 

 Dafne - Selgen a.s. 

 KWS Scirocco – Soufflet Agro a.s. 


