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Nový je především náš nejčerstvější přírůstek 
mezi odrůdami jarního ječmene, který jsem měl tu čest 
pojmenovat „Spitfire“. Kdo trochu zná novodobou 
historii, tak ví, že Spitfire je legendární britská stíhačka 
z druhé světové války. Proč jsem český ječmen pojme-
noval podle tohoto cizího letounu? No hlavně Spitfire 
není úplně cizí, protože v rámci britského letectva na 
Spitfirech létala velká většina československých pilotů 
bojujících na západní frontě proti fašistickému Němec-
ku. Jejich letouny od konce 2. světové války do roku 
1948 tvořily páteř vzdušné obrany státu, než byly od-
prodány Izraeli. Pojmenováním odrůdy po jejich oblí-
beném stroji bych chtěl vzdát hold jejich odvaze, od-
hodlání a vlastenectví, protože riskovali životy pro 
lepší budoucnost a jejich oběť nebyla marná. Spitfire 
má i souvislost s pivem – po vylodění v Normandii 
nezbývala přepravní kapacita na takové laskominy jako 
je pivo a tak šikovný personál letek, které už částečně 
sídlily na kontinentu, uzpůsobil křídelní závěsníky 
některých Spitfirů k nesení pivních sudů. Odvážní 
piloti si tak alespoň občas mohli vychutnat svrchně 
kvašené pivo báječně vychlazené letem ve výšce 
15. 000 stop (asi 4,5 km).      

 

Pojďme ale k odrůdě. Spitfire je, stejně jako je-
ho vzor ve své době, moderní a výkonný. Ve Spitfiru je 
sklouben vysoký výnosový potenciál, výběrová sla-
dovnická jakost i vynikající výrobní efektivita 
v podobě vysokého podílu předního zrna. Odrůda pře-
konává kontroly ve všech oblastech pěstování, patří 
mezi ty nejrannější v sortimentu doporučených odrůd a 
má dobrý zdravotní stav. Pokud mám hledat slabinu 
této odrůdy, pak je to snad pouze průměrná odolnost 
proti poléhání. Doporučil bych proto vyhnout se pře-
huštění porostu a držet se plných dávek morforeguláto-
rů podle rad výrobce. Dělená aplikace je bezpečnější a 
umožní rostlinám vytvořit solidní základ, na kterém je 
možné udržet i mohutný a těžký klas. Spitfire má vy-
sokou HTZ (v průměru přes 52g) a snadno dosahuje 
vysokého podílu předního zrna (97%) i v suchých 
letech, jako byl ten letošní. Výnos předního zrna 

v porovnání s průměrem kontrol ÚKZÚZ (Bojos, Lau-
dis 550, Sebastian, Sunshine) nejlépe vynikne 
v následujícím grafu. 

Musím říci, že přes obtížnou sezónu pro jarní 
ječmen nám Spitfire udělal radost. Byl vyset u osmi 
podniků za účelem množení a napěstování zrna pro 
pilotní sladovnické zkoušky a všude s ním byli velmi 
spokojeni. Je těžké se letos chlubit nějakými rekordní-
mi výnosy (ikdyž třeba 8 t/ha v Hodicích na Vysočině 
je krásný výsledek), ale důležité je, že Spitfire všude 
udržel velmi slušnou výnosovou úroveň a nikde nedo-
šlo k dramatickému nárůstu dusíkatých látek. Když 
k tomu připočítáme průměrný podíl předního zrna 
z této produkce 97,5%, jsme nadmíru spokojeni. Tím 
pádem se podařilo vyrobit nejen dostatečné množství 
osiva pro příští sezónu, ale hlavně i ječmene 
v optimální sladovnické jakosti pro pilotní sladování u 
větších i menších sladoven a pivovarů.  Spitfire u nich 
vzbudil eminentní zájem a my máme radost, že jejich 
zvědavost můžeme uspokojit. Věříme, že i u nich Spit-
fire uspěje a brzy se rozletí na širší pěstební plochy. 

Několika větami se chci zastavit i u Francina, 
který úspěch již slaví. Je to naše osvědčená odrůda 
doporučená na „České pivo“, pěstovaná ale překvapivě 
i v zahraničí. Francina pěstují Američané v Oregonu a 
také si ho vybrala belgická firma pro svou produkci 
ekologicky čistého sladovnického ječmene. Chystají se 
z něj vařit vlastní pivo v bio kvalitě. Zvolili Francina 
pro jeho nepoléhavost a výborný výnos, který jim letos 
potvrdil dosažením 6,5 t/ha bez jediného chemického 
ošetření při vynikající sladovnické jakosti. Důležitější 
je ale samozřejmě domácí trh, kde Francin má velmi 
široké uplatnění, neboť je zahrnut ve výrobním pro-
gramu většiny sladoven a pivovarů. Plzeňský Prazdroj 
oznámil, že Francin bude v příští sezóně představovat 
asi 14% objemu jejich nákupu sladovnického ječmene.  

Jako poslední bych určitě zmínil novinku mezi 
ozimými ječmeny Selgenu, odrůdu Laurin. Vyhlédli 
jsme si ji u německého šlechtitele pro její vysoký vý-
nos, vynikající zdravotní stav a odolnost k lámavosti 
stébla a poléhání. V registračním řízení prokázala mi-
mořádnou výnosovou stabilitu i mezi ročníky a proto 
věříme, že si snadno najde své spokojené pěstitele. 
Máme proto i u této odrůdy zajištěn dostatek osiva na 
příští sezónu. 

Závěrem mi dovolte popřát Vám za celý Selgen 
vše nejlepší do nového roku, hlavně hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti. Rozloučím se po pivovarnicku: 
„Dej Bůh štěstí! 
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