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ODRŮDY JEČMENE JARNÍHO REGISTROVANÉ PO SKLIZNI 2007 

Vladimíra HORÁKOVÁ 
ÚKZÚZ Brno 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
zaregistroval na základě zákona č. 219/2003 Sb., o 
oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů 
v roce 2008 šest sladovnických odrůd a jednu nesla-
dovnickou odrůdu ječmene jarního. 

Acrobat je sladovnická poloraná odrůda, ve 
zkouškách ÚKZÚZ byla pod označením CSBC 4061-
1. Byla vyšlechtěna z výchozího materiálu Chaser x ( 
Aspen x Prestige ). Zástupcem v ČR je firma RAGT 
Czech s.r.o., Branišovice. Udržovatelem je firma Soci-
été RAGT 2n, Francie. 

Rostliny má středně vysoké, středně odolné pro-
ti poléhání, středně odolné proti lámání stébla. Zrno má 
středně velké, podíl předního zrna středně vysoký. 

Odrůda je odolná proti napadení padlím travním 
na listu, méně odolná proti napadení rzí ječnou, středně 
odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí, 
středně odolná proti napadení rhynchosporiovou skvr-
nitostí, středně odolná proti výskytu nespecifických 
skvrnitostí listů ječmene. 

Výnos předního zrna odrůdy Acrobat je 
v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné, bram-
borářské a pícninářské středně vysoký až vysoký, 
v zemědělské výrobní oblasti řepařské a obilnářské 
středně vysoký. Hodnota ukazatele sladovnické kvality 
je 7,2 bodu. 

 

Aktiv je sladovnická středně raná odrůda, ve 
zkouškách ÚKZÚZ byla pod označením HE 9536. 
Byla vyšlechtěna z výchozího materiálu HE 8270 x 
Madonna. Udržovatelem je firma PLANT SELECT, 
spol. s r.o., Hrubčice.  

Rostliny má středně vysoké až vysoké, středně 
odolné proti poléhání, středně odolné proti lámání 
stébla. Zrno má velké, podíl předního zrna vysoký. 

Odrůda je odolná proti napadení padlím travním 
na listu, středně až méně odolná proti napadení rzí 
ječnou, středně odolná proti napadení komplexem 
hnědých skvrnitostí, středně odolná proti napadení 
rhynchosporiovou skvrnitostí, středně odolná proti 
výskytu nespecifických skvrnitostí listů ječmene. 

Výnos předního zrna odrůdy Aktiv je ve všech 
zemědělských výrobních oblastech vysoký. Hodnota 
ukazatele sladovnické kvality je 4,2 bodu. 

 

Azit je nesladovnická polopozdní odrůda, ve 
zkouškách ÚKZÚZ byla pod označením HE 9448. 
Byla vyšlechtěna z výchozího materiálu Tolar x Pasa-

dena. Udržovatelem je firma PLANT SELECT, spol. s 
r.o., Hrubčice. 

Rostliny má středně vysoké, středně odolné pro-
ti poléhání, středně odolné až odolné proti lámání stéb-
la. Zrno má velké, podíl předního zrna vysoký. 

Odrůda je středně odolná proti napadení padlím 
travním na listu, středně odolná proti napadení rzí 
ječnou, středně odolná proti napadení komplexem 
hnědých skvrnitostí, středně odolná proti napadení 
rhynchosporiovou skvrnitostí, středně odolná až odolná 
proti výskytu nespecifických skvrnitostí listů ječmene. 

Výnos zrna odrůdy Azit je v zemědělské výrob-
ní oblasti řepařské a obilnářské vysoký, 
v zemědělských výrobních oblastech kukuříčné, bram-
borářské a pícninářské středně vysoký. 

 

Bernstein je sladovnická polopozdní odrůda, ve 
zkouškách ÚKZÚZ byla pod označením NSL 02-
4144A. Byla vyšlechtěna z výchozího materiálu Troon 
x Adonis. Zástupcem v ČR je firma Limagrain Central 
Europe Cereals, s.r.o., Praha. Udržovatelem je firma 
Nickerson International Research GEIE, Francie.  

Rostliny má středně vysoké, středně odolné pro-
ti poléhání, středně odolné proti lámání stébla. Zrno má 
velké, podíl předního zrna vysoký. 

Odrůda je odolná proti napadení padlím travním 
na listu, středně odolná proti napadení rzí ječnou, 
středně odolná proti napadení komplexem hnědých 
skvrnitostí, středně odolná proti napadení rhynchospo-
riovou skvrnitostí, středně odolná proti výskytu nespe-
cifických skvrnitostí listů ječmene. 

Výnos předního zrna odrůdy Bernstein je ve 
všech zemědělských výrobních oblastech vysoký. 
Hodnota ukazatele sladovnické kvality je 7,8 bodu. 

 

Kangoo je sladovnická polopozdní odrůda, ve 
zkouškách ÚKZÚZ byla pod označením Cebeco 0421. 
Byla vyšlechtěna z výchozího materiálu Braemer x Br 
5509a. Zástupcem v ČR je firma Limagrain Central 
Europe Cereals, s.r.o., Praha. Udržovatelem je firma 
Limagrain Advanta Nederland B.V., Nizozemsko. 

Rostliny má středně vysoké, středně odolné pro-
ti poléhání, středně odolné až odolné proti lámání stéb-
la. Zrno středně velké až velké, podíl předního zrna 
středně vysoký. 

Odrůda je odolná proti napadení padlím travním 
na listu, středně odolná proti napadení rzí ječnou, 
středně odolná proti napadení komplexem hnědých 
skvrnitostí, středně odolná proti napadení rhynchospo-
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riovou skvrnitostí, středně odolná proti výskytu nespe-
cifických skvrnitostí listů ječmene. 

Výnos předního zrna odrůdy Kangoo je 
v zemědělské výrobní oblasti kukuříčné středně vysoký 
až vysoký, v zemědělských výrobních oblastech řepař-
ské a obilnářské, bramborářské a pícninářské středně 
vysoký. Hodnota ukazatele sladovnické kvality je 7,4 
bodu. 

 

Marthe je sladovnická středně raná odrůda, ve 
zkouškách ÚKZÚZ byla pod označením NORD 
02/2338. Byla vyšlechtěna z výchozího materiálu Ne-
ruda x Recept. Zástupcem v ČR je firma SAATEN - 
UNION CZ s.r.o., Brno. Udržovatelem je firma 
NORDSAAT Saatzucht GmbH, Německo. 

Rostliny má středně vysoké, středně odolné pro-
ti poléhání, středně odolné až odolné proti lámání stéb-
la. Zrno má středně velké, podíl předního zrna vysoký 
až velmi vysoký. 

Odrůda je odolná proti napadení padlím travním 
na listu, středně odolná proti napadení rzí ječnou,  
méně odolná proti napadení komplexem hnědých skvr-
nitostí, středně odolná proti napadení rhynchosporio-
vou skvrnitostí, odolná proti výskytu nespecifických 
skvrnitostí listů ječmene. 

Výnos předního zrna odrůdy Marthe je 
v  zemědělských výrobních oblastech kukuříčné, 
bramborářské a pícninářské vysoký, v zemědělské 
výrobní oblasti řepařské a obilnářské středně vysoký. 
Hodnota ukazatele sladovnické kvality je 8,3 bodu. 

 

Publican je sladovnická polopozdní odrůda, ve 
zkouškách ÚKZÚZ byla pod označením NFC 403-43. 
Byla vyšlechtěna z výchozího materiálu Drum x Sebas-
tian. Zástupcem v ČR je firma SOUFFLET AGRO a.s., 
Prostějov. Udržovatelem je firma Syngenta Seeds Ltd., 
Velká Británie. 

Rostliny má středně vysoké, středně odolné pro-
ti poléhání, středně odolné proti lámání stébla. Zrno má 
středně velké až velké, podíl předního zrna vysoký. 

Odrůda je odolná proti napadení padlím travním 
na listu, středně až méně odolná proti napadení rzí 
ječnou, středně odolná proti napadení komplexem 
hnědých skvrnitostí, odolná proti napadení rhyn-
chosporiovou skvrnitostí, středně odolná proti výskytu 
nespecifických skvrnitostí listů ječmene. 

Výnos předního zrna odrůdy Publican je ve 
všech zemědělských výrobních oblastech vysoký. 
Hodnota ukazatele sladovnické kvality je 7,2 bodu. 

Výnos zrna 2005-2007 v % 

Neošetřená varianta Ošetřená varianta 
Odrůda Kukuřičná 

oblast 
Řepařská a 
obilnářská 

Bramborářská 
a pícninářská 

Kukuřičná 
oblast 

Řepařská a 
obilnářská 

Bramborářská 
a pícninářská 

Prestige S 100 100 94 99 99 97 
Bojos S 102 100 102 102 97 101 

Sebastian S 98 101 104 99 104 102 
Kangoo   101 102 103 100 101 101 

Azit   100 103 104 101 103 100 
Aktiv   110 105 107 104 102 105 

Acrobat   102 101 104 107 102 106 
Publican   106 103 103 101 102 107 
Marthe   107 103 102 100 100 107 

Bernstein   100 105 106 104 105 108 
MD 0.05   12 5 7 10 6 9 

Průměr std. t/ha   4,82 6,91 5,06 5,01 7,54 5,64 
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