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Máme zde rok 2018 a pro naši firmu je tento rok
rokem, kdy završíme 25 let působení na poli šlechtění a
výroby osiv. Dovolím si proto malou exkurzi do historie firmy s výčtem vyšlechtěných odrůd jarního ječmene a s výhledem do budoucna.
Selgen vznikl ze státního podniku Oseva jako
akciová společnost v roce 1993 díky iniciativě Ing.
Miloše Haniše, CSc. – tehdejšího vedoucí šlechtitelské
stanice ve Stupicích, který se stal i prvním ředitelem
firmy.
Historie Selgenu je však mnohem hlubší a bohatší. Selgen má původ v soukromé šlechtitelské společnosti Selecta, která zahajovala svou činnost už mezi
lety 1903 až 1905. Šlechtitelská stanice Stupice vznikla
v roce 1921 a Selecta sem přenesla rozpracovaný
šlechtitelský program ječmene jarního z Pyšel. Od roku
1926 do roku 1992 zde bylo vyšlechtěno 9 odrůd ječmene, z nichž některé byly velmi rozšířené a vydržely
v oběhu i přes 30 let.
Pod hlavičkou Selgenu se pochopitelně práce
nezastavily a nové odrůdy postupně přibývaly. Roku
1992 to byla odrůda Akcent, 1995 přišel oblíbený
Amulet, navazovala odrůda Atribut o rok později. Po
menší odmlce přišel Advokát (registrovaný
v Maďarsku, r. 2000), poté Aksamit 2007, Advent
2009, Arthur 2013 a Francin 2014.
Francin je sice poměrně novou odrůdou, ale
očividně kvalitní a úspěšnou, což dosvědčují narůstající
pěstební plochy i objemy nákupu u sladoven a pivovarů. Francin se za tu krátkou dobu osvědčil jak na polích, tak ve sladovnách a varnách a to nás velice těší.
V dobrém světle se již několik let prezentuje například

na soutěži technologií v Kroměříži. Výborné výsledky
byly zaznamenány v pokusech na pokusné stanici
v Humpolci, kde skončil jako druhá nejvýnosnější
sladovnická odrůda mezi 21 odrůdami jarního ječmene.
V loňském roce jsme s Francinem zaznamenali i
první exportní úspěchy. V americkém Oregonu ji
s úspěchem používá několik menších pivovarů pro piva
odlišné chuti, než má tamní běžná produkce. Francin se
také úspěšně testuje v Belgii, Moldávii, Ukrajině a
Rusku.
My však neusínáme na vavřínech úspěchů a stále křížíme a šlechtíme nové odrůdy. V závěrečném roce
registračních zkoušek byla nadějná linie SG-S 212,
kterou bychom chtěli pojmenovat Spitfire. Je to odrůda
s nadprůměrným výnosem, velkým zrnem a skutečně
vynikající sladovnickou jakostí. A proč anglické jméno
pro český ječmen? Spitfire je legendární stíhačka
z druhé světové války, na které sloužila většina československých pilotů ve Velké Británii. Málokdo ví, že
krátce po vylodění v Normandii šikovní mechanici
upravili pivní sudy a závěsníky pod křídly těchto elegantních letounů, aby bylo možné vylepšit neradostnou
zásobovací situaci jednotek dislokovaných již na kontinentě. Nemám to podložené, ale věřím, že Čechoslováci, jakožto národ zručný a k pivu inklinující, byli
mezi prvními, kdo tyto polní úpravy na svých strojích
prováděl. Pojmenováním odrůdy jménem Spitfire bychom chtěli vzdát hold všem druhoválečným veteránům. Těm z nich, kteří jsou ještě mezi námi, vzkazujeme, že na ně nezapomínáme a přejeme jim v novém
roce vše dobré. Přejeme vše dobré v roce 2018 samozřejmě i vám všem.
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