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• Semenářství
Témata přednášek a cvičení
• Význam, úkoly a historie semenářství zemědělských plodin. Organizace semenářství v ČR.
• Genetická struktura odrůdy a její reprodukce.
• Udržování odrůd samosprašných, cizosprašných a vegetativně množených plodin.
• Příčiny znehodnocení odrůd a systémy udržovacího šlechtění. 
• Biologická a semenářská hodnota osiva a sadby, genetické a fyziologické předpoklady. 
• Semenářský ideotyp a semenářské modifikace. Zásady množení osiva a sadby.
• Vypracování projektu zásad množení osiva (sadby) vybrané plodiny. 
• Posklizňová a předseťová úprava osiv a sadby, balení, adjustace a skladování osiv a sadby. Demonstrace úpravy 

osiv (sadby), balení a skladování (terénní cvičení) - ČSO, technologické linky. 
• Semenářská kontrola - uznávací řízení množitelských porostů a uznávání ve vzorku. 
• Technické normy pro uznávání porostů a osiva ve vzorku. 
• Odběr a příprava průměrného vzorku, metody zjišťování ukazatelů semenářské hodnoty.
• Využití bílkovinných markérů k identifikaci osiva odrůdy. Využívání netradičních metod a postupů v semenářství, 

umělá semena. 
• Obchodování s osivem a sadbou. Mezinárodní semenářská organizace. 
• Legislativa obchodu s osivem a sadbou registrovaných odrůd. 

• Graman, J. a  kol. : Semenářství. České  Budějovice, ZF JU 1999, 180 s. 
• Houba M., Hosnedl V. Osivo a sadba. Nakl. M. Sedláček, Praha, 2002.
• Chloupek O. Genetická diverzita, šlechtění a semenářství. Academia Prahy, 2008. 
• Zákon  č. 92/1996 Sb. a novelizace v Zákoně č. 357/99 Sb.
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ZÁKON
ze dne 25. června 2003

o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), 

§ 2
Vymezení pojmů

V tomto zákoně se rozumí
odrůdou soubor rostlin náležející k nejnižšímu stupni botanického třídění, vymezitelný projevem znaků vyplývajících z určitého genotypu 
nebo kombinace genotypů, odlišitelný od každého jiného souboru rostlin projevem nejméně jednoho z těchto znaků, a považovaný za 
jednotku rozmnožovatelnou beze změny,
rozmnožovacím materiálem osivo a sadba pěstovaných rostlin, 
osivem semena k rozmnožování nebo pěstování rostlin; za osivo se považuje i sadba brambor a ustanovení písmene d) se pro ni nepoužije,
sadbou rostliny nebo části rostlin sloužící k rozmnožování nebo k pěstování,
komponentami odrůdy linie, klony nebo jiné odrůdy, z nichž se daná odrůda skládá anebo z nichž se vyrábí rozmnožovací materiál dané 
odrůdy,
geneticky modifikovanou odrůdou odrůda, která zahrnuje geneticky modifikované rostliny1a), 
udržovacím šlechtěním odrůdy postup podle obecně uznávané praxe, zajišťující zachování uniformity a stálosti odrůdy2),
udržovatelem odrůdy osoba odpovědná za udržovací šlechtění odrůdy,
uváděním do oběhu obchodní skladování, prodej, nebo jiný způsob převodu nebo přechodu rozmnožovacího materiálu na jinou osobu, 
pokud jsou tyto činnosti prováděny za účelem jeho obchodního využití, přičemž za uvádění do oběhu se považuje rovněž nabízení k prodeji; 
za uvádění do oběhu se nepovažuje výroba nebo úprava rozmnožovacího materiálu u jiné osoby, která není spojena s převodem nebo 
přechodem rozmnožovacího materiálu, a poskytnutí rozmnožovacího materiálu pro šlechtitelské, výzkumné a pokusné účely,
uznávacím řízením proces úředního zkoušení množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu; formou uznávacího řízení je rovněž 
osvědčování vlastností rozmnožovacího materiálu pro účely vývozu s vydáváním mezinárodně platných certifikátů,
sazenicemi zeleniny mladé rostliny vyrobené z osiva, sadby nebo části rostlin k výsadbě pro pěstování zeleniny ke konečné spotřebě,
podnoží výpěstek rodu nebo druhu včetně jejich kříženců a odrůd vhodných pro štěpování odrůd révy, ovocných rodů a druhů, okrasných 
druhů nebo zeleniny,

  ů   ů           ů    
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Příloha č. 1 k zákonu č. 219/2003 Sb.

Druhový seznam

1. Zemědělské druhy (mimo použití pro okrasné účely)
1.1. Obilniny

Avena sativa L. Oves 
Hordeum vulgare L. Ječmen
Phalaris canariensis L. Lesknice kanárská
Secale cereale L. Žito
Sorghum bicolor (L.) Moench Čirok
Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Čirok sudanská tráva
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. Pšenice setá
Triticum durum Desf. Pšenice tvrdá
Triticum spelta L. Pšenice špalda
X Triticosecale Wittm. Tritikale
Zea mays L. (partim) Kukuřice (mimo pukancové a cukrové)
a hybridy druhů
Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense 

(Piper) Stapf.
Čirok x sudanská tráva
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1.2. Krmné plodiny
1.2.1 Trávy
Agrostis canina L. Psineček psí
Agrostis capillaris L. (syn.: Agrostis tenuis Sibth.) Psineček tenký
Agrostis gigantea Roth Psineček veliký
Agrostis stolonifera L. Psineček výběžkatý
Alopecurus pratensis L. Psárka luční

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl Ovsík vyvýšený
Bromus catharticus Vahl Sveřep samužníkovitý
Bromus sitchensis Trin. Sveřep sitecký
Dactylis glomerata L. Srha laločnatá
Festuca arundinacea Schreber Kostřava rákosovitá
Festuca ovina L. Kostřava ovčí
Festuca pratensis Hudson Kostřava luční
Festuca rubra L. Kostřava červená
xFestulolium     hybridy 

z křížení druhu z rodu Festuca 
s druhem z rodu Lolium

Festulolium

hybridy z křížení druhu z rodu
kostřava s druhem z rodu jílek

Lolium multiflorum Lam. Jílek mnohokvětý
Lolium perenne L. Jílek vytrvalý
Lolium x boucheanum Kunth Jílek hybridní
Phalaris aquatica L. Lesknice vodní
Phleum bertolonii DC. Bojínek cibulkatý
Phleum pratense L. Bojínek luční
Poa annua L. Lipnice roční
Poa nemoralis L. Lipnice hajní
Poa palustris L. Lipnice bahenní
Poa pratensis L. Lipnice luční
Poa trivialis L. Lipnice obecná
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Trojštět žlutavý
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1.2.2 Luskoviny a jeteloviny
Galega orientalis Lam. Jestřabina východní
Lotus corniculatus L. Štírovník růžkatý
Lupinus albus L. Lupina bílá
Lupinus angustifolius L. Lupina úzkolistá
Lupinus luteus L. Lupina žlutá
Medicago lupulina L. Tolice dětelová
Medicago sativa L. Vojtěška setá
Medicago x varia T. Martyn Vojtěška proměnlivá
Onobrychis viciifolia Scop. Vičenec 
Pisum sativum L. (partim) Hrách polní (včetně pelušky)
Trifolium alexandrinum L. Jetel alexandrijský
Trifolium hybridum L. Jetel švédský
Trifolium incarnatum L. Jetel nachový
Trifolium pratense L. Jetel luční
Trifolium repens L. Jetel plazivý

Trifolium resupinatum L. Jetel perský (zvrácený)
Trigonella foenum-graecum L.                                                        Pískavice řecké seno
Vicia faba L. (partim) Bob polní
Vicia panonica Crantz Vikev panonská
Vicia sativa L. Vikev setá
Vicia villosa Roth Vikev huňatá

1.2.3. Jiné krmné plodiny
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Tuřín

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.
var. medullosa Thell. + var. viridis L.

Kapusta krmná

Phacelia tanacetifolia Benth. Svazenka 
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Ředkev olejná
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1.3. Olejniny a přadné rostliny
Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson Hořčice sareptská
Brassica napus L. (partim) Řepka
Brassica nigra (L.) Koch Hořčice černá
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Řepice (řepák)
Cannabis sativa L. Konopí seté
Carthamus tinctorius L. Světlice barvířská (saflor)
Carum carvi L. Kmín
Glycine max (L.) Merr. Sója
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HISTORIE SEMENÁŘSTVÍ

Počátky semenářství úzce souvisejí se začátky pěstování kulturních plodin, které je
doloženo důkazy pocházející z úsvitu lidské civilizace (např. vykopávky
prehistorických osad Zaui Čemi a Karím Šahír v údolí řeky Velkého Zábu z 1.
poloviny 9. tisíciletí př. n. l.).
V antické historii ve 4. stol. př. n. l. THEOPHRASTUS poukázal na vztah mezi
rostlinami a prostředím a uvádí, že sklizená semena budou mít hodnotu odvislou od
bonity půdy a kvality jejího zpracování.
Potřebná pozorování a závěry jsou později uváděny ve spisech COLUMELLA,
DEMOKRITA a PLINIA a některých dalších, kteří m.j. zdůrazňovali význam
klasového výběru, izolovaného setí osiva různého původu, opatrnost při sklizni před
pomísením semen. V Byzantské zemědělské encyklopedii z 10. stol. je
doporučováno používat k setí velká semena, tvrdá a hladká, která jedině mohou
poskytnout dobrý výnos.
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HISTORIE SEMENÁŘSTVÍ

Jisté vědecké základy semenářství byly položeny začátkem 19. století spolu s
rozvojem základů šlechtění rostlin. Až do této doby zůstávala vnitřní hodnota osiva
neznámá. Teprve záměrným výběrem a vhodnou skladbou partií mohlo být
dosaženo i genetických změn vedoucích ke zlepšení hodnoty osiva. Roku 1857
GALLET v Anglii prováděl u obilovin soustavný výběr nejlepších jedinců nebo klasů,
který nazval genealogickým výběrem. V Německu přibližně v téže době HEINE,
DRAXLER a RIMPAU prováděli hromadný výběr klasů nebo jedinců a semena
vysévali společně.

Na nutnost rozlišování v prvé fázi semenářství mezi plodinami samosprašnými a
cizosprašnými upozorňoval koncem 19. stol. profesor vídeňské university
FRUWIRTH. Zatímco u samosprašných plodin postačuje pouhé přemnožování, u
cizosprašných je nutno používat nepřetržitý výběr pro uchování typu.
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HISTORIE SEMENÁŘSTVÍ

Za zakladatele semenářské kontroly je celosvětově uznáván Friedrich NOBE (1830-
1922), který založil v roce 1869 první stanici semenářské kontroly na světě. V roce
1876 vydal také základní příručku semenářské kontroly "Handbuch der
Samenkunde". Jeho výrok: "Pro setí není ani to nejlepší osivo dost dobré" se stal
neoficiálním heslem světové semenářské kontroly.

Také v Čechách vznikající zemědělské spolky se zabývaly problémem zvýšení
kvality osiva. Této objektivní potřebě vyhověla Zemědělská rada pro Království
české, která v roce 1877 zřídila v Praze výnosem c. k. ministerstva orby ústav pro
zkoumání semen (byl první v bývalém Rakousko-Uhersku a devátý v Evropě, v
samostné Vídni vzniklo podobné zařízení až o 4 roky později). Podobné ústavy byly
zřízeny v Dánsku a Itálii (1871), ve Švýcarsku (1874), v Polsku a ve Švédsku
(1876), dále v Holansku a v Rusku (1877). V roce 1884 byla zřízena kontrolní
semenářská stanice na Slovensku v Košicích jako pobočka stanice v Budapešti. Na
Moravě vznikla semenářská kontrola až v roce 1899 jako součást stanice pro
pěstování rostlin v Brně.
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HISTORIE SEMENÁŘSTVÍ

Na nových zákonech a nařízeních v semenářství se začalo pracovat po vzniku
samostatného Československa. Vládní nařízení č. 62/1920 Sb. "O úpravě obchodu
semenem jetele červeného a vojtěšky a odpadků všech jetelů a vojtěšky" nařizovalo
čištění, zkoušení a plombování osiva jetelovin. Vládní nařízení č. 208 z r.1921 Sb.
"O bezplatné státní semenářské kontrole" patří spolu se zákonem č. 108/1921 Sb. "
O přiznávání původnosti odrůd" mezi první právní normy tohoto druhu v Evropě
vůbec.

Od přelomu století začínají u nás vznikat první semenářské a šlechtitelské firmy, jako např.
Dregerova v Chlumci n.C., Nolčova v Horních Počernicích, Wohankova v Ouholičkách, nebo
Společnost pro pěstování řepného semene v Dobrovicích. V době I. Československé
republiky měly domácí semenářské firmy dobrý domácí i evropský ohlas. Z té doby jsou
známé firmy Selekta, Sativa, Elita aj. Byla vybudována vzájemná vazba semenářství a
šlechtění plodin, jejíž rozvoj byl finačně zajišťován z prodeje osiva a sadby vyšlechtěných
odrůd. V roce 1936 byly všechny šlechtitelské a semenářské firmy (v té době existovalo velké
množství velkých, malých i zcela trpasličích výrobních i obchodních firem s osivem a sadbou)
sdruženy ve Spolku československých podniků šlechtitelských v Praze.
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ŠLECHTĚNÍ A SEMENÁŘSTVÍ

• Šlechtitelský proces zahrnuje tzv. novošlechtění, jehož hlavní náplní je tvorba
nových odrůd a udržování (udržovací šlechtění), které pečuje o udržení
genotypu a úrovně charakteristiky vyšlechtěné odrůdy. Na proces šlechtění pak
navazuje množení – semenářství.

• Cílem semenářství je množení odrůd - produkce dostatečného množství osiva
a sadby o vysoké biologické a semenářské hodnotě.
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ŠLECHTĚNÍ A SEMENÁŘSTVÍ
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ŠLECHTĚNÍ A SEMENÁŘSTVÍ

• V čem spočívá odlišnost šlechtění od pěstování rostlin:
• šlechtitel své úsilí zaměřuje na vnitřní, dědičné faktory a předpoklady pro

vytvoření optimálních kombinací vhodných znaků a vlastností rostlin (odrůdy).
Vytváří biologický materiál (genotyp),

• pěstitel zaměřuje své úsilí na přípravu optimálních podmínek pro pěstování
příslušné plodiny (odrůdy), na přípravu vhodného pěstitelského prostředí (od
výběru pozemku až po ochranou a sklizeň porostu), které je potřebné pro plnou
realizaci genetického základu odrůdy,

• semenářství pak má za cíl množení odrůd a produkci osiva a sadby o vysoké
biologické a semenářské hodnotě.
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ODRŮDA

• Odrůda je úředně registrována, množení odrůdy a obchodování s odrůdou se
řídí platnými zákonnými předpisy.

• Podle zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných plodin je odrůda soubor
jedinců, náležící k jediné nejnižší kategorii botanického třídění, který je
definovaný projevem znaků určitého genotypu nebo kombinace genotypů,
odlišující se od jiných souborů rostlin projevem nejméně jedním z těchto
znaků a je rozmnožovatelný beze změny.
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ODRŮDA

• Odrůda musí být:
• a) odlišitelná znaky a vlastnostmi od jiných odrůd daného druhu,
• b) uniformní, tzn. uvnitř odrůdy musí být rostliny do určité míry navzájem shodné 

(u samosprašných více než u cizosprašných),
• c) stálá ve znacích a vlastnostech v dalších generacích,
• d) souborem s požadovanou hospodářskou hodnotou, tzn. s vlastnostmi 

zdůvodňující vhodnost k pěstování.

• Vedle pojmu odrůda se používá i pojem kultivar (z angl. cultivated variety, cv. ve
zkratce). Český termín odrůda (anglicky variety, německy die Sorte) má těsnější
vztah k agronomickému chápání, termín kultivar spíše pak k botanickému
spojení a je vhodnější spíše jen pro vědecké a mezinárodní označení
(GÁBORČÍK, 1983). Kultivarem lze totiž označit i další výsledky šlechtění, které
nemusí být úředně registrovány, kupř. linie, mutant, šlechtitelský polotovar aj.
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ODRŮDA

Členění odrůd:
1) hledisko historického vzniku:

- krajové (místní)
- šlechtěné

2) hledisko genetické skladby, podle něhož lze odlišit několik typů odrůd:
- liniové
- populace
- klon
- hybridní
- polyploidní
- GMO
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OSIVO A SADBA

K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má
charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky
fixovány, jsou proto stálé při jejím rozmnožování. Minimálně jedním znakem se
musí nová odrůda odlišovat od odrůd jiných.
Pro pěstitele mají rozhodující význam vlastnosti hospodářské, mezi než např.
náleží:

- výnosový potenciál,
- nároky na klimatické a půdní podmínky a přizpůsobivost pro různé oblasti
(plasticita odrůdy), speciální požadavky na intenzitu pěstebního systému
(předplodiny, hnojení, ochrana proti chorobám a škůdcům),
- kvalita produkce,
- ranost (délka vegetační doby),
- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k
napadení škůdci),
- odolnost proti vyzimování (ozimé plodiny),
- růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.
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OSIVO A SADBA

Výběr vhodných odrůd do konkrétních klimatických a půdních podmínek zásadním
způsobem ovlivňuje výnosy, jakost produktů a rentabilitu pěstování plodiny.

Rozmnožovací materiál odrůd pěstovaných rostlin se smí na území ČR uvádět na
trh nebo dovážet jen tehdy, jedná-li se o odrůdu povolenou. Odrůda je povolována
na podkladě výsledků jejího ověřování ve státních odrůdových zkouškách.
Povolená odrůda je zapsána ve Státní odrůdové knize (Listina povolených odrůd).
Dispoziční právo k registrované odrůdě má jen majitel šlechtitelského osvědčení.
Registrace odrůdy je časově omezená. Praktickou pomůckou pěstitele při výběru
odrůd by se měl stát Seznam doporučených odrůd.
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Semenářská terminologie:
Osivo - semena určená k výsevu.
Sadba - hlízy, oddenky, cibule a jiné podzemní části rostlin sloužící k
rozmnožování.
Udržovací šlechtění - šlechtitelský postup, kterým se vytváří základní
rozmnožovací materiál odrůdy, zajišťující její uniformitu, stálost a užitkové
vlastnosti. Za jeho správný průběh zodpovídá majitel nebo udržovatel odrůdy.
Uznávací řízení - kontrola výroby osiva a sadby registrovaných odrůd, kterou je
pověřen SKZÚZ. Hodnotí se kvalitativní znaky porostu a upraveného osiva (sadby).
Partie osiva (sadby) - osivo jedné odrůdy, shodného stupně množení a jednotných
semenářských hodnot.
Stupně množení - získání potřebného množství osiva odrůdy z materiálu po
udržovacím šlechtění vyžaduje několikaletý rozmnožovací cyklus. Počet přesevů
navazujících na udržovací šlechtění je označován stupni množení. Příprava osiva
všech stupňů i předstupňů množení podléhá uznávacímu řízení. Počet stupňů
množení nemusí být u jednotlivých plodin shodný a závisí na rozmnožovacím
koeficientu plodiny a potřebném množství osiva (sadby) k zabezpečení poptávky.
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Kategorie rozmnožovacího materiálu



Semenářství

Osivo a sadba zemědělských plodin jsou prvním a velmi důležitým článkem v procesu
jejich pěstování. Osivem se rozumí semena určená k výsevu, sadbou pak hlízy, oddenky,
cibule, výpěstky a jiné části rostlin sloužící k rozmnožování (včetně výpěstků získaných
z buněčných a tkáňových kultur). Produkce osiv a sadby je sice menšinovou částí rostlinné
výroby, jejich kvalita ovšem do značné míry ovlivňuje založení produkčního porostu a jeho
další stav a vývoj až do sklizně a determinuje tak výsledný hospodářský výnos i kvalitu
získaného produktu.
Zákon 92/96 Sb. „O odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin“ ve znění pozdějších

předpisů definuje kategorie rozmnožovacího materiálu (osivo a sadba), podmínky pro jeho
uvádění do oběhu (nabízení k prodeji, obchodní skladování, obchodování), včetně
podmínek pro dovoz rozmnožovacího materiálu, označování a balení a sankcí za
porušení těchto pravidel. Podle tohoto zákona uvedeného výše se smí uvádět do oběhu
jen rozmnožovací materiál v ČR registrovaných odrůd, které splňují kvalitativní
požadavky určené prováděcí vyhláškou MZe ČR k tomuto zákonu. Rozmnožovací
materiál druhů hospodářsky významných plodin uvedených v Druhovém seznamu
(příloha 1 zákona) se smí uvádět do oběhu pouze jako základní nebo certifikovaný
(podléhá uznávání – certifikaci), u zelenin, ovocných druhů a některých léčivek jako
standardní (podléhá následné kontrole). Rozmnožovací materiál druhů v Druhovém
seznamu neuvedených se smí uvádět do oběhu pouze jako obchodní nebo může
množitel požádat o jeho certifikaci.

Kategorie rozmnožovacího materiálu



Semenářství

Množit a uvádět rozmnožovací materiál do oběhu může každá osoba (právnická či
fyzická), která je registrována u ÚKZUZ a prokáže odbornou způsobilost pro
tuto činnost. Z právního hlediska tedy kterýkoliv farmář může produkovat osivo a
sadbu jakékoliv kvality pro vlastní potřebu (tzv. farmářské osivo), pokud ale
s ním bude chtít obchodovat, musí splňovat požadavky dané zákonem a
samozřejmě též zaplatit majiteli odrůdy licenční poplatky za její využívání (zákon
č. 132/89 Sb.). Z praktického hlediska je možné farmářsky množit bez většího
rizika pouze odrůdy samosprašných rostlin (ječmen, pšenice, hrách), kde nehrozí
riziko cizosprášení a znehodnocení celé partie osiv. Hybridní odrůdy a odrůdy se
složitější stavbou farmářsky množit nelze. Velmi důležitou podmínkou při
farmářském množení osiv by mělo být dodržení všech fytosanitárních opatření a
provedení selekce odlišných rostlin v porostu.
Podmínkou dosažení vysokého výnosu a jakosti produkce je použití osiva
certifikovaného, kde je kvalita osiva zaručena.

Kategorie rozmnožovacího materiálu



Semenářství
BIOLOGICKÁ A SEMENÁŘSKÁ HODNOTA OSIVA A SADBY

Vladislav Čurn
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OSIVO A SADBA

K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má
charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky
fixovány, jsou proto stálé při jejím rozmnožování. Minimálně jedním znakem se
musí nová odrůda odlišovat od odrůd jiných.
Pro pěstitele mají rozhodující význam vlastnosti hospodářské, mezi než např.
náleží:

- výnosový potenciál,
- nároky na klimatické a půdní podmínky a přizpůsobivost pro různé oblasti
(plasticita odrůdy), speciální požadavky na intenzitu pěstebního systému
(předplodiny, hnojení, ochrana proti chorobám a škůdcům),
- kvalita produkce,
- ranost (délka vegetační doby),
- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k
napadení škůdci),
- odolnost proti vyzimování (ozimé plodiny),
- růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.
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OSIVO A SADBA

Výběr vhodných odrůd do konkrétních klimatických a půdních podmínek zásadním
způsobem ovlivňuje výnosy, jakost produktů a rentabilitu pěstování plodiny.

Rozmnožovací materiál odrůd pěstovaných rostlin se smí na území ČR uvádět na
trh nebo dovážet jen tehdy, jedná-li se o odrůdu povolenou. Odrůda je povolována
na podkladě výsledků jejího ověřování ve státních odrůdových zkouškách.
Povolená odrůda je zapsána ve Státní odrůdové knize (Listina povolených odrůd).
Dispoziční právo k registrované odrůdě má jen majitel šlechtitelského osvědčení.
Registrace odrůdy je časově omezená. Praktickou pomůckou pěstitele při výběru
odrůd by se měl stát Seznam doporučených odrůd.
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Semenářská terminologie:
Osivo - semena určená k výsevu.
Sadba - hlízy, oddenky, cibule a jiné podzemní části rostlin sloužící k
rozmnožování.
Udržovací šlechtění - šlechtitelský postup, kterým se vytváří základní
rozmnožovací materiál odrůdy, zajišťující její uniformitu, stálost a užitkové
vlastnosti. Za jeho správný průběh zodpovídá majitel nebo udržovatel odrůdy.
Uznávací řízení - kontrola výroby osiva a sadby registrovaných odrůd, kterou je
pověřen SKZÚZ. Hodnotí se kvalitativní znaky porostu a upraveného osiva (sadby).
Partie osiva (sadby) - osivo jedné odrůdy, shodného stupně množení a jednotných
semenářských hodnot.
Stupně množení - získání potřebného množství osiva odrůdy z materiálu po
udržovacím šlechtění vyžaduje několikaletý rozmnožovací cyklus. Počet přesevů
navazujících na udržovací šlechtění je označován stupni množení. Příprava osiva
všech stupňů i předstupňů množení podléhá uznávacímu řízení. Počet stupňů
množení nemusí být u jednotlivých plodin shodný a závisí na rozmnožovacím
koeficientu plodiny a potřebném množství osiva (sadby) k zabezpečení poptávky.
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Kategorie rozmnožovacího materiálu



Semenářství

Osivo a sadba zemědělských plodin jsou prvním a velmi důležitým článkem v procesu
jejich pěstování. Osivem se rozumí semena určená k výsevu, sadbou pak hlízy, oddenky,
cibule, výpěstky a jiné části rostlin sloužící k rozmnožování (včetně výpěstků získaných
z buněčných a tkáňových kultur). Produkce osiv a sadby je sice menšinovou částí rostlinné
výroby, jejich kvalita ovšem do značné míry ovlivňuje založení produkčního porostu a jeho
další stav a vývoj až do sklizně a determinuje tak výsledný hospodářský výnos i kvalitu
získaného produktu.
Zákon 92/96 Sb. „O odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin“ ve znění pozdějších
předpisů definuje kategorie rozmnožovacího materiálu (osivo a sadba), podmínky pro jeho
uvádění do oběhu (nabízení k prodeji, obchodní skladování, obchodování), včetně
podmínek pro dovoz rozmnožovacího materiálu, označování a balení a sankcí za
porušení těchto pravidel. Podle tohoto zákona uvedeného výše se smí uvádět do oběhu
jen rozmnožovací materiál v ČR registrovaných odrůd, které splňují kvalitativní
požadavky určené prováděcí vyhláškou MZe ČR k tomuto zákonu. Rozmnožovací
materiál druhů hospodářsky významných plodin uvedených v Druhovém seznamu
(příloha 1 zákona) se smí uvádět do oběhu pouze jako základní nebo certifikovaný
(podléhá uznávání – certifikaci), u zelenin, ovocných druhů a některých léčivek jako
standardní (podléhá následné kontrole). Rozmnožovací materiál druhů v Druhovém
seznamu neuvedených se smí uvádět do oběhu pouze jako obchodní nebo může
množitel požádat o jeho certifikaci.

Kategorie rozmnožovacího materiálu
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Množit a uvádět rozmnožovací materiál do oběhu může každá osoba (právnická či
fyzická), která je registrována u ÚKZUZ a prokáže odbornou způsobilost pro
tuto činnost. Z právního hlediska tedy kterýkoliv farmář může produkovat osivo a
sadbu jakékoliv kvality pro vlastní potřebu (tzv. farmářské osivo), pokud ale
s ním bude chtít obchodovat, musí splňovat požadavky dané zákonem a
samozřejmě též zaplatit majiteli odrůdy licenční poplatky za její využívání (zákon
č. 132/89 Sb.). Z praktického hlediska je možné farmářsky množit bez většího
rizika pouze odrůdy samosprašných rostlin (ječmen, pšenice, hrách), kde nehrozí
riziko cizosprášení a znehodnocení celé partie osiv. Hybridní odrůdy a odrůdy se
složitější stavbou farmářsky množit nelze. Velmi důležitou podmínkou při
farmářském množení osiv by mělo být dodržení všech fytosanitárních opatření a
provedení selekce odlišných rostlin v porostu.
Podmínkou dosažení vysokého výnosu a jakosti produkce je použití osiva
certifikovaného, kde je kvalita osiva zaručena.

Kategorie rozmnožovacího materiálu
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BIOLOGICKÁ A SEMENÁŘSKÁ HODNOTA OSIVA A SADBY

Osivo musí mít všechny znaky a vlastnosti pro vznik vyrovnaného a výkonného
porostu. Musí mít dostatečnou zásobu výživných látek v množství i ve složení, dále
pohotovou a výkonnou enzymatickou soustavu umožňující rychlé převedení
zásobních látek ve stavební. Velmi významná je neporušená anatomická a
morfologická struktura osiva pro průběh prvotních bobtnacích pochodů a
navazujících růstových procesů. V neposlední řadě je to zdravotní stav osiva s
ohledem na možnost přenosu chorob a škůdců jak uvnitř semene, tak na jeho
povrchu. Souhrn uvedených činitelů určuje výši biologické a semenářské hodnoty
osiva a sadby, která se nakonec projeví ve schopnosti reprodukčního materiálu
poskytnout základ výkonnému porostu.
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BIOLOGICKÁ A SEMENÁŘSKÁ HODNOTA OSIVA A SADBY

Kvalita osiva a sadby je tvořena biologickou a semenářskou hodnotou. Při
detailnějším pohledu lze zjistit i vliv provenience osiva, tj. původu osiva ve smyslu
území či lokality, v němž bylo osivo (sadba) vyrobeno. Konkrétní půdní a klimatické
a další přírodní podmínky vytvářejí předpoklad určité dosažitelné kvality osiva
daného druhu a odrůdy a její stabilitu. Na kvalitě osiva se také výrazně podílí i
množitel a upravovatel osiva.
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BIOLOGICKÁ A SEMENÁŘSKÁ HODNOTA OSIVA A SADBY

Biologická hodnota osiva a sadby vyjadřuje vnitřní vlastnosti dané kvalitou živé
hmoty semen. Je podmíněna genetickým základem odrůdy a je modifikována
přírodními podmínkami množení a technologií výroby osiva (úrovní agrotechniky,
ošetřováním během vegetace, sklizní a posklizňovým ošetřením, podmínkami
uskladnění a konečnou úpravou osiva). Zvláštností je, že biologickou hodnotu osiva
nelze vyjádřit žádným laboratorním testem. Biologická hodnota představuje
potenciální produkční hodnotu daného genotypu za určitých podmínek.

Semenářská hodnota osiva se vyjadřuje vlastnostmi biologickými, fyzikálními a
mechanickými, které lze stanovit na základě laboratorního rozboru vzorku osiva a
vyjádřit normovaný stav buď maximální hodnotou (vlhkost) nebo minimální
hodnotou (klíčivost, čistota).
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BIOLOGICKÁ HODNOTA OSIVA A SADBY

Produkce kvalitních osiv a sadby, zdůvodnění nutných semenářských zásahů a
běžných opatření vyžaduje jisté teoretické poznatky. Semeno je rozmnožovací
orgán generativního způsobu rozmnožování. Je složeno z obalových vrstev, ze
zárodku a zásobního pletiva (endosperm, dělohy). Do osiva přináší komplex
odrůdových zvláštností, které jsou předem definovány a díky šlechtitelské činnosti
fixovány a také udržovány na určité úrovni. Aby nedošlo k jejich narušení v
množitelském procesu, musí být respektovány zvláštnosti sporogeneze,
gametogeneze a zvláštnosti morfogeneze semene a obdobně i morfogeneze
rozmnožovacích orgánů vegetativního způsobu rozmnožování (hlízy, cibule aj.).
V semeni i v hlíze během jejich tvorby a dozrávání se uskutečňují biochemické a
fyziologické procesy, které mohou významně ovlivnit biologickou hodnotu osiva a
sadby.
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BIOLOGICKÁ HODNOTA OSIVA A SADBY

GENETICKÉ PŘEDPOKLADY KVALITNÍHO OSIVA A SADBY

Odrůda a osivo jsou významné intenzifikační činitelé zemědělské výroby. Genetické
předpoklady produkce kvalitního osiva souvisejí právě s odrůdou. Registrovaná
odrůda prošla celou řadou pozorování a zkoušek v kterých bylo třeba především
dokázat její originalitu ve znacích a vlastnostech a jejich stabilitu. Charakteristické
znaky a vlastnosti odrůd jsou udržované udržovacím šlechtěním a odrůda je
prostřednictvím předstupňů a následných množitelských stupňů rozmnožovaná. U
vynikajících odrůd se očekává, že i jejich osivo bude vynikající jakosti a že bude
také v dostatečném množství k disposici. Skutečný hospodářský význam odrůda
nabývá až v podobě osiva (sadby).



Semenářství

BIOLOGICKÁ HODNOTA OSIVA A SADBY

FYZIOLOGICKÉ A BIOCHEMICKÉ PŘEDPOKLADY KVALITNÍHO OSIVA A SADBY

Fyziologické předpoklady tvorby kvalitního osiva spočívají ve vytvoření vhodných
podmínek pro opylení a oplodnění, pro tvorbu a zrání semene a optimální průběh
posklizňového dozrávání. Předpokladem jsou vhodné agroekologické podmínky pro
vypěstování semenářských porostů.

Úkolem semenářských porostů je vyprodukovat normálně vyvinuté semeno s
dostatečným množstvím zásobních a enzymatických látek a s fyzikálně či chemicky
nepoškozenými strukturami.

Na stupeň vývoje semene a na jeho obsah má velký vliv teplota a vláha v době
zrání. Tyto poměry ovlivňují plnost a tvar semene. Záleží také na původu a místě
tvorby semene v klasu, v lusku apod., což souvisí s intenzitou přísunu zásobních
látek.
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BIOLOGICKÁ HODNOTA OSIVA A SADBY

FYZIOLOGICKÉ A BIOCHEMICKÉ PŘEDPOKLADY KVALITNÍHO OSIVA A SADBY

Procesy spojené s růstem obsahu a ukládáním zásobních látek po dobu vegetace:
- výrazné stupňování syntézy po oplození a její postupný pokles je spojen s růstem
semene a formováním jeho orgánů a pletiv,
- vzrůst intenzity syntézy je patrný podle ukládání vysokomolekulárních zásobních
látek a jejich postupné změny na fyziologicky stabilní látky. V posledních fázích
vývinu a zrání se zcela ukončuje tvorba semenné slupky,
- rychlý růst oxidačních pochodů, které zajišťují syntetizující činnost a jejich pokles
v pokročilejší fázi vývoje semen,
- vzrůst a pak pokles aktivity hydrolytických enzymů, jejichž produkty se uplatní ke
stavbě orgánů stálých a zásobních pletiv,
- zvyšuje se hmotnost sušiny, a to při postupném hromadění vysokomolekulárních
a poklesu nízkomolekulárních sloučenin,
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BIOLOGICKÁ HODNOTA OSIVA A SADBY

FYZIOLOGICKÉ A BIOCHEMICKÉ PŘEDPOKLADY KVALITNÍHO OSIVA A SADBY

Procesy spojené s růstem obsahu a ukládáním zásobních látek po dobu vegetace:
- klesá vlhkost semen,
- zvyšuje se vaznost plazmy a živých pletiv, klesá intenzita výměny látkové,
- postupem ke zrání klesá obsah aktivních látek, enzymy a ostatní fyziologicky
aktivní látky přecházejí ve vázanou formu,
- tvoří se blokující látky tlumící biologickou činnost semen.
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BIOLOGICKÁ HODNOTA OSIVA A SADBY

FYZIOLOGICKÉ A BIOCHEMICKÉ PŘEDPOKLADY KVALITNÍHO OSIVA A SADBY

Posklizňové dozrávání semene
Po oddělení semene od mateřské rostliny do období klíčení semen, jako základního
procesu vzniku nové dceřiné rostliny, probíhá řada biochemických procesů, které se
označují jako posklizňové dozrávání. Tyto procesy mají vztah ke klidovému období
semene po sklizni, jehož délka je závislá na druhu, odrůdě, ale i stanovišti.

Výsledkem posklizňového dozrávání je vznik takového stavu semene, (také i hlíz
nebo cibulí), kdy po určitou dobu po dozrání (sklizni) není schopné klíčení, až po
určité době klidu (kromě výjimek). Např. u obilovin je to většinou za 7 dnů, u
pšenice a ječmene za 15-16 dnů, u semen trav až za 6 měsíců a některých druhů
květin až za 1 rok. Období posklizňového dozrávání je také přirozenou ochranou
semene proti předčasnému klíčení (porůstání) zrna.
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BIOLOGICKÁ HODNOTA OSIVA A SADBY

FYZIOLOGICKÉ A BIOCHEMICKÉ PŘEDPOKLADY KVALITNÍHO OSIVA A SADBY

Posklizňové dozrávání semene

Průběh posklizňového dozrávání ovlivňují i faktory prostředí. Vlhkost osiva také
ovlivňuje nástup přirozené klíčivosti osiva, ráznější vysoušení není pro většinu
plodin příznivé. U některých plodin pro dobrou klíčivost jsou potřebné střídavé
teploty, nebo dokonce i záporné teploty. Světlo má druhotný účinek. Použití
chemických látek, stimulátorů, případně mechanické narušení obalů semen mohou
být i speciálními semenářskými opatřeními.

Během dozrávání, kromě biochemických procesů, dochází i k anatomickým a
morfologickým změnám semen a hlíz. Zanikají buněčná jádra buněk zásobních
pletiv, zvyšuje se pevnost a mění se propustnost obalových vrstev semene.
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Semenářská hodnota osiva se stanoví laboratorním rozborem vzorku osiva. K základním
semenářským hodnotám náleží procento klíčivosti a životaschopnosti, čistota, hmotnost
1000 semen a vlhkost osiva. Mimořádný význam nabývá hodnocení zdravotního stavu
osiva, respektive výskytu významných patogenů přenosných osivem. Uvedené semenářské
hodnoty osiva ovlivňují kvalitu založených porostů i výsledný výnos a jakost produkce a to tím
více, čím plodina a odrůda má menší autoregulační a kompenzační schopnost. Takovými
plodinami jsou např. luskoviny, kukuřice a cukrovka. Semenářské hodnoty jsou, spolu s
výsledky polních přehlídek množitelských porostů, podkladem pro uznání osiva a sadby
(certifikaci). Kritéria certifikace tvoří limitní hodnoty některých znaků, při jejichž nesplnění
dochází k zamítnutí porostu a vyprodukovaný materiál nemůže být uznán jako osivo (sadba). V
polních podmínkách se u množitelského porostu hodnotí čistota druhu a odrůdy,
zaplevelení, zdravotní stav a izolační vzdálenosti. Kritéria semenářských hodnot jsou
rozdílná u jednotlivých skupin plodin. Zpravidla jde o vyjádření minimální klíčivosti a čistoty a
nejvyšší vlhkosti a obsahu některých skupin plevelů nebo chorobných semen. U sadby
jsou běžnými kritérii pro uznání velikost hlíz (cibulí) a zdravotní stav. Uznávání množitelských
porostů a certifikace osiva a sadby je možné pouze u povolených odrůd.



Semenářství

Uvádění osiva a sadby na trh - obchodovat lze pouze se základním a
certifikovaným osivem a sadbou, případně se standardním rozmnožovacím
materiálem. Osivo a sadba se dodává v obalech zajištěných proti jakékoliv
manipulaci s daným materiálem (např. zaplombovaných). Dovážené osivo a sadba
musí odpovídat tuzemským požadavkům.

Pěstitel má možnost získat osivo nákupem anebo si jej vypěstovat z vlastních zdrojů.
Třebaže druhá možnost je méně nákladná, záruka kvality je zabezpečena u
certifikovaného osiva a sadby.



Semenářství

K základním semenářským hodnotám se řadí:
- podíl klíčivých a životaschopných zrn (procento klíčivosti a vzcházivosti),
- čistota osiva,
- hmotnost tisíce semen (HTS),
- zdravotní stav osiva,
- vlhkost osiva.



Semenářství

Klíčivost osiva
Mezi základní znaky kvality osiva patří vysoká klíčivost, která je vyjádřena

podílem vyklíčených semen za určité období z celkového počtu semen
zkoušených v optimálních teplotních a vlhkostních laboratorních
podmínkách. Vyjadřuje se v procentech a udává podíl životaschopných semen.
Pro každou plodinu, resp. pro botanický druh se vyžaduje určitá minimální hodnota
klíčivosti. Skutečná výše klíčivosti je často vizitkou každého množitele a
semenářské formy. Docilování vysoké klíčivosti u řady plodin je mnohdy dost
těžkým úkolem. Tak např. luskoviny mají normovanou klíčivost od 70 - 80 %, mrkev
jen 55 %.

Podíl neklíčivých a neživotaschopných semen představuje v osivu vždy
vyšší náklady potřebné na krytí zvýšených výsevků a zvyšuje se i nebezpečí vzniku
nedobře zapojeného porostu s nedostatečnou hustotou. Příčin snížení klíčivosti
osiva může být celá řada, např. poruchy ve vývinu semen v souvislosti s nedostatky
v oplodnění, nevyrovnané zrání, povětrnostní podmínky, poškození semen při
sklizni, zákroky při posklizňovém ošetření, skladování apod.
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Vitalita osiva
Mezi zjištěnou klíčivostí a vlastní polní vzcházivostí osiva je často větší či

menší rozdíl a souvisí se životností čili vitalitou osiva. Vitalita osiva podle definice
Mezinárodní organizace pro zkoušení osiv (ISTA) vyjadřuje souhrn všech vlastností
osiva, které určují míru aktivity a schopnosti osiva nebo partie (dávky) osiva v
průběhu klíčení a polní vzcházivosti. Semena dobře vzcházející i v méně příznivých
podmínkách se považují za vitální (životná), špatně vzcházející jsou méně vitální.
Lze říci, že vitalita vyjadřuje úroveň tolerance osiva k nepříznivým vnějším
podmínkám. Vitalita může být různá i při vysoké klíčivosti osiva.

Každá partie (dávka) osiva obsahuje z biologického hlediska semena
heterogenní, jsou zastoupena semena neživá a klíčivá. Podíl semen se sníženou
vitalitou u semen klíčivých zpravidla rozhoduje o redukci rostlin při vzcházení v
méně příznivých podmínkách. Snížená vitalita se projevuje nejen nižší polní
vzcházivostí, ale také sníženou rychlostí a vyrovnaností vzcházení, zvýšenou
vnímavostí vůči infekci půdními mikroorganizmy a sníženou výnosovou schopností
porostu.



Semenářství

Vitalita osiva
Rozdělení semen podle vitality:
1. semena, která dosáhla vysoké vitality a udržela si ji, jsou:

- semena ze zdravých rostlin a optimálních pěstebních
podmínek pro daný genotyp, šetrně sklizená ve
fyziologické zralosti, vhodně ošetřená a uskladněná,
nepoškozená,

2. semena, která nikdy vysoké vitality nedosáhla, jsou:
- předčasně sklizená a nevyzrálá,
- z nemocných rostlin,
- z nevhodných ekologických a pěstitelských podmínek.,

3. semena, která dosáhla vysoké vitality a částečně nebo zcela ji ztratila, jsou:
- sklizená opožděně a nešetrně,
- poškozená nešetrnou a nevhodnou manipulací,
- ošetřena nevhodnou posklizňovou úpravou,
- špatně uskladněná.
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Čistota osiva
Čistota osiva vyjadřuje procentický podíl semen plodiny v osivu. Osivo obsahuje
určitý podíl nežádoucích složek organického (rostlinné úlomky, semena plevelů a
kulturních druhů) a anorganického původu (písek, zemina aj.), tzv. nečistoty. Zvlášť
nebezpečný je podíl nečistoty organického původu tvořená rozmnožovacími orgány
jiných kulturních druhů a plevelů. Negativní důsledek těchto nečistot je vlastně
zaplevelování porostů, případně rozmnožování kulturních druhů jako příměsí.
Rostliny vyrostlé ze semen plevelů a kulturních příměsí komplikují ošetřování
porostů za vegetace a opětně znečišťují sklizený produkt. Aby se tomuto předešlo
zvláště u množitelských porostů je nutné odstraňování těchto příměsí (v rámci
negativní selekce, ručně nebo herbicidem) již během vegetace. Zaplevelení
množitelských porostů nese s sebou zvýšené náklady i na čištění osiva. Opakované
dočišťování osiva může mít za následek i zhoršení osivové kvality. Zvláště obtížné
a někdy dokonce ani nemožné je odstraňování semen z osiva se shodnými
fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Příkladem plošného šíření plevelů
nečistým osivem je zaplevelení ovsem hluchým, ježatkou kuří nohou, silenkou
nadmutou a některými dalšími druhy plevelů.
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Zdravotní stav osiva
Dobrý zdravotní stav je předpokladem pro zdravý porost a omezené používání
(vyloučení) pesticidů. Zvláštní význam má dobrý zdravotní stav u osiva
nemořeného. Z hlediska dalšího šíření jsou nebezpečné choroby a škůdci přenosné
osivem a sadbou, ač už uvnitř osiva (fusariosy klasů, Fusarium nivale, Ustilago
nuda) či na povrchu (Tiletia tritici). Prvním předpokladem zdravého osiva jsou
zdravé semenářské porosty a následná kontrola zdravotního stavu laboratorními
testy.
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Velikost a hmotnost osiva
Velikost a hmotnost osiva je vyjádřena hmotností tisíce semen (HTS) a podílem na
sítech určitého rozměru. Jde o vlastnost odrůdovou (genotypu), avšak dost silně
modifikovanou podmínkami pěstování porostu. Všeobecně platí, že čím je větší
semeno, tím je více zásobních látek pro zárodek k disposici a samotný zárodek je
také větší. Velké a dobře vyvinuté semeno vytváří dobré předpoklady pro vývin
dobře vzešlého porostu. Přednosti velkých semen mohou být sníženy tím, že jsou
vystavena většímu nebezpečí mechanického poškození při sklizni a posklizňových
úpravách. Třídění osiva na velikostní kategorie má význam zejména u plodin
vysévaných přesným výsevem (cukrovka, krmná řepa, kukuřice a některé druhy
zelenin).
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Sadbová hodnota hlíz
Sadbová hodnota se používá k vyjádření vhodnosti použitého rostlinného materiálu
- sadby (hlízy, cibule, výpěstky apod.) k rozmnožování vegetativně množených
rostlin. Sadba je vždy přímým pokračováním mateřských organizmů, stejných
somatických buněk se shodným genetickým základem (při vyloučení mutací) aniž
by došlo k pohlavní fázi. Sadba ve svých podstatných vlastnostech je mnohem víc
závislá na biologických zvláštnostech druhu než osivo.

Sadbová hodnota cibulovitých plodin je dána odrůdovou pravostí, jednotností,
čistotou a velikostní vyrovnaností, stejnoměrnou vyzrálostí, přiměřenou vlhkostí,
prostá poškozených, nahnilých, rozpadlých, porostlých a vyschlých cibulek. U
sadby česneku je důležitá velikost cibule a počet stroužků a jejich velikost.
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Hodnocení semenářské hodnoty osiva a sadby
Hlediska hodnocení semenářské hodnoty osiva a sadby vycházejí ze základních
požadavků na osivo a sadbu. Způsoby hodnocení jsou :
- subjektivně, tj. smyslově (organolepticky),
- objektivně, tj. laboratorními metodami s přesně stanoveným postupem.

Smyslové hodnocení:
tvar a plnost semene,
povrch semene,
zbarvení a lesk,
vůně,
neporušenost povrchu semene.
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HLAVNÍ ZDROJE ZNEHODNOCOVÁNÍ ODRŮD

Mezi hlavní zdroje, které ve svých důsledcích mohou vést ke
genetickým i negenetickým změnám odrůdy a tedy k jejímu
znehodnocení náleží:

- mechanické  znečištění, 
- biologické znečištění, 
- zhoršení zdravotního  stavu,
- nedostatky šlechtitelské práce
- technické chyby.

Semenářství
Zdroje znehodnocování odrůd



HLAVNÍ ZDROJE ZNEHODNOCOVÁNÍ ODRŮD

- mechanické znečištění, ke kterému dochází mechanickým
přimísením rozmnožovacích orgánů (plodů, semen, hlíz apod.)
jiných druhů a odrůd zpravidla chybami a nedodržením zásad při
množení odrůdy. Např. při volbě nevhodné předplodiny (z výdrolu a
z půdní zásoby semen), při setí a sklizni (nevyčištěné stroje),
nedodržením izolační vzdálenosti, při skladování a manipulaci
s osivem a sadbou. Podíl příměsí by se v dalších generacích
neustále zvyšoval, což by vedlo k narušení jednotnosti a pravosti
v odrůdových znacích a vlastnostech.

Semenářství
Zdroje znehodnocování odrůd
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- biologické znečištění, ke kterému dochází při nekontrolovaném
cizosprášení, případně výskytem spontánních mutačních změn.
Nežádoucí cizosprášení je nebezpečné zejména u cizosprašných
plodin a dochází k němu nedodržením potřebné prostorové
či časové izolace od jiné odrůdy (druhu), která by zabránila přenosu
pylu. Jisté nebezpečí nežádoucího cizosprášení je u některých
samosprašných plodin (pšenice, hrách) a u plodin fakultativně
samosprašných, zejména v teplých a suchých podmínkách v době
kvetení.
Současné pěstování tetraploidních a diploidních odrůd (žito, jetel luční) má za následek
tvorbu triploidních a aneuploidních semen, z nichž vzniklé rostliny jsou neplodné. Nesmí
se množit a pěstovat současně odrůdy řepky olejné s rozdílnou kvalitou ("00", příp.
"E0").

Semenářství
Zdroje znehodnocování odrůd
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- zhoršení zdravotního stavu, k němuž dochází šířením
nebezpečných chorob virového, bakteriálního a houbového původu a
škůdců, které nepříznivě ovlivňují vývin rostlin, poškozují
rostliny, narušují vývin rozmnožovacích orgánů a tím snižují
výnos, výtěžnost a kvalitu produktu. Choroby se s dalšími
generacemi množené odrůdy kvantitativně namnožují a rozšiřují,
objevují se nové rasy a kmeny a postupně dochází tak ke ztrátě
vyšlechtěné odolnosti odrůdy. Rostliny, které ztratily
vyšlechtěný typ rezistence je nutné z dalšího procesu reprodukce
vyřadit. Tato skutečnost má zvlášť význam v souvislosti s
výskytem virových chorob, zejména u vegetativně množených plodin,
např. brambor a chmele.

Semenářství
Zdroje znehodnocování odrůd
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- nedostatky šlechtitelské práce, mezi které lze zařadit
dodatečné vyštěpování odlišných typů jako následek složité
hybridizace a neúplného genetického vyrovnání, nebo změny
související s reziduální genetickou variabilitou. Lze sem zařadit
i neúplnou penetranci v projevu znaku. Jevy se projevují výskytem
odlišných typů, nevyrovnaností a nestálostí v odrůdových
znacích a charakteristikách. Uvedené jevy se vyskytují spíše
u mladých odrůd (nově povolených), ještě neúplně sbalancovaných
ve znacích a vlastnostech. Přípustné jsou jen typové odchylky
uvedené v popisu odrůdy a v množitelských stupních jsou určeny
každoročně vyhláškou MZ.

Semenářství
Zdroje znehodnocování odrůd
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Udržování odrůd (UDRŽOVACÍ ŠLECHTĚNÍ ODRŮD)

Teoretické základy udržovacího šlechtění vycházejí z toho, že odrůda je souborem
jedinců s geneticky definovaným více méně ustáleným genotypem a fenotypem a dále z
toho, že odrůda je také biologickým útvarem, který v průběhu množitelské a pěstitelské
praxe podléhá vlivu mnoha činitelům prostředí. Vlivem těchto činitelů může docházet
k fenotypovým ale i genotypovým změnám, což ve svých důsledcích vede k
zhoršování biologických a hospodářských hodnot odrůdy a k narušení její
upotřebitelnosti. Narušení hodnoty odrůdy souvisí hlavně s narušením její genetické
stability. Proto je nutné uplatnit soubor opatření, která umožní zachovat odrůdy z
hlediska její morfologické a agrobiologické identity po celou dobu jejich existence a
zabránit nebo omezit působení vlivů způsobujících znehodnocení odrůdy. Soubor těchto
opatření zajišťuje systém udržovacího šlechtění.
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Udržování odrůd (UDRŽOVACÍ ŠLECHTĚNÍ ODRŮD)

Podstatou udržovacího šlechtění je péče o udržení všech charakteristických znaků
odpovídajících popisu odrůdy, a to prostřednictvím přesně stanovené metodiky udržovacího
šlechtění. V procesu udržování je důležitý systém negativních výběrů (selekce) rostlin a
potomstev, které neodpovídají charakteristickým znakům odrůdy, popřípadě jsou napadeny
chorobami a škůdci apod.

Úkoly udržovacího šlechtění lze vyjádřit takto:
1) uchovat pro odrůdu typické znaky a vlastnosti, a to včetně výkonostních a jakostních

ukazatelů na takové úrovni, na jaké byly v době registrace (povolení) odrůdy, případně lze
jejich úroveň zlepšit,

2) produkovat potřebné množství uznaného osiva či sadby v předstupni S1, který slouží k
dalšímu rozmnožování a zpravidla jen výjimečně pro zásev provozních ploch.
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Udržování odrůd (UDRŽOVACÍ ŠLECHTĚNÍ ODRŮD)

Mezi hlavní zdroje, které ve svých důsledcích mohou vést ke genetickým i negenetickým
změnám odrůdy a tedy k jejímu znehodnocení náleží:

- mechanické znečištění
- biologické znečištění
- zhoršení zdravotního stavu
- nedostatky šlechtitelské práce

Důsledky vzniklé vlivem uvedených činitelů narušujících stabilitu odrůdy se musí včas
odstraňovat a zabránit jejich dalšímu šíření.
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Udržování odrůd (UDRŽOVACÍ ŠLECHTĚNÍ ODRŮD)

Příčiny znehodnocení odrůd:
mechanické znečištění, ke kterému dochází mechanickým přimísením rozmnožovacích
orgánů (plodů, semen, hlíz apod.) jiných druhů a odrůd zpravidla chybami a nedodržením
zásad při množení odrůdy; biologické znečištění, ke kterému dochází při
nekontrolovaném cizosprášení, případně výskytem spontánních mutačních změn;
zhoršení zdravotního stavu, k němuž dochází šířením nebezpečných chorob virového,
bakteriálního a houbového původu a škůdců, které nepříznivě ovlivňují vývin rostlin,
poškozují rostliny, narušují vývin rozmnožovacích odránů a tím snižují výnos, výtěžnost a
kvalitu produktu; nedostatky šlechtitelské práce, mezi které lze zařadit dodatečné
vyštěpování odlišných typů jako následek složité hybridizace a neúplného genetického
vyrovnání, nebo změny související s reziduální genetickou variabilitou. Lze sem zařadit i
neúplnou penetranci v projevu znaku. Jevy se projevují výskytem odlišných typů,
nevyrovnaností a nestálostí v odrůdových znacích a charakteristikách.



Semenářství
Udržování odrůd

PODSTATA A METODIKY UDRŽOVACÍHO ŠLECHTĚNÍ

Podstata udržovacího šlechtění spočívá v tom, že odrůda se rozloží na komponenty u
kterých se posoudí a prověří jejich odrůdová charakteristika a typ, prověří se úroveň
výkonnostních a jakostních ukazatelů, stupně odolnosti k chorobám a úroveň ostatních
vlastností (zimovzdornost, nepoléhavost a apod.).
Prověřená potomstva vybraných jedinců (kmenových matek - KM, výběrů) typických pro
odrůdu , které současně představují odrůdové komponenty (kmeny, linie, klony, rodiny) se ve
směsi využijí pro založení porostu, který poskytne osivo nebo sadbu předstupně S1. Ten je
výchozí pro založení dalších rozmnožovacích (případně provozních) ploch. Porost i získané
osivo či sadba předstupně S1 podléhá semenářské kontrole (uznávacímu řízení).
Pracovní metodou postupů udržovacího šlechtění je opakovaný individuální výběr (v
některých případech jen hromadný výběr) kmenových matek a jejich potomstev.
Organizačně je uspořádán do šlechtitelských stupňů s návazností v generačním sledu
zpravidla ve 4 letém výběrovém cyklu:

1. rok: KM -- Km 2. rok: V1 3. rok: V2 4. rok: S1
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PODSTATA A METODIKY UDRŽOVACÍHO ŠLECHTĚNÍ

Uvedený výběrový cyklus je modifikován podle biologie rozmnožování plodiny, podle
genetického typu odrůdy, koeficientu množení, škodlivosti chorob a stáří
udržované odrůdy. Šlechtitelské stupně se realizují v šlechtitelských školkách
zakládaných podle všech pravidel a pokusnických zásad. V systému udržovacího
šlechtění se uplatňují vztahy mezi počtem komponent odrůdy a množstvím osiva (sadby)
jednotlivých vybraných komponent,
Opakovaný výběr nejlepších komponent v jednotlivých generacích výběrového cyklu na
základě porovnání se současně zařazenou kontrolou ( standardem je úroveň znaků a
vlastností kontrolních parcelek osetých osivem či sadbou předstupně S1 minulého roku)
vede k postupnému vyrovnávání a zabezpečuje uchování odrůdově typických
charakteristik. Může docházet i k zlepšování úrovně některých znaků a vlastností
udržované odrůdy, např. v odolnosti k chorobám, nepoléhavosti apod.
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PODSTATA A METODIKY UDRŽOVACÍHO ŠLECHTĚNÍ

Systém udržovacího šlechtění musí zabezpečit zachování genetického typu povolené
a udržované odrůdy. Během vegetace a při laboratorních rozborech se vede základní
šlechtitelská dokumentace: polní a vegetační zápisník i rozborový záznamník.
Zaznamenávají se data základních činností ve školkách, fenologická a fytopatologická
pozorování, úroveň důležitých hospodářských vlastností ( s využitím subjektivní bonitace
1-9), zjišťuje se dosažený plošný výnos, odebírají se vzorky pro stanovení sušiny a pro
laboratorní analýzy. V laboratorních rozborech se sleduje úroveň výnosových a
jakostních ukazatelů a úroveň řady dalších vlastností, které vyžadují laboratorní analyzy
(zimovzdornost, fytopatologické testy, osivářské testy, apod.). Dosažené a zpracované
výsledky jsou podkladem pro výběr nejlepších původů do dalších generací.
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Udržovací šlechtění samosprašných plodin

Metodika UŠ samosprašných plodin je nejvíce shodná se systémem novošlechtění,
prakticky se uplatňuje rodokmenová metoda. Genetickým typem odrůd těchto plodin
jsou liniové odrůdy representované buď jednou (liniová odrůda) nebo více liniemi
(víceliniová, čistá odrůda). Technicky jednodušší je udržování jednoliniové odrůdy,
udržování víceliniové odrůdy vyžaduje oddělené vedení jednotlivých linií a v konečné fázi
jejich sloučení při zachování požadovaného poměru.

Základem pracovního postupu jsou odrůdově typické rostliny (klasy, lusky), tzv. kmenové
matky (KM, výběrové rostliny), které se získávají výběrem ve výběrové parcele, nebo z
nejlepších kmenů všech výběrových stupňů, nejčastěji z nejlepší potomstev KM (kmenů-
Km). Potomstva kmenových matek se označují jako kmeny (Km) a vysévají se
individuálně do přesného sponu nebo řídkým výsevem do řádků zpravidla bez
opakování. Kontrola (S1) je řazena na každé 10. pozici.
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Udržovací šlechtění samosprašných plodin

Kmeny nehomogenní, výrazně odlišné od odrůdového standardu, nemocné a se špatnou
úrovní sledovaných znaků a vlastností a kmeny výnosově podprůměrné se z další
reprodukce vylučují.
Výběrový stupeň V1 se zakládá osivem vybraných Km s výsevkem obvyklým pro danou
plodinu, zpravidla ve 2 ( i více) opakováních, na parcelách o ploše 10-15 m2, s často
řazenou kontrolou (S1). Grenerace V1 jsou vlastně zkoušky výkonu potomstev vybraných
kmenů.
Výběrový stupeň V2 se zakládá osivem vybraných V1 obdobným způsobem jako
předchozí generace, zpravidla ve 4 opakováních.
Předstupeň S1 se zakládá osivem vybraných V2, které se buď smíchá dohromady nebo
do více skupin odděleně vysévaných i sklízených. V porostu S1 se provádí přísná
selekce na odchylné typy, plevelné rostliny a nemocné rostliny. Plocha i osivo tohoto
předstupně podléhá uznávacímu řízení množitelského porostu i ve vzorku osiva.
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Udržovací šlechtění cizosprašných plodin

Metodiky UŠ cizosprašných plodin respektují jisté zvláštnosti této skupiny plodin, a to potřebu
panmiktického způsobu opylení na jedné straně, a na druhé straně nutnost vhodného
způsobu regulace opylování s cílem vyloučit nositele genů nežádoucích znaků a
vlastností z reprodukčního procesu a tak zabránit případnému genetickému znehodnocení
genotypu odrůdy.
Nejčastěji používaná metoda regulace opylení je selekce před květem i selekce po odkvětu (
metoda rezerv, či polovin), lze využít i separační metody, případně technické izolace
Při UŠ je zapotřebí respektovat potřebu široké genetické základny v souvislosti s
cizosprašností pro zajištění vysokého stupně heterozygotnosti populace. Každé zúžení
populace vyvolává inzuchtní a driftové efekty s negativními důsledky na genetickou strukturu
odrůdy.
Dále je třeba uchovat genetickou strukturu (typ) vyšlechtěné odrůdy, kterou může být odrůda
populace, nebo odrůda hybridní a syntetická populace.
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Udržovací šlechtění cizosprašných plodin

Metodiky UŠ vycházejí z diferenciace skupiny cizosprašných plodin z hlediska délky
vývojového cyklu a lze je rozčlenit na postupy:

1) pro jednoleté a přezimující plodiny,
2) pro dvouleté plodiny,
3) pro víceleté plodiny.
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Udržovací šlechtění cizosprašných plodin

Udržovací šlechtění odrůd typu populace

Příkladem postupu UŠ jednoletých a přezimujících plodin je metodika UŠ odrůd žita.
Využívá se modifikace základního systému výběrového postupu v tom, že k regulaci
opylení rodin ( na úrovni Km případně i V1) se uplatňuje selekce před květem (likvidací
nevhodných původů před kvetením) v kombinaci se selekcí po odkvětu prostřednictvím
metody rezerv (polovin), respektive systémem předzkoušek.
Systém výběrů je organizován ve dvou řadách. Pro zajištění plynulosti v produkci osiva
předstupně S1 jsou nutné 2 řady (A a B) s ročním posunem generací. Školky
předzkoušek se zakládají v prostorové izolaci od ostatních školek udržovacího šlechtění.
KM se vybírají z hlavních zkoušek rodin (Hl. zk. Km) nebo z V1, případně z výběrové
parcely.
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Udržovací šlechtění cizosprašných plodin - dvouleté plodiny

Příkladem postupu UŠ u dvouletých plodin je metodika UŠ některých odrůd cukrovky a
řepy či zelenin. Postup umožňuje selekci před květem, tj. ve vegetativní fázi rostlin (na
úrovni bulev) i selekci v druhém roce vegetace na úrovni semenaček.
V UŠ řepy se využívá osvědčená metoda individuálně rodinového výběru, která
umožňuje panmiktické opylení vybraných genotypů populace. Z kmenových materiálů
jsou v polních podmínkách zakládány tzv. výběrové parcely. Během vegetace jsou
sledovány a hodnoceny na odolnost k chorobám, nevybíhavost, rychlost vývoje a
morfologii rostliny. Z jednotlivých původů jsou vybírány rostliny odpovídající habitem a
morfologií bulvy odrůdě, bulvy jsou přes zimu uskladněny. Při tzv. jarní selekci jsou
podrobeny individuálnímu výběru podle hmotnosti a morfologie bulvy, podle obsahu cukru
(sušiny) a produkce cukru (sušiny) a obsahu nežádoucích látek. Vybrané nejlepší jedinci
pro další šlechtění jsou označeny jako tzv. kmenové matky (KM). Nejlepší rostliny v
druhém pořadí tvoří sazečkové matky (SM) a jsou použity pro výsadbu elitního porostu.
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Udržovací šlechtění cizosprašných plodin - dvouleté plodiny

Bulvy neodpovídající parametrům odrůdy jsou vylučovány. KM jsou sázeny do prostorově
izolované šlechtitelské školky. KM jsou dále zpracovávány metodou rezerv, která
umožňuje posoudit genetickou hodnotu před jejich včleněním do dalšího selekčního
cyklu. Z rezervního osiva jsou zakládány výběrové parcely nového selekčního cyklu.
Semenné školky jsou během vegetace kultivovány a ošetřovány proti plevelům a
škůdcům. Během vegetace jsou sledovány, hodnocen je habitus keřů a je prováděna
negativní selekce podle zdravotního stavu a biotypu keře. U jednosemenných typů je v
období před květem prováděn hromadný positivní výběr na jednosemennost. U
tetraploidních komponentů je prováděna cytologická kontrola, nevyhovující rostliny jsou z
porostu odstraňovány, aby nedošlo k nežádoucí kontaminaci. Sklizeň a poskližňové
zpracování osiva KM je individuální, zjišťuje se výnos, HTS, klíčivost a energie klíčení,
jednosemennost a pod. Sklizeň semenaček je hromadná, sklizené osivo se uznává ve
vzorku.



Semenářství
Udržování odrůd

Udržovací šlechtění cizosprašných plodin - víceleté plodiny

Příkladem postupu UŠ víceletých plodin jsou metodiky UŠ odrůd jetelovin a některých
druhů kulturních trav. Metodiky UŠ vycházejí ze skutečnosti, že odrůdy jsou vyvážené
populace vysoce heterozygotních rostlin.
Postup je proto zjednodušený tím, že kmenové šlechtění (individuální výběr) je nahrazen
hromadným výběrem, který plně postačuje k udržení charakteru odrůdy. Vychází z
hromadného výběru jednotlivých rostlin (KM) v tzv. školce hromadného výběru (ŠHV),
které se po selekci na odrůdové charakteristiky dále rozmnožují hromadně na parcelách
předstupňů S0 a S1. Jednotlivé školky se zpravidla zakládají cyklicky (ne každoročně)
podle harmonogramu, který zohledňuje počet užitkových let, potřebu osiva a možnost
dlouhodobého uchování rezervy osiva.
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Udržovací šlechtění cizosprašných plodin - víceleté plodiny

Udržuje se bezplevelný stav školky a negativní selekcí se odstraňují netypické a
nemocné rostliny. Hlavní pozitivní výběr rostlin je v době sklizně na zelenou hmotu podle
typu trsu, olistění, výšky rostliny, intenzity obrůstání, zdravotního stavu, začátku kvetení a
výkonnosti. U víceletých druhů se postup opakuje i v dalších užitkových letech. Do
semenné sklizně musí být všechny minus varianty vyselektovány. Poslední negativní
výběr rostlin ve ŠHV je podle nasazení semene.

Sklizeň semenných rostlin je hromadná a vyčištěné semeno se používá jednak k
založení nové ŠHV a také pro založení porostu předstupně S0, respektive porostu S1,
jejichž porosty se zakládají v řádkové kultuře pro dosažení většího množitelského
koeficientu. Generace S1 se zakládá každoročně a podléhá uznávacímu řízení. Pro
kontrolu výkonnosti udržované odrůdy se zakládají i zkoušky výkonu.
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Udržovací šlechtění cizosprašných plodin - víceleté plodiny

Schéma školek UŠ jetelovin:

Jetel luční na 1 užitkový rok
ŠHV se zakládá po 6 letech
S0 se zakládá po 3 letech (vždy 2x ze stejné sklizně ŠHV)
S1 se zakládá každoročně (vždy 3x ze stejné sklizně S0)

Jetel plazivý na 2 užitkové roky
ŠHV se zakládá po 13 letech
S0 se zakládá po 6 letech (vždy 2x ze stejné sklizně ŠHV)
S1 se zakládá každoročně vždy (6x ze stejné sklizně S0), nebo každý druhý

rok na dvojnásobné ploše s přeskladněním osiva



Semenářství
Udržování odrůd

Udržovací šlechtění hybridních odrůd

Kategorie hybridních odrůd zahrnuje hybridy generace F1 (meziodrůdové, častěji
meziliniové) a syntetické populace.

Udržovací šlechtění hybridních odrůd spočívá v udržování a namnožování výchozích
komponentů hybridní kombinace, tj. výchozích odrůd nebo linií. Osivo homozygotních linií
se získává z předem vybraných a protestovaných rostlin odpovídajících popisu linie
samosprašováním, nebo vzájemným opylováním rostlin (sib cross) v rámci linie
přenosem pylu umělou nebo přirozenou cestou. V každém případě množení probíhá v
izolaci (technické či prostorové) od jiných linií.
Základní metodou UŠ linií je positivní hromadný výběr.
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Udržovací šlechtění hybridních odrůd

Poněkud složitější postup vyžaduje reprodukce linií pylově sterilních (CMS). Udržování a
současné namnožování těchto linií vyžaduje mít k disposici dostatek osiva kompatibilního
fertilního analoga linie a současně udržovatele pylové sterility s dobrou produkcí pylu.
Produkce osiva linie CMS se zabezpečuje střídavým výsevem řádků mateřské sterilní
linie s fertilním udržovatelem sterility. Osivo sterilní linie se získá na mateřských
rostlinách, osivo udržovatele sterility se získá na otcovských rostlinách. Součástí postupu
je přísná selekce na pylovou sterilitu v rámci mateřské sterilní linie.
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Udržovací šlechtění syntetických odrůd (populací)

V UŠ se používají postupy metodicky shodné s novošlechtěním a jsou založeny na
testování kombinační schopnosti (KS) komponentů metodou topcrossu nebo
polycrossu. Hybridizační školka (HŠ) je sestavena z komponentů (linií, klonů) s
vyhovující a předem protestovanou KS. Hromadně sklizené osivo v HŠ představuje
generaci Syn1, které se dál rozmnožuje až do generace Syn3 a získané osivo je určeno
již pro zásev provozních ploch.
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Udržovací šlechtění vegetativně množených plodin

Udržovací šlechtění vegetativně množených plodin se týká především odrůd brambor, ale
také chmele, cibulovin, zahradních a ovocných dřevin a révy vinné. Pro tuto skupinu
plodin je společné, že reprodukční proces je založený na vegetativním způsobu
rozmnožování a tato skutečnost ovlivňuje jednak samotný proces UŠ z hlediska
genetického i technického. Genetické hledisko UŠ, tj. udržet genetický typ odrůdy u
těchto plodin není tak problematický a proto částečně ustupuje do pozadí. Na důležitosti
nabývá většinou hledisko fytopatologické, zejména problematika výskytu a šíření
virových chorob. Základním je výběr zdravých rostlin a neustálá kontrola zdravotního
stavu vhodnými diagnostickými metodami, včetně ELISA testu.
Jedním z nových opatření je využívání technik explantátových kultur v podmínkách in
vitro, a to v ozdravovacím i množitelském procesu.
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ZÁSADY MNOŽENÍ OSIV A SADBY

Výroba osiva a sadby je vysoce náročný proces jak odborně, tak výrobně,
technicky i technologicky. Má své zákonitosti a spojitosti, které nelze přehlížet
má-li být dosaženo ekonomicky přijatelných výsledků. Množitelské podniky a
organizace i soukromý množitel musí splňovat jisté předpoklady, které by měly
být samozřejmostí a existenční nutností pro úspěšnou množitelskou činnost.

Mezi tyto předpoklady lze zahrnout:

- základní teoretické znalosti z genetiky šlechtění a semenářství plodin,
- vyjasněnost druhové (odrůdové) semenářské specializace,
- vhodnost přírodních a půdních podmínek,
- možnost získávání výchozího množitelského materiálu,
- potřebné investiční, technické a technologické zařízení a vybavení,
- ekonomická rozvaha rentability semenářské činnosti.

Semenářství
Zásady množení osiv a sadby



ZÁSADY MNOŽENÍ OSIV A SADBY

Plnohodnotné osivo a sadba pro docilování odpovídajících výnosů a kvality
pěstovaných plodin má nesporný, mnohokrát prokázaný význam a není ničím
nahraditelné.

Pro úspěšnou produkci kvalitních osiv a sadby je nutné respektovat a splnit
jisté zásady a požadavky, které lze podle vyjádřit jednak na úrovní obecné
normy vegetačních faktorů, u jednotlivých skupin plodin pak na úrovni
specifické normy vegetačních faktorů množitelských porostů.

Semenářství
Zásady množení osiv a sadby



ZÁSADY MNOŽENÍ OSIV A SADBY

OBECNÁ NORMA VEGETAČNÍCH FAKTORŮ MNOŽITELSKÝCH 
POROSTŮ 

Obecná norma vegetačních faktorů množitelských porostů obsahuje
kvantitativní i kvalitativní požadavky, které se týkají:

• 1. výběru vhodného pozemku pro množitelskou činnost
• 2. výběru vhodné předplodiny. Důležitá je volba vhodné 
• 3. přípravy půdy pro založení množitelského porostu.
• 4. výživy a hnojení množitelských porostů, 
• 5. založení množitelského porostu
• 6. ošetřování během vegetace, 
• 7. sklizně a posklizňového ošetření
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ZÁSADY MNOŽENÍ OSIV A SADBY

OBECNÁ NORMA VEGETAČNÍCH FAKTORŮ MNOŽITELSKÝCH 
POROSTŮ 

Sklizené osivo nazýváme přírodním osivem a podléhá tzv. posklizňovému
ošetření.
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ZÁSADY MNOŽENÍ OSIV A SADBY

SPECIFICKÁ NORMA VEGETAČNÍCH FAKTORŮ MNOŽITELSKÝCH 
POROSTŮ 

Produkční schopnost odrůd jednotlivých plodin se realizuje a projevuje v
závislosti na podmínkách pěstitelského prostředí, tj. na půdních a klimatických
podmínkách, včetně průběhu počasí a agrotechnických podmínek vytvořených
pěstitelem.
Toto prostředí je tvořeno komplexem vegetačních faktorů, které v konečné fázi
ovlivňují množství a kvalitu osiva či sadby.

Semenářství
Zásady množení osiv a sadby



ZÁSADY MNOŽENÍ OSIV A SADBY

SPECIFICKÁ NORMA VEGETAČNÍCH FAKTORŮ MNOŽITELSKÝCH 
POROSTŮ 

Obecná norma vegetačních faktorů obsahuje kvantitativní a kvalitativní
požadavky, které podmiňují dosažení příznivého a pravidelného výnosu a
kvality vyprodukovaného osiva nebo sadby. Specifická norma vegetačních
faktorů odpovídá druhovým a zejména odrůdovým zvláštnostem a
požadavkům, které jsou praxi zpravidla předávány současně s povolením
odrůdy.
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ZÁSADY MNOŽENÍ OSIV A SADBY

SPECIFICKÁ NORMA VEGETAČNÍCH FAKTORŮ MNOŽITELSKÝCH 
POROSTŮ

Faktory ovlivňující kvalitu osiva:
a) provenience
b) osevní postup
c) předseťová příprava
d) výživa množitelských porostů
e) organizace porostu
f) ochrana a regulace porostu
g) sklizeň
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ZÁSADY MNOŽENÍ OSIV A SADBY

DRUHY, KTERÉ V SEMENÁŘSKÉ SPECIALIZACI NEMAJÍ ODLIŠNÉ 
NÁROKY OD BĚŽNÉHO PĚSTOVÁNÍ 

Do této skupiny řadíme z polních plodin obilniny, luskoviny a olejniny.
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ZÁSADY MNOŽENÍ OSIV A SADBY

DRUHY, KTERÉ MAJÍ V SEMENÁŘSKÉ SPECIALIZACI ZCELA ODLIŠNÉ 
NÁROKY NA VEGETAČNÍ FAKTORY OPROTI BĚŽNÉMU PĚSTOVÁNÍ 

Do této skupiny řadíme pícniny a semenné okopaniny.
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ZÁSADY MNOŽENÍ OSIV A SADBY

DRUHY PŘECHODNÉHO CHARAKTERU V NÁROCÍCH NA VEGETAČNÍ 
ČINITELE 

Do této skupiny řadíme z polních plodin len setý a brambory.

Semenářství
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ZÁSADY MNOŽENÍ OSIV A SADBY

DRUHY PŘECHODNÉHO CHARAKTERU V NÁROCÍCH NA VEGETAČNÍ 
ČINITELE 

• Biologicky hodnotnou sadbu brambor lze vyprodukovat ve vhodných
klimatických, půdních a stanovištních podmínkách, zejména s přihlédnutím
na ochranu sadby před kontaminací virovými chorobami. Pro výrobu sadby
brambor jsou proto vyčleněny tzv. sadbové oblasti.
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ZÁSADY MNOŽENÍ OSIV A SADBY

DRUHY PŘECHODNÉHO CHARAKTERU V NÁROCÍCH NA VEGETAČNÍ 
ČINITELE 

• Při vytyčování sadbových oblastí v podmínkách ČR se bere v úvahu:
- nálet mšic během vegetace, druhové zastoupení populace, především
výskyt mšice broskvoňové (Myzus persicae Sulz.) a mšice řešetlákové
(Aphis nasturtii Kalt.),
- nadmořská výška a s ní související teplotní a srážkové poměry a výskyt
vektorů virových chorob,
- členitost terénu, zalesněnost, a ukazatele tzv. přirozené izolace
omezující šíření virových chorob,
- průběh počasí, které ovlivňuje výskyt vektorů a šíření virových chorob,
zejména teplotní a srážkové poměry v červenci a v srpnu,
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ZÁSADY MNOŽENÍ OSIV A SADBY

DRUHY PŘECHODNÉHO CHARAKTERU V NÁROCÍCH NA VEGETAČNÍ 
ČINITELE 

• Při vytyčování sadbových oblastí v podmínkách ČR se bere v úvahu:
- převládající směr větrů a s tím spojenou vzdálenost možných zimních
hostitelů mšic,
- druh a fyzikální stav půdy, přičemž vhodná je půda lehká, písčito-hlinitá
až hlinito-písčitá, propustná a dobře zásobena humusem.

Semenářství
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ZÁSADY MNOŽENÍ OSIV A SADBY

DRUHY PŘECHODNÉHO CHARAKTERU V NÁROCÍCH NA VEGETAČNÍ 
ČINITELE 

• Sadbové oblasti u nás jsou vymezeny nadmořskou výškou nad 450 m,
průměrnou červnovou izotermou 16-17°C a ročním úhrnem srážek nad
650 mm, z toho za vegetaci 350-450 mm a relativní vzdušnou vlhkostí
kolem 70 % a světelnými podmínkami odpovídajícími střednímu
světelnému dni. Jedná se tudíž o vyšší polohy, často s členitým terénem.

• Množení předstupňů a stupně E je rajonována do tzv. užší sadbové
oblast), které byly vymezeny v rámci sadbové oblasti.

Semenářství
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Vladislav Čurn



Semenářství

Uznávací řízení

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby
pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu
osiva a sadby)

§ 4

• Uznávací řízení

Uznávací řízení zahrnuje
• a) řízení o uznání množitelského porostu,
• b) řízení o uznání rozmnožovacího materiálu.
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Uznávací řízení

Uznávacímu řízení podléhají tyto kategorie rozmnožovacího 
materiálu:

• a) šlechtitelský rozmnožovací materiál, je-li uváděn do 
oběhu,

• b) rozmnožovací materiál předstupňů, je-li uváděn do oběhu,
• c) základní rozmnožovací materiál,

• d) certifikovaný rozmnožovací materiál.

• e) standardní rozmnožovací materiál révy.
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Uznávací řízení

• Uznávací  řízení  je  systém  povinné  semenářské  
kontroly, jejímž  účelem  je  jednotné,  odborné  a  
objektivní  zhodnocení jakosti produkovaného osiva a sadby.

• Uznávací řízení zajišťuje státem  pověřená organizace 
• Povinnému  uznávacímu   řízení   podléhají  kategorie  osiva 

základního a  certifikovaného 

• U druhů uvedených v  tzv. Druhovém  seznamu smí  být  předmětem  
obchodu, tj.  na trh uváděno jen osivo (sadba) uznané

• Uznávacímu  řízení podléhají množitelské  porosty přihlášené 
registrovanou firmou  (množitelem)

• Uznávací řízení se vždy sestává z přehlídek a uznání porostu 
Uznávací řízení se vždy sestává z přehlídek a uznání porostu a ze 
zkoušení a uznání ve vzorku (laboratorní zkoušky)a ze zkoušení a 
uznání ve vzorku (laboratorní zkoušky)
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Uznávací řízení

Proces uznávacího řízení dvě má tedy dvě navzájem propojené
části, kterými jsou:

a) uznávání porostů sloužících k produkci základního
nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu, včetně
porostů genetických komponent k produkci hybridů,
tzv. přehlídky množitelských porostů,

b) uznávání rozmnožovacího materiálu (osiva a sadby),
který pochází z uznaných množitelských porostů, tzv.
uznávání ve vzorku.
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Uznávací řízení
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Uznávací řízení

Přihlášení porostu
Každý množitelský  porost určený k výrobě  uznaného osiva či sadby  musí   být  v  termínu   stanoveném  Vyhláškou,  popřípadě

zvláštním předpisem, přihlášen u kontrolního ústavu. Přihlašování zajišťuje  semenářská  (šlechtitelská) firma na k  tomu  vydaných
tiskopisech  u  územně  příslušných  pracovišť  SKZÚZ  nebo sídla odboru osiv a sadby (v případě žádosti o vývozní certifikáty).

Zaevidovaná přihláška pak slouží  současně jako osvědčení o uznání  porostu za  předpokladu, že  byl porost  jako množitelský
uznán.  V případě  neuznání je  tiskopis dokladem  o zamítnutí  s uvedením  důvodu. 

Přihláška obsahuje:  název a adresu  firmy, lokalitu porostu (obec,  katastr místa  množení), druh,  odrůdu, kategorii  osiva,
popřípadě   stupeň   množení,   předplodinu   a   další  údaje. Nejdůležitější  je  údaj  o  původu  osiva  či  sadby, z něhož je
přihlášený  porost  založen.  Z   osiva  (sadby)  bez  známého  a ověřeného původu  nemůže být zakládán porost  k produkci 
uznaného osiva.

V souladu s příslušnou normou  a uvedenými zásadami musí být množitelský  porost umístěn  tak, aby  byly splněny  požadavky na
zařazení v  osevním sledu, s vyloučením  nevhodné předplodiny a s dodržením  minimálních izolačních  vzdáleností. Každý množitelský
porost musí být označený tabulkou s předepsanými údaji. V nutných případech může být množitelský  porost odhlášen podle stanovených
podmínek.
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Uznávací řízení

Přehlídka množitelských porostů

celkový  stav  a  dodržení  izolací

čistota druhu 
pravost  a  čistota   odrůdy
zaplevelení  porostu

zdravotní  stav

Většina těchto vlastností  je posuzována (nestanoví-li norma jinak) tak, že přehližitel na několika 
náhodně zvolených místech projde porost a počítáním hodnotí pruh odpovídající ploše asi 150 m2.

Bezprostředně po  přehlídce   obdrží  množitel  posudek.  V případě neuznání   nebo  sestupnění může   
vyjímečně nárokovat následnou  kontrolní  přehlídku,  a  to  jen  v  případě,  že jde o závady 
odstranitelné a je-li možné předpokládat, že uskutečněná náprava trvale  zlepší hodnocený znak.
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Uznávací řízení

Odběr vzorku ze sklizně

Odběr  vzorků osiva  zajišťuje  semenářký inspektor

V semenářské praxi jsou používané další pojmy:
- úřední  vzorek,  což  je  každý  průměrný  vzorek odebraný a připravený úředním vzorkovatelem
- společný  vzorek  (dříve  kompromisní)  je  průměrný  vzorek společně odebraný  a  připravený  

dodavatelem a odběratelem osiva
- soukromý vzorek  je vzorek  nevyhovující podmínkám  úředního nebo společného vzorku
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Uznávací řízení

Laboratorní zkoušení

Zkoušení čistoty osiva
Předmětem zkoušení  čistoty osiva, jako  jedné ze základních

osivových hodnot osiva, je stanovení:
a) složení zkušebního vzorku v hmotnostních procentech,
b) přítomnosti jiných druhů semen a neškodných nečistot.

Základní zkušební vzorek se podle ČSN rozděluje do 4 podílů,
a to na :

- čistá  semena, do kterých se  počítají všechna semena patřící
ke zkoušenému druhu (včetně botanických kultivarů a  odrůd),
i semena nezralá, scvrklá, naklíčená  a  porostlá,  poškozená
a zlámaná apod.

- semena  jiných kulturních rostlin,
- semena plevelů,

Pravidla  ISTA slučují  semena jiných  kulturních  rostlin a
plevelů do skupiny "jiné druhy".

- neškodné nečistoty obsahují  prakticky vše, co nelze hodnotit
jako  čistá semena  a jiné  druhy, včetně hrubých a  jemných
nečistot (kamínky, prach, úlomky stonků aj.)
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Laboratorní zkoušení

Zkoušení klíčivosti
Klíčivost  ve  smyslu  laboratorního  zkoušení  je schopnost

semen  poskytnout  v  optimálních  podmínkách  za stanovenou dobu
normálně vyvinuté  klíčence,  u  nichž  je  předpoklkad,  že i v
příznivých  podmínkách v  půdě se  vyvinou v  normální rostliny.

K odborným pojmům z oblasti zkoušky klíčení:
- klíčení v  laboratorním  smyslu  představuje  vzejití a vývoj

klíční  rostliny  do  stadia,  v  kterém  je  možné rozeznat její
důležité části.

- procento klíčivosti udává číselný podíl semen, která mohou ve
stanovených  podmínkách a  ve stanovené  době poskytnout normálně
vyvinuté klíčence,

- důležité  části  klíční  rostliny  které   se  hodnotí  jsou:
kořenový  systém   (primární  kořen,  seminální   kořeny),  výhon
(hypopkotyl,  epikotyl, u  některých druhů i mezokotyl, výhonový
pupen), děložní listy a koleoptile ( u Graminae),

- normální  klíční  rostliny jsou  schopné vyvinout  se v dobré
půdě a  za příznivých podmínek  v uspokojivou rostlinu.  Normální
klíční rostlina musí odpovídat jedné ze tří kategorií: neporušené
klíční rostlin;  klíční rostliny s  malými vadami (př.  poškození
primární  kořen s  dobře vyvinutými  sekundárními kořeny); klíční
rostliny se sekundární infekcí,
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Uznávací řízení

Laboratorní zkoušení

- anomální klíční  rostliny s vadami : primární  kořen je tupý,
chybějící,  vláskovitý, sklovitý;  hypokotyl, epikotyl, mezokotyl
je krátký, tlustý, rozštěpený, chybí; děložní lísty jsou zduřelé,
svinuté, odbarvené, nekrotické;  primární listy jsou deformované,
poškozené,  nekrotické;  výhonový pupen  a  okolní  pletivo jsou
deformované, chybějící, nahnilé,

- nevyklíčená  semena,  mezi  které  patří semena  tvrdá, svěží
semena (  zůstávají svěží, přijímají vodu,  ale vývin je blokován
fyziologickou dormancí), mrtvá semena ( se silně narušeným  nebo
chybějícím zárodkem a semena shnilá).

- Pro zkoušení klíčivosti jsou  podle metodik používány různé
substráty.  Lůžko  pro  klíčení  slouží  k  neustálému zásobování
vodou. Vhodné substráty jsou:

- filtrační papír, kde  semena jsou  ukládána  buď na  povrchu
(označení TP, u Jakobsenova klíčidla ), nebo mezi 2 vrstvy papíru
(označení BP, do roliček, do přeloženého nebo do harmonik),

- písek   stanovené   zrnitosti  (křemenný,   sterilizovaný)  s
ukládáním semen na povrchu (TS), nebo 10-20 mm pod povrch (S),

- zemina zahradní, prosátá a propařená,
- cihlová drť.
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Laboratorní zkoušení

Stanovení hmotnosti tisíce semen (HTS)
Praktický význam této hodnoty  spočívá v orientaci pěstitele

při  stanovení  vhodného  výsevku.  Údaj  se  získává  po zkoušce
odpočítáním  2 x  500  semen na automatickém počítedle,  která se
zváží.

Zkoušení zdravotního stavu
Smyslem  těchto  zkoušek  je  zjišťování  výskytu  škůdců a

napadení chorobami s tím, že pro některé druhy kulturních rostlin
existují mezní hodnoty použitelnosti osiva. Při jejich překročení
nesmí být osivo jako takové  použito. Údaje slouží i jako podklad
pro případné další zásahy a úpravy (přečištění, moření apod.).
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Semenářství
posklizňová úprava a předseťová příprava osiv a sadby

• semenářská a biologická hodnota osiva a sadby se zakládá na poli

ale

• je třeba si uvědomit, že sklizeň a následná posklizňová úprava
osiva a sadby může některé parametry vylepšit nebo je může zcela
a nenávratně poškodit.

• Posklizňová úprava osiv zahrnuje úpravu vlhkosti, čištění a
třídění, předseťová příprava zahrnuje ještě moření osiva.
Příprava sadby k sázení zahrnuje mechanickou, biologickou a
chemickou přípravu.
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ÚPRAVA VLHKOSTI OSIVA

• U drobných semen (především u trav) je to otázka pouze hodin, kdy sklizené
materiály bez následného sušení ztratí základní semenářskou hodnotu a tou je
klíčivost. Úpravu vlhkosti lze provést několika způsoby.

• Základem by mělo vždy být předčištění = odstranění hrubých rostlinných
zbytků, které bývají u řady partií základním nositelem vlhkosti.

• Vlastní snížení vlhkosti semene může být zajištěno sušením nebo aktivní
ventilací studeným vzduchem (sesypné sušárny - TMS Pardubice, Petkus). Pro
aktivní ventilaci je možné využít roštových sušáren, kontejnerů s provětrávacím
dnem, vestavěných nebo provizorních kanálů s ventilátorem. U malých partií lze
použít rozprostření do nízké vrstvy na podlaze a častým přehazováním
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ÚPRAVA VLHKOSTI OSIVA

• Se sklizní partií s vyšší vlhkostí, které jsou určeny pro výrobu osiva, musí každý
zemědělský subjekt počítat a musí být na tuto alternativu připraven. Teplota při
sušení je různá podle plodin a jejich vlhkosti. Odsušek při jedné operaci u
většiny plodin nesmí překročit hranici 3 %.

• Úprava vlhkosti na požadovanou normu je základním předpokladem pro
uchování životaschopnosti semen.

• Podle různých pramenů a výsledků výzkumu se uvádí, že každé snížení vlhkosti
semene o 1 - 2 % zdvojnásobí jeho skladovatelnost.

• To samé platí pro každé snížení skladovací teploty o 5.6°C. Tyto efekty využívají
semenářské a šlechtitelské firmy ve světě k uchování nejvyšších stupňů osiv v
klimatizovaných skladech, jako opatření k řešení ročních výkyvů výroby osiva.
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ČIŠTĚNÍ A TŘÍDĚNÍ OSIVA 

• Další fází předseťové přípravy osiva patří čistění a třídění osiva.

• To je úkon, který z předčištěného a případně sušeného semene zajišťuje
osivo minimálně se základními ukazateli platnými podle norem.

• Specializované semenářské firmy jsou pro tento úkon velmi dobře vybaveny.
Čisticí stoje jsou ve velké většině od firmy Petkus nebo od švédské firmy Kamas,
doplněné triery, pro specielní čistění též nárazovými třídiči nebo pneumatickými
stoly (firma Heid). Pro drobná semena, jeteloviny a trávy existují specielní linky
pro čistění doplněné specielními stroji jako jsou magnetky, sametky atd.
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ČIŠTĚNÍ A TŘÍDĚNÍ OSIVA 

• Dopravní cesty

• Celou oblast posklizňové úpravy provází jeden základní požadavek a to jsou
minimální dopravní pády pro zpracovávaný materiál, aby bylo co nejmenší
poškození osiva při jeho zpracování.

• Typický případ je u hrachu. Při pádu větším než 1 m dochází již k
mikropoškození, někdy i k přímému poškození klíčků. K poškození dochází také
i u osiva obilovin především v závislosti na snižující se vlhkosti. Proto při
výstavbě linky je nutné dopravním cestám osiva věnovat maximální pozornost.
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MOŘENÍ OSIVA

• Poslední etapou přípravy osiva před vlastním balením je moření osiva. Tento
úsek zaznamenal v posledních desetiletích bouřlivý rozvoj, ale také se na toto
téma vedlo a vede nejvíce diskusí. Mořit či nemořit?

• Pro výrobce uznaného osiva platí/platila povinnost moření u vyjmenovaných
plodin s výjimkou možnosti nemořit u partií, které byly vybranými laboratořemi
SKZÚZ prověřeny na zdravotní stav.

• Zrušení povinného moření povede k výraznému zvýšení odpovědnosti
zemědělců, zda používat mořená či nemořená osiva a u výrobců osiv k
jednoznačné garanci za zdravotní stav osiva. V žádném případě to nepovede k
masovému útěku od moření. Příklady jsou ze zahraničí, kde např. v D jsou i
porosty určené pro výrobu ekologicky čistých potravin jsou zakládány z velké
části z namořeného osiva.
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MOŘENÍ OSIVA

• Poslední etapou přípravy osiva před vlastním balením je moření osiva. Tento
úsek zaznamenal v posledních desetiletích bouřlivý rozvoj, ale také se na toto
téma vedlo a vede nejvíce diskusí. Mořit či nemořit?

• Pro výrobce uznaného osiva platila povinnost moření u vyjmenovaných plodin s
výjimkou možnosti nemořit u partií, které byly vybranými laboratořemi SKZÚZ
prověřeny na zdravotní stav.

• 132/1942 Sb. Nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 26. března 1942 o 
povinném moření osiva obilnin.
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MOŘENÍ OSIVA

• Zavedením povinného moření se omezil výskyt některých chorob přenosných
osivem a zároveň se ukazuje, že účinná látka takto ošetřeného osiva působí
částečně i proti půdním patogenům. Právě s ohledem na velký výskyt patogenů
by měl být samozřejmostí pro zakládání porostů výsev mořenými osivy.

• Vyhláška č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a
sadby pěstovaných rostlin do oběhu v § 2 odst. 4., definuje plodiny, jejichž
rozmnožovací materiál smí být uveden do oběhu jen mořený (pšenice, žito,
tritikale, ječmen, kukuřice a len). Jako nemořený smí být uváděn pouze tehdy,
pokud v něm nejsou překročeny mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů.

• Přesto by bylo vhodné před vlastním mořením zjistit, jaký je výskyt patogenů na
osivu, a na základě toho zvolit vhodné mořidlo.
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MOŘENÍ OSIVA

• Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
č. 129/2012 Sb.

• Zdravotní stav osiva je kontrolován před setím a v případě potřeby je osivo
namořeno.

• Zrušení povinného moření vede k výraznému zvýšení odpovědnosti zemědělců,
zda používat mořená či nemořená osiva a u výrobců osiv k jednoznačné garanci
za zdravotní stav osiva. (předpoklad, že nepovede k masovému útěku od
moření - např. v D jsou i porosty určené pro výrobu ekologicky čistých potravin
jsou zakládány z velké části z namořeného osiva).
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MOŘENÍ OSIVA

• Dlouhodobé výsledky získané při uznávacím řízení ukázaly na nežádoucí trend
snižující se kvality přípravy osiva.

• Dlouhodobá kontrola mořeného a nemořeného osiva Ústředním kontrolním a
zkušebním ústavem zemědělským bohužel ukazuje na klesající kvalitu moření a
následně horší zdravotní stav porostů.

• Proto je nutné při moření dodržovat všechny zásady a technologické postupy pro
kvalitní namoření, kontrolovat a ošetřovat porosty během vegetace a pro výsev
používat pouze kvalitní osivo.

• Kvalitu porostů ovlivňuje řada faktorů. Na kvalitní moření je třeba asi třetina
financí vynaložených na opatření proti chorobám přenosných osivem. Je důležité
dodržovat nejen veškerá pravidla integrované ochrany rostlin, ale i kvalitně mořit.
Pro snížení nákladů bohužel producenti často používají k množení přesev
vlastního osiva namísto osiva uznaného, zaručujícího lepší zdravotní stav rostlin.
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MOŘENÍ OSIVA

• Současné i budoucí moření osiva je na bázi organických fungicidů. K zajištění
dobré účinnosti musí být splněny tyto požadavky a předpoklady:

• - v prvé řadě je to nekompromisní požadavek na přesné dávkování mořidel, což
znamená přesné dávkování na hmotnostní jednotku osiva,

• - druhým požadavkem, který navazuje na předchozí, je dobrá distribuce
přípravku na jednotlivá semena, protože nerovnoměrné rozdělení způsobuje
jednak předávkování nebo naopak poddávkování mořidla.

• používání rtuťnatých přípravků – zákázáno (z hygienických a ekologických důvodů)
• etapa nejúčinnější látky na úseku moření a to jak z hlediska spektra účinnosti, tak z hlediska jednoduchosti aplikace, rovnoměrnosti

aplikace, nízké ceny vlastních přípravků a jeho velkého finančního efektu na konečném produktu. Spektrum chorob, na které účinné
látky mořidla na bázi rtuti účinkují (mazlavé sněti, plíseň sněžná, sněť stébelná, pruhovitost, tvrdá sněť ječná) je velmi široké a
pravděpodobně asi žádná jiná látka s takovým spektrem účinnosti se neobjeví. Protože byly rtuťnaté přípravky ve většině případů
vyráběny ve formě nesmáčitelných prášků, byly stroje na jejich aplikaci velmi jednoduché, distribuce účinné látky na jednotlivých
semenech byla velmi dobrá. Vzhledem k tomu, že rtuťnaté přípravky pro moření jsou vesměs fumigantní, nezáleželo ani tolik na
přesném dávkování. Proto i silně podmořené partie neměly za následek podstatné snížení účinnosti např. proti mazlavým snětím. Za
celou dobu používání rtuťnatých přípravků se u žádného pathogena nevytvořila rezistence, což už v žádném případě nelze říci o
mořidlech ze skupiny organických fungicidů.
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MOŘENÍ OSIVA

Faktory ovlivňující kvalitu moření

1) Vlastnosti osiva
2) Mořidlo
3) Mořící zařízení

• Kontinuální způsob moření
• Vsádkový způsob moření

4) Dopravní cesty
5) Obsluha
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MOŘENÍ OSIVA

Faktory ovlivňující kvalitu moření

1) Vlastnosti osiva
• U osiva na prvém místě je to především jeho čistota. To znamená, že prach,

úlomky osin, plevy, úlomky slámy, plevele atd. jsou faktory, které snižují přesnost
dávkování. Zvláště prach má obrovský povrch a jímá při moření na sebe velkou
část mořidla. Podle našich výsledků mohou ztráty mořidla tím, že jsou jímány
prachem, činit až 40 %. Proto musí být mořené osivo maximálně čisté s tím, že
se doporučuje ještě před vlastní vstup do mořičky umístit odlučovač prachu.

• Dalším faktorem je objemová hmotnost osiva (je důležitá u mořiček s
objemovým dávkováním), nebo HTS (hmotnost tisíce semen), která je důležitá
při hmotnostním dávkování.
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MOŘENÍ OSIVA

Faktory ovlivňující kvalitu moření

1) Vlastnosti osiva
• Podstatnou roli hraje i biologická kvalita osiva. U partií, které jsou po této

stránce nějak narušeny, se může namořením dojít ke snížení vzcházivosti v
porostu.

• Určitou roli může mít i odrůdová citlivost na některé účinné látky, i když se
citlivost projevuje především ve zkouškách ve sterilním prostředí. V zamořeném
prostředí, tzn. v půdě, faktor odrůdové citlivosti ztrácí na významu. Projevit se
ale může ve vícenásobném předávkování.

• Dalším faktorem, který je však subjektivní, je jednotnost barvy semen a má
svůj význam pouze při vizuálním hodnocení namořenosti osiva.
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MOŘENÍ OSIVA

Faktory ovlivňující kvalitu moření

2) Mořidlo
• V současné době na našem trhu již není mořidlo, které by bylo určeno pro

aplikaci suchou cestou. Mořidla v práškovém stavu, která jsou pro zemědělce k
dispozici, jsou smáčitelné prášky určené k aplikaci ve formě vodní suspenze tzv.
slury metodou. Právě kvalita těchto smáčitelných prášků, především jejich
zrnitost, přímo ovlivňuje kvalitu moření. Platí zde zásada, že čím menší je
zrnitost přípravku, tzn. čím lépe je umlet, tím kvalitnější je vodní suspenze v
celém profilu, lépe se aplikuje a v neposlední řadě má i vyšší účinnost. Pro lepší
fixaci účinné látky na semeni se využívá při aplikaci smáčitelných prášků
inkrustačních přípravků. Tyto přípravky zlepšují rovněž sypnost osiva. Ve svém
důsledku to znamená, že osivo se lépe vysévá a tím je zajištěn rovnoměrný
výsev a nastavený výsevek. Přední výrobci mořidel v současné době nabízejí již
tekuté formulace, které řeší některé negativní vlastnosti smáčitelných prášků.
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MOŘENÍ OSIVA

Faktory ovlivňující kvalitu moření

3) Mořící zařízení
• Mořící zařízení (mořička) je nejdůležitějším faktorem v procesu moření osiva.

Musí zabezpečit bezporuchovou vlastní aplikaci vybraného přípravku za
bezpodmínečného dodržení určité dávky přípravku a jeho co největší
rovnoměrnou distribuci na jednotlivých semenech. Mořiček existuje několik typů
a člení se podle způsobu práce, který je buď kontinuální nebo vsádkový.
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MOŘENÍ OSIVA

Faktory ovlivňující kvalitu moření

3) Mořící zařízení
• Kontinuální způsob moření znamená, že mořící proces probíhá nepřetržitě s

dávkováním osiva i mořicí látky ve vzájemném poměru. Celý mořicí proces se dá
rozdělit na dvě části. V prvé části dochází k dávkování mořicí suspenze na
jednotku ošetřovaného osiva, ve druhé části pak k distribuci (dávkování)
suspenze na jednotlivá semena.

• Systém dávkování je dán konstrukcí podle jednotlivých typů a výrobců.
• Vlastní seřízení dávky a její kontrola v průběhu moření má přímý vliv na kvalitu

moření. Kontrolu dávky je nutné u těchto mořiček dělat i několikrát za směnu.
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MOŘENÍ OSIVA

Faktory ovlivňující kvalitu moření

3) Mořící zařízení
• Kontinuální způsob
• Druhou část-distribuci mořidla na jednotlivá semena lze rozdělit na primární a

sekundární moření.
• Primární moření je úsek, kdy je mořicí suspenze přímo aplikovaná na semeno,

sekundární moření je úsek, kdy vzájemným otěrem mezi semeny se přenáší
podstatná část přípravku na jednotlivá semena.

• Poměr mezi těmito dvěma úseky přímo ovlivňuje rovnoměrnost distribuce účinné
látky na jednotlivých semenech. Existuje řada principů jak zajistit nejlepší
distribuci a je to dáno výrobcem i typem mořicího zařízení.
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MOŘENÍ OSIVA

Faktory ovlivňující kvalitu moření

3) Mořící zařízení
• Kontinuální způsob
• Společné pro všechna zařízení této skupiny je, že primární aplikace tvoří z

vlastní distribuce jen malou část (jen kolem 10 %) času, zbývajících 90 % času
probíhá sekundární moření.

• A právě snahou všech výrobců mořicích strojů je tento poměr změnit
jednoznačně ve prospěch primární aplikace.

• Mořicí stroje tohoto typu mají svá slabá místa především při spouštění a při
přerušení činnosti. V prvém případě zůstává část osiva podmořená, ve druhém
případě je přemořená. Proto je nutné zajistit co nejdelší nepřetržitý chod těchto
strojů a z těchto důvodů musí být před i za mořicím zařízením umístěny
vyrovnávací zásobníky.
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MOŘENÍ OSIVA

Faktory ovlivňující kvalitu moření

3) Mořící zařízení
• Vsádkový způsob moření je takový způsob, při kterém na předem odvážené

množství osiva je aplikována účinná látka.
• Typickým představitelem tohoto způsobu moření je použití mořicího bubnu,

používaného v minulosti. Moderní podoba - systém Rotostat.
• Maximální kvalita moření.
• Pracovní zařízení je rotor a stator, do kterého se přesně odváží osivo. Rotor

vynáší osivo na stěny statoru, kde se o stěnu zabrzdí a padá zpět do rotoru a je
znovu vynášen na stěnu statoru. Při pohybu se prakticky vytváří rotující prstenec
osiva, ale co je ještě důležité, kolem své osy se otáčejí i jednotlivá zrna. Do takto
pohybující se hmoty osiva je po časový úsek, který je nastavitelný, nastřikována
mořicí látka.
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MOŘENÍ OSIVA

Faktory ovlivňující kvalitu moření

3) Mořící zařízení
• Vsádkový způsob moření
• Rozhodujícím způsobem se oproti kontinuálnímu moření změnil poměr mezi

primárním a sekundárním mořením a podstatně se zlepšila distribuce přípravku
na jednotlivá semena.

• Díky uplatnění tohoto systému jsme se zařadili mezi země s jednou z nejlepších
aplikací látek určených k moření.
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MOŘENÍ OSIVA

Faktory ovlivňující kvalitu moření

4) Dopravní cesty
• Dopravní cestou se má na mysli cesta osiva od místa namoření až po uložení do

obalu. U kontinuálních mořiček se tyto dopravní vzdálenosti pohybují mezi 6 až
18 metry. Podle rozborů mohou činit ztráty mořidla v závislosti na délce dopravy
po namoření až 30 %.

• Tento problém řeší systém Rotostat, kde se dopravní vzdálenost zkrátí až na
1,5 m a tím se riziko ztrát sníží na minimum.
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MOŘENÍ OSIVA

Faktory ovlivňující kvalitu moření

5) Obsluha
• Neopominutelným účastníkem, který ovlivňuje kvalitu moření je obsluha mořicího

zařízení. Na preciznosti práce obsluhy je závislá nastavená dávka i její změny v
průběhu vlastního mořicího procesu. Je snaha tuto oblast co nejvíce
automatizovat, aby se negativní vlivy obsluhy snížily na minimum.
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PŘÍPRAVA SADBY

• Posklizňová úprava sadby brambor - péče z hlediska ochrany
hlíz před mechanickým poraněním, pečlivá organizace sklizně, třídění a řádné
uskladnění sadby.

• Příprava sadby k sázení zahrnuje mechanickou a biologickou a chemickou
přípravu.
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PŘÍPRAVA SADBY

• Mechanická příprava sadby
• Mechanická příprava sadby spočívá v třídění hlíz, při kterém se jednak vylučují

hlízy vizuálně nevhodné, mechanicky poškozené, deformované a napadené
hnilobami.

• Součástí je hlavně velikostní třídění hlíz na třidičích na sítech s čtvercovými oky
do skupin podle dvojího třídění 30-40 a 40-50 mm ( kulaté hlízy) a 35-45 a 45-55
mm (podlouhlé hlízy), popřípadě při jednotném třídění 30-5O a 35-55 mm podle
tvaru hlíz.

• Pro sadbu jsou vhodné hlízy střední velikosti o hmotnosti 50-80 g, hlízy střední
velikosti také nejlépe charakterizují odrůdově typický tvar.

• Nevhodné jsou hlízy malé (podsadba), ale ani hlízy velké (nad 80-120 g, tzv.
nadsadba), neboť zvýšená potřeba sadby při sázení velkých hlíz není vyrovnána
zvýšeným výnosem.
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PŘÍPRAVA SADBY

• Mechanická příprava sadby
• Je zavedeno třídění podle příčného průměru hlíz a je výhodné i pro

mechanizované třídění.
• Třídění zajišťuje dokonalejší výsadbu sázecími stroji, stejnoměrnost výsadby,

stejnoměrné vzcházení a zapojení porostu. Hlízy střední velikosti většinou
dosahují délky od 60 do 70-80 mm. Největší počet hlíz z tříděných vzorků podle
příčného průměru se získá ve skupinách 35-45 a 45-60 mm. Velmi malý počet
hlíz je ve skupině nad 60 mm a více hlíz je ve skupině pod 30 mm.

• Předčasné ukončení vegetace má zpravidla příznivý vliv na výtěžnost sadbových
hlíz ve stanovených velikostních skupinách. Při dvojím třídění připadá v nižších
skupinách třídění větší počet hlíz na 1 tunu sadby.
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PŘÍPRAVA SADBY

• Biologická příprava sadby
• Biologická příprava sadby zahrnuje narašování a předkličování sadby.

• Narašování sadby je předkličování hlíz do 5 mm délky klíčků při teplotě asi
10°C buď na světle nebo ve skladovacích prostorech ve tmě po dobu 2 týdnů.
Průběh lze regulovat vrstvou hlíz i teplotou. Narašené hlízy rychleji vzcházejí a
dříve vzešlé rostliny lépe odolávají napadení chorobami. Není vhodné k výsadbě
používat hlízy ještě prochlazené z podmínek skladování, hlízy je potřeba
ponechat prohřát a při této fázi dochází i k narašování oček. Narašená sadba
zpravidla poskytuje vyšší výnos hlíz, takže zvýšené náklady se zaplatí.
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PŘÍPRAVA SADBY

• Biologická příprava sadby
• Biologická příprava sadby zahrnuje narašování a předkličování sadby.

• K předkličování sadby dochází na světle a jde o jakési rychlení sadby (využívá
se hlavně při výsadbě raných odrůd pro ranou sklizeň). Předkličuje se na denním
rozptýleném světle nebo při umělém světle (8 hodin denně) při teplotě 15-16°C
při vzdušné vlhkosti 85-90 %. Vhodné jsou prostory s možností oteplování. Hlízy
vytvářejí krátké silné klíčky, zbarvené buď zeleně, červenofialově nebo
modrofialově podle odrůdy a zůstávají zdravé. K dostatečnému naklíčení je třeba
asi 5-8 týdnů, při nižší teplotě i delší dobu. Po vysázení předklíčených hlíz se ze
zárodků kořínků naspodu klíčku rychle vytváří kořenový systém a rostliny se
rychleji vyvíjejí a lépe zakořeňují. Snižuje se i možnost infekce zejména virovými
chorobami a kořenomorkou.
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PŘÍPRAVA SADBY

• Chemická příprava sadby
• Chemická příprava sadby spočívá v moření vhodným přípravkem proti

kořenomorce.
• V případě potřeby se přerušuje období klidu (dormance) přípravkem Rindit nebo

roztokem kyseliny giberelové v koncentraci 1 ppm.
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