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Antonín Tomšíček, Radmila Dostálová,  
Jaroslava Koblížková, Pavlína Smutná, 
Tomáš Mezlík, Milan Procházka, Jiří Maceček, 
Luděk Říha, Michal Chlubný 

 

 

 

 

Zápis z online jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd hrachu polního a sóje  
 

Přítomni: 
- členové komise: Tomáš Mezlík, Pavlína Smutná, Radmila Dostálová, Luděk Říha, Michal 

Chlubný, Milan Procházka. 

- hosté: Svatava Měřínská, František Vytiska, Jiří Dostál. 
 

Omluveni: 

- členové komise: Antonín Tomšíček, Jaroslava Koblížková, Jiří Maceček 

Program: 

1. Zahájení 
2. Jednání k návrhu listovky seznamu doporučených odrůd hrachu polního 2021 

3. Jednání k návrhu listovky seznamu doporučených odrůd sóje 2021 

 

 

Ad1) 

S ohledem na epidemiologickou situaci se jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd 
hrachu polního a sóje (dále jen „komise“) uskutečnilo prostřednictvím elektronické pošty a formou 

videokonference. 

 

Ad2) 

Jednání k hrachu polnímu proběhlo prostřednictvím elektronické pošty. Členům komise byly dne 
9.10. zaslány emailem výsledky zkoušení odrůd hrachu polního a návrh Seznamu doporučených odrůd 
hrachu polního 2021 ve formě tzv. listovky. Členové byli vyzváni k zaslání připomínek a v souladu se 

statutem komise k hlasování o doporučení jednotlivých odrůd elektronickou poštou. 
Připomínky členů k zaslanému návrhu listovky byly zapracovány. 

Z hlediska doporučení bylo jednohlasně odsouhlaseno zařazení odrůdy LG Aspen do kategorie 

ostatních odrůd z důvodu nízkého výnosu semene a střední až menší odolnost proti komplexu viróz. 
Odrůda Kingfisher byla hlasy většiny zařazena do kategorie ostatních odrůd z důvodu nízkého výnosu 

semene, nízkého obsahu a výnosu dusíkatých látek a střední až menší odolnost proti komplexu viróz. 
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• Doporučené odrůdy – Abarth, Astronaute, Audit, Avatar, Boxer, Eso, Gambit, Impuls, Lump, 

Salamanca, Saxon, Trendy. 

• Ostatní odrůdy – LG Aspen, Kingfisher. 

 

Ad3) 

Jednání k sóje proběhlo 14.12.2020 formou videokonference přes Teams. Členům byly před 
jednáním zaslány elektronickou poštou výsledky zkoušení odrůd sóje a návrh Seznamu doporučených 
odrůd sóje 2021 ve formě tzv. listovky.  

Na začátku jednání byl krátce zhodnocen průběh počasí ročníku 2020 a porovnány datumy setí 
pokusů a sklizní pokusů v posledních 3 letech vypovídající o značné rozdílnosti především v průběhu 
počasí v těchto letech. 

V návaznosti na závěry jednání komise v roce 2019 byla znovu projednána problematika zařazení 
odrůd do jednotlivých kategorií ranosti. Bylo odsouhlaseno přeřazení odrůdy Tertia z raného sortimentu 
do středně raného a naopak odrůdy Korus ze středně raného sortimentu do raného sortimentu. 

Z hlediska doporučení bylo jednohlasně odsouhlaseno zařazení všech zkoušených odrůd do 
kategorie doporučených, u nově registrovaných do předběžně doporučených odrůd. 

• Doporučené odrůdy – Ambella, Mayrika, Albiensis, Bettina, Brunensis, Coraline, Kofu, 

Korus, Moravians, Silesia, Tertia, Naya. 

• Předběžně doporučené odrůdy – Marzena, Aurelina, Hana. 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Mezlík 
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