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Metodika  výběru  a  hodnocení  genotypů  jarních  forem  dosud  málo  využívaných 

druhů pšenice, vhodných pro udržitelné systémy hospodaření.

Methodology of selection and evaluation of spring forms of neglected species of wheat 

genotypes, suitable for sustainable farming systems.

Abstrakt

Předložená metodika vychází z ideotypu odrůdy pro ekologické zemědělství. Jejím cílem 

je poskytnout objektivní kriteria pro hodnocení vhodnosti vybraných jarních forem rodu 

Triticum L.  (jednozrnka,  dvouzrnka,  špalda,  pšenice setá).  Vlastní  metodický postup je 

rozdělen na čtyři části: morfologické, biologické, hospodářské a jakostní znaky. U každého 

hodnoceného  znaku uživatel  nalezne  kód,  jméno,  popis,  v kombinaci  s  významem pro 

ekologické zemědělství. Na základě víceletého hodnocení odrůd bude doplněno kriterium 

významu znaku pro odrůdu v ekologickém zemědělství. 

klíčová slova: ekologické, hodnocení odrůd, pšenice 

Abstract

The  methodology  results  from  the  definition  of  ideotype  of  wheat  variety  in  organic 

farming. The aim of the methodology is to provide the objective criteria for evaluation of 

suitability of spring forms of genus Triticum L. (einkorn, emmer, spelt, bread wheat). The 

methodology is divided into four parts: morphological, biological, economic and quality 

characters. When evaluating each character, a user finds a code, name, description, scale of 

the evaluation and point evaluation of each character, combined with its importance for 

organic farming system. On the basis of multi-annual evaluation of varieties there will be 

added the criterium of characters importance for variety grown in organic farming.

key words: organic farming, variety testing, wheat



1. Úvod (Introduction)

Navržený  metodický  postup  představuje  v  podstatě  pracovní  verzi  určenou 

k diskusi  v  rámci  odborné  veřejnosti.  Metodika  zohledňuje  odlišný charakter  ideotypu 

odrůdy rodu  Triticum L.  (pšenice  setá,  jednozrnka,  dvouzrnka,  špalda)  v  ekologickém 

zemědělství.  Jejím  cílem  je  objektivní  hodnocení  vhodnosti  pro  ekologický  systém 

hospodaření. 

Metodika je založena na metodickém postupu ÚKZÚZ pro zkoušky užitné hodnoty 

odrůd (některé biologické znaky).  Klasifikátor Genus  Triticum L.,  který se využívá pro 

hodnocení genových zdrojů, byl využit při návrhu některých morfologických znaků. Svou 

roli  sehrál  také  nový  metodický  postup,  který  vznikl  jako  výstup  projektu  COST860 

“Handbook of cereal variety testing for organic and low input agriculture“. Touto publikací 

je  inspirováno  hodnocení  např.  odolnosti  vůči  poléhání.  V  neposlední  řadě  vychází 

z obdobného metodického postupu "Šlechtění a hodnocení vhodnosti odrůd pšenice seté 

(Triticum aestivum L.) pro ekologické a low input systémy hospodaření".

Metodický postup je rozdělen na 4 části:  morfologické,  biologické,  hospodářské 

a  jakostní  znaky.  Metodika  také  umožňuje  testování  odrůd  na  několika  úrovních. 

První  je  možnost  volby  snadno  hodnotitelných  znaků  farmářem  a  otestování  reakce 

vybraných odrůd přímo v půdně-klimatických podmínkách farmy. Druhou možností jsou 

screeningy  rozsáhlého  souboru  odrůd.  Třetí  pak  vyhodnocování  odrůd  během 

šlechtitelského  procesu,  popřípadě  v polních  pokusech  dalších  institucí  (univerzitní 

výzkumná  pracoviště,  apod).  Použití  metodiky  je  velmi  jednoduché.  U  jednotlivých 

navržených znaků k hodnocení pak uživatel nalezne stručnou charakteristiku (význam pro 

ekologické  zemědělství,  termín  hodnocení,  optimální  úroveň  znaku,  úroveň  ve 

které je znak hodnocen). 

Po  čtyřletém  hodnocení  odrůd  pšenice  seté,  jednozrnky,  dvouzrnky  a  špaldy 

(2009-2012) a na základě ohlasů ze strany odborné veřejnosti bude metodika dopracována 

a  jednotlivé  znaky obodovány tak,  aby po  vyhodnocení  uživatel  mohl  snadno spočítat 

tzv. „odrůdové číslo“.



2. Morfologické znaky (Morphological characters)

V následující  části  jsou  uvedeny  hodnocené  morfologické  znaky.  Uživatel  zde 

nalezne  znaky  rozdělené  do  několika  úrovní.  U  každého  znaku  je  uveden  význam 

hodnocení,  termín  a  popis  možností,  jak  znak  správně  vyhodnotit.   Zvolené  znaky 

se mohou v jednotlivých letech u stejných odrůd mírně lišit v důsledku extrémně odlišného 

průběhu ročníku.

Tab. 1: Seznam hodnocených morfologických znaků (Morphological characters)
Úroveň 

(level)

Hodnocený znak 

(evaluated feature)

Termín DC 
(term at BBCH)

Screening

Rostlina 

(plant)

tvar trsu (tuft shape) 23-29 ANO
délka (length) 69 ANO

Stéblo 

(stem)

délka horního internodia (lenght of the 

upper internode)

83
ANO

vzdálenost praporcový list – klas (distance  

between flag leaf and spike)

61
ANO

List 

praporcový 

(flag leaf)

postavení (position) 59 ANO
délka (length) 77 ANO
šířka (width) 77 ANO

Klas 

(spike)

postavení (position) 87-92 ANO
tvar (shape) 87-92 ANO
délka (lengh) 92 ANO
hustota (density) 92 ANO
osinatost (awnedness) 87 ANO
uzávěr pluchy (Glume – closure of cover) 92 -

Obilka 

(cariopsis)

tvar (shape) 92 ANO
povrch (surface) 92 -
barva (colour) 92 -
tvar rýhy (crease shape) 92 -

2.1 Rostlina (Plant level)

M1 Tvar trsu při odnožování  (Tuft shape at tillering)

Tvar  trsu  při  odnožování  zvyšuje  konkurenceschopnost  vůči  plevelům 

v počátečních růstových fázích obilniny tím, že rychleji dosáhne LAI 1 a ztíží tak rozvoj 



plevelných rostlin. Tento znak hodnotíme na počátku odnožování (DC 23 - jsou vyvinuty 

tři odnože) do konce odnožování (DC 29 – konec odnožování), je vytvořeno maximální 

množství odnoží.

Tab. 2: M1 – tvar trsu při odnožování (Tuft shape at tillering)
kód (code) popis (description) stupnice (°) (scale) body (points)*

1 velmi vzpřímený (erect) <25 -
3 vzpřímený (semi-erect) 25-40 -
5 polovzpřímený (drooping) 41-55 -
7 rozložený (loosely spreading) 56-70 -
9 rozprostřený (prostate) >70 -

Hodnoceno v DC (evaluated at BBCH) 23-29

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

Obr. 1: Hodnocení tvaru trsu (Evaluation of tuft shape)

M2 Délka rostliny(Plant length)

Délka  rostlin  v období  sloupkování  souvisí  s úrovní  konkurenceschopnosti  vůči 

plevelům. Během plnění zrna mohou přecházet z dostatečně dlouhého stébla dusíkaté látky 

do klasů, což vede ke zvyšování obsahu hrubého proteinu v obilkách.  Hodnotíme v době 

po odkvětu (DC 69) měřením od paty rostliny k vrcholu klasu bez osin. 

Tab. 3: M2 – délka rostliny (Plant length)
popis (description) body (points)*



kód 

(code)

stupnice 

(cm) (scale)
S1 SP2 J3 D4

1 zakrslá (dwarf) <35 - - - -
2 – 35-50 - - - -
3 nízká (short) 51-65 - - - -
4 – 66-80 - - - -
5 střední (medium) 81-95 - - - -
6 – 96-110 - - - -
7 vysoká (tall) 111-125 - - - -
8 – 126-140 - - - -
9 velmi vysoká (very tall) >140 - - - -

Hodnoceno (evaluated at) DC (BBCH) 69
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

2.2 Stéblo (Stem level)

M3 Délka horního internodia (Lenght of the upper internode)

Dlouhé horní internodium přispívá ke zvýšené odolnosti vůči houbovým chorobám 

přenosným dešťovými kapkami z praporcového listu  do klasu. Na druhou stranu příliš 

dlouhé podklasové internodium může zvyšovat náchylnost  rostliny k poléhání.

Tab. 4: M3 – délka horního internodia (Lenght of the upper internode)
kód 

(code)
popis (description)

stupnice 

(cm) (scale)

body (points)*
S1 SP2 J3 D4



1 krátká (very short) <21 - - - -
3 krátká (short) 21-30 - - - -
5 střední (medium) 31-40 - - - -
7 dlouhá (long) 41-50 - - - -
9 velmi dlouhá (very long) >50 - - - -

Hodnoceno (evaluated at) v rámci posklizňových rozborů (postharvest analysis)
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

M4 Vzdálenost praporcového listu a klasu (Distance between flag leaf and spike)

Vzdálenost praporcového listu bude měřena na počátku květu měřením hlavního 

stébla  od oušek praporcového listu  po začátek  klasu.  Měřeno bude 20 stébel  v porostu 

a hodnota se vyjádří jako průměr.

Tab. 5: M4 – vzdálenost praporcového listu a klasu (Distance between flag leaf and 

spike)
kód 

(code)
popis (description)

stupnice 

(cm) (scale)

body (points)*
S1 SP2 J3 D4

1 velmi malá (very short) <16 - - - -
3 malá (short) 16-20 - - - -
5 střední (medium) 21-25 - - - -
7 velká (long) 26-30 - - - -
9 velmi velká (very long) >30 - - - -



Hodnoceno (evaluated at) DC (BBCH) 61
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

2.3 List praporcový (Flag leaf level)

M5  Postavení  praporcového  listu  na  začátku  metání  (Flag  leaf  position  at  the  

beginning of heading)

Vzpřímený  až  vodorovný  praporcový  list  absorbuje  dostatek  slunečního  záření 

a  zároveň  přispívá  k dostatečnému  zastínění  a  zvýšení  konkurenceschopnosti  vůči 

plevelům. Hodnotíme v DC 51 (počátek metání) porovnáním dle obrázkového klíče.

Tab. 6: M5 – postavení - na začátku metání (Flag leaf position at the beginning of  

heading)
kód (code) popis (description) stupnice (°) (scale) body (points)*

1 velmi vzpřímený (very erect) <15 -
3 vzpřímený (erect) 15-45 -
5 vodorovný (horizontal) 46-90 -
7 převislý (drooping) 91-135 -
9 velmi převislý (very drooping) >135 -



Hodnoceno (evaluated at) DC (BBCH) 51

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

Obr. 2: Hodnocení postavení praporcového listu (Flag leaf evaluation - position)

M6 Délka praporcového listu (Flag leaf length)

Dostatečně dlouhý praporcový list přispívá k vysoké úrovni asimilace slunečního 

záření a tím i ke zvýšení obsahu hrubých bílkovin v obilkách. Hodnotíme během DC 77 

(pozdně mléčná zralost).

Tab. 7: M6 – délka praporcového listu (Length of flag leaf)
kód 

(code)
popis (description)

stupnice 

(cm) (scale)

body (points)*
S1 SP2 J3 D4

1 velmi krátký (very short) <10 - - - -
3 krátký (short) 10-15 - - - -
5 středně dlouhý (medium) 16-21 - - - -
7 dlouhý (long) 22-27 - - - -
9 velmi dlouhý (very long) >27 - - - -

Hodnoceno (evaluated at) DC (BBCH) 77
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.



M7 Šířka praporcového listu (Flag leaf width)

Dostatečně široký praporcový list  přispívá k vysoké úrovni asimilace slunečního 

záření a tím i ke zvýšení obsahu hrubých bílkovin v obilkách. Také jsou více zastíněna 

spodní patra porostu a zvyšuje se konkurencoschopnost vůči plevelům. Hodnotíme během 

DC 77 (pozdně mléčná zralost).

Tab. 8: M7 – Šířka praporcového listu (Flag leaf  width)
kód 

(code)
popis (description)

stupnice 

(cm) (scale)

body (points)*
S1 SP2 J3 D4

1 velmi úzký (very narrow) <1,1 - - - -
3 úzký (narrow) 1,1-1,5 - - - -
5 středně široký (medium) 1,6-2,1 - - - -
7 široký (broad) 2,2-2,7 - - - -
9 velmi široký (very broad) >2,7 - - - -

Hodnoceno (evaluated at) DC (BBCH) 77
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.



2.4 Klas (Spike level)

M8 Postavení klasu v plné zralosti (Spike – position at full ripeness)

Vzpřímený až polovzpřímený klas rychleji vysychá. Hodnotíme v DC 87-92 (žlutá 

zralost – plná zralost) porovnáním dle obrázkového klíče. 

Tab. 9: M8 – postavení v plné zralosti (Position at full ripeness)
kód (code) popis (description) stupnice (°) (scale) body (points)*

1 vzpřímené (erect) <15 -
3 polovzpřímené (semi-erect) 15-45 -
5 vodorovné (horizontal) 46-90 -
7 převislé (nodding) 91-135 -
9 velmi převislé (very nodding) >135 -

Hodnoceno (evaluated at) DC (BBCH) 87-92

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

Obr. 3: Hodnocení postavení klasu (Spike – position)



M9 Tvar klasu (Spike – shape)

Jehlancovitý až hranolovitý klas usnadňuje pronikání slunečního záření do porostu. 

Hodnotíme v DC 87-92 (žlutá zralost – plná zralost) porovnáním dle obrázkového klíče.

Tab. 10: M9 – tvar (Shape)
kód (code) popis (description) body (points)*

1 jehlancovitý (pyramidal) -
3 hranolovitý (cylindrical) -
5 kyjovitý (clavate) -
7 vřetenovitý, hranolovitý (fusiform, cylindrical) -
9 vejčitý (ovate) -

Hodnoceno (evaluated at) DC (BBCH) 87-92

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

Obr. 4: Hodnocení tvaru klasu (Spike – shape) 



M10 Délka klasu (Spike - lenght) 

Tab. 11: M10 – délka (Lenght)
kód 

(code)
popis (description)

stupnice 

(cm) (scale)

body (points)*
S1 SP2 J3 D4

1 velmi krátký (very short) <3,0 - - - -
3 krátký (short) 3-6 - - - -
5 středně  dlouhý (medium) 7-10 - - - -
7 dlouhý (long) 11-14 - - - -
9 velmi dlouhý (very long) >14 - - - -

Hodnoceno (evaluated at) DC (BBCH) 92
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

M11 Hustota klasu (Spike density) 



Hustota klásků ovlivňuje celkové mikroklima klasu, kdy hustčí klas hůře vysychá 

a  snadněji  v něm  dochází  k rozvoji  houbových  chorob.  Na  druhou  stranu  řídký  klas 

dosahuje  nižší  produktivity,  pokud  není  nižší  hustota  vykompenzována  jeho  délkou. 

Hodnotíme v DC 92 (plná zralost) během posklizňových rozborů v laboratoři.

Tab. 12: M11 – Klas – hustota (Spike density)

kód 

(code)
popis (description)

stupnice 

(ks klásků.10 cm-1) 

(scale - spikelets/10 cm)

body (points)*

S1 SP2 J3 D4

1. velmi řídký (very  

lax)

<16 - - - -

3. řídký(lax) 16,0-21,0 - - - -
5. středně hustý 

(intermediate)

21,1-25,0 - - - -

7. hustý (dense) 25,1-31,0 - - - -
9. velmi hustý až 

shloučený (very  

dense - compact)

>31,0 - - - -

Hodnoceno (evaluated at) DC (BBCH) 92
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

M12 Osinatost klasu (Spike – awnedness)

Osiny  slouží  jako  významný  asimilační  orgán.  Osinaté  odrůdy  jsou  také 

suchovzdornější. Hodnotíme do DC 87 (žlutá zralost) v polních podmínkách.



Tab. 13: M12 – Osinatost klasu (Spike – awnedness)
kód 

(code)
popis (description)

stupnice (cm) 

(scale)

body (points)*
S1 SP2 J3 D4

1. bezosinný 

(awnless)

<1 - - - -

3. krátce osinkatý 

(awnless)

1,0-3,0 - - - -

5. osinkatý až dlouze 

osinkatý (semi – 

awned)

3,1-6,0  (resp. celý 

klas) (whole spike)

- - - -

7. osinatý (awned) > délka klasu až 

dvojnásobné délky 

(length of spike)

- - - -

9. dlouze až velmi 

dlouze osinatý 

(long - very long 

awned)

>dvojnásobné 

délky (two times of  

spike)

- - - -

Hodnoceno (evaluated at) DC (BBCH) 87
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

M13 Plucha – uzávěr (Glume - cover)

Samovolné  uvolňování  zrna  při  standardním  nastavení  mlátičky  (vlhkosti 

mlácených klasů).

Tab. 14: M13 – Plucha - uzávěr (Glume – closure of cover)
kód 

(code)
popis (description)

stupnice (%) 

(scale)

body (points)*
S1 SP2 J3 D4



1. velmi slabý (very 

weak)

<5 - - - -

3. Slabý (weak) 5-10 - - - -
5. Střední (medium) 10-15 - - - -
7. Silný (firm) 15-20 - - - -
9. velmi silný (very 

firm)

>20 - - - -

Hodnoceno (evaluated at) DC (BBCH) 92
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

2.5 Obilka  (Caryopsis level)

M14 Tvar obilky (Caryopsis – shape)

Tvar obilky ovlivňuje rozvoj houbových a bakteriálních chorob v zrnu. Ovlivňuje 

také možnost mechanického poškození během kombajnové sklizně. Hodnotíme po sklizni 

v laboratoři DC 92 (plná zralost).

Tab. 15: M14 – Tvar obilky (Caryopsis shape)

kód (code) popis (description) body (points)*
1. kulovitá - buclatá (spherical - rounded) -
3. vejčitá – podlouhlá (egg shaped - elongated) -



5. velmi podlouhlá (very elongated) -
7. srpovitá - hrbatá (falcate - humpbacked) -
9. jiná (other) -

Hodnoceno (evaluated at) DC (BBCH) 92
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

Obr. 5: Hodnocení tvaru obilky (Caryopsis – shape)

M15 Povrch obilky (Caryopsis – surface)

Povrch obilky ovlivňuje rozvoj houbových a bakteriálních chorob v zrnu a možnost 

mechanického  poškození  během kombajnové  sklizně.  Hladká  obilka  je  vhodnější  také 

z pohledu  mlynářského  zpracování.  Hodnotíme  po  sklizni  v laboratoři  DC  92  (plná 

zralost).

Tab. 16: M15 – Povrch obilky (Caryopsis – surface)

kód (code) popis (description) body (points)*
1. deformovaná (deformed) -
3. silně svraštělá (very wrinkled) -
5. slabě svraštělá (slightly wrinkled) -
7. hladká, matná (smooth, opaque) -
9. hladká, lesklá (smooth, shining) -

Hodnoceno (evaluated at) DC (BBCH) 92



*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

M16 Barva obilky (Caryopsis – colour)

Barva  obilky  je  důležitá  z pohledu  tržní  realizace  zrna.  Hodnotíme  po  sklizni 

v laboratoři DC 92 (plná zralost).

Tab. 17: M16 – Barva obilky (Caryopsis – colour)

kód (code) popis (description) body (points)*
1. světle žlutá - žlutá (light-yellow - yellow) -
3. jantarově žlutá – světle hnědá (amber-yellow, light brown) -
5. hnědá – jantarově hnědá (brown, amber brown) -
7. jiná (other) -

Hodnoceno (evaluated at) DC (BBCH) 92

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.



M17 Tvar rýhy (Crease shape)

Tvar rýhy obilky ovlivňuje rozvoj houbových a bakteriálních chorob na povrchu 

zrna  a  možnost  mechanického  poškození  během  kombajnové  sklizně.  Mělčí  rýha 

je vhodnější také z pohledu mlynářského zpracování.  Hodnotíme po sklizni v laboratoři 

DC 92 (plná zralost).

Tab. 18: M17 – Tvar rýhy (Crease shape)

kód (code) popis (description) body (points)*
1. mělká, úzká (shallow, narrow) -
3. mělká, široká (shallow, wide) -
5. střední, úzká (medium, narrow) -
7. hluboká, úzká (deep, narrow) -
9. hluboká, široká (deep, wide) -

Hodnoceno (evaluated at) DC (BBCH) 92

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

Obr. 6: Hodnocení tvaru rýhy (Caryopsis – crease shape)



3. Biologické znaky (Biological characters)

Tato  skupina  zahrnuje  znaky  mající  vztah  k výši  hospodářského  výnosu 

a jeho kvality,  tj.  délka vegetační doby (dynamika nárůstu sušiny ve fázi vegetativního 

a generativního vývoje, tvorba a ukládání asimilátů), zdravotní stav (napadení chorobami) 

a odolnost k poléhání a porůstání.

Tab. 19: Seznam hodnocených biologických znaků (List of evaluated biological  
characters)

Úroveň (level) Hodnocený znak 

(evaluated feature)
Screening

Vegetační doba 

(vegetation period)

Růst počáteční – rychlost  (initial growth –

speed)
ANO

Vegetační doba – metání až zrání 

(vegetation period - heading to ripenning)
ANO

Vegetační doba – vzejití až zrání (vegetation  

period - emergence to ripenning)
ANO

Datum ztráty chlorofylu (date of chlorophyll  

decomposition)
ANO

Stupeň poléhání (lodging)
kombinace intenzity a rozsahu (lodging -  

combination of intensity and range)
ANO

Odolnost vůči napadení Odolnost (resistance) ANO            viz 
seznam



chorobami (disease  

resistance)

3.1 Vegetační doba (Vegetation period level)

Průběh a  délka  vegetační  doby bude hodnocena  oproti  kontrolní  odrůdě Grany. 

V případě  dalších  druhů  bude  využita  délka  průběhu  vegetační  doby  odrůdy  Grany, 

upravená o rozdíl v průměru ostatních odrůd v rámci druhu. Konec vegetační doby bude 

hodnocen ve voskové zralosti

B1 Růst počáteční – rychlost  (Initial growth –speed)

Rychlost  vývoje  odrůdy  po  vzejití  (ve  fázi  vegetativního  vývoje)  ovlivňuje 

celkovou  konkurenceschopnost  rostliny  vůči  plevelům.  Také  lépe  hospodaři  se  zimní 

vláhou a přístupnými živinami, což ovlivní celkovou úroveň a kvalitu výnosu. Hodnotíme 

počet dnů, potřebných pro vývoj rostliny od vzejití porostu do úplného vymetání (DC 59). 

Tab. 20: B1 Rychlost počátečního růstu (Initial growth –speed)
kód 

(code)
popis (description)

stupnice 

(dny) (scale)

body (points)*
S1 SP2 J3 D4

1 velmi nízká (very low) >70 - - - -
3 nízká (low) 64-70 - - - -
5 střední (intermediate) 57-63 - - - -
7 vysoká (high) 50-56 - - - -
9 velmi vysoká (very high) <50 - - - -

Hodnoceno v DC (evaluated at BBCH) 10-59
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.



B2 Vegetační doba – metání – zrání (Vegetation period - heading to ripenning)

Delší  vegetační  doba  ve  fázi  generativního  vývoje  ovlivňuje  úroveň  přenosu 

asimilátů ze stébel do klasů. Na druhou stranu je vhodnější ranější vývoj z důvodu časté 

absence srážek v červenci, čímž předejdeme částečnému stresu rostlin z důvodu nedostatku 

vody.  Zaznamenává se datum dosažení voskové zralosti.

Tab. 21: B2 Vegetační doba – metání – zrání (Vegetation period - heading to ripenning)
kód 

(code)
popis (description)

stupnice 

(dny) (scale)

body (points)*
S1 SP2 J3 D4

1 velmi krátká (very short) <30 - - - -
3 krátká (short) 30-36 - - - -
5 střední (intermediate) 37-43 - - - -
7 dlouhá (long) 44-50 - - - -
9 velmi dlouhá (very long) >50 - - - -

Hodnoceno v DC (evaluated at BBCH) 59-85
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.



B3 Vegetační doba – vzcházení až zrání (Vegetation period - emergence to ripenning)

Ideální odrůda je raná. Předchází se tak problémům s konkurenceschopností vůči 

plevelům. Tlak chorob a škůdců působí po kratší dobu.

Tab.  22:  B3 Vegetační  doba – vzcházení  až zrání (Vegetation  period -  emergence to  

ripenning)
kód 

(code)
popis (description)

stupnice 

(dny) (scale)

body (points)*
S1 SP2 J3 D4

1 velmi krátká (very short) <80 - - - -
3 krátká (short) 80-93 - - - -
5 střední (intermediate) 94-107 - - - -
7 dlouhá (long) 108-121 - - - -
9 velmi dlouhá (very long) >121 - - - -

Hodnoceno v DC (evaluated at BBCH) 10-85
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

B4 Datum ztráty chlorofylu (Date of chlorophyll decomposition)



Tab. 23: B4 Datum ztráty chlorofylu (vzejití – ztráta chlorofylu) (Date of chlorophyll  

decomposition)
kód 

(code)
popis (description)

stupnice 

(dny) (scale)

body (points)*
S1 SP2 J3 D4

1 velmi krátká (very short) <70 - - - -
3 krátká (short) 70-76 - - - -
5 střední (intermediate) 77-83 - - - -
7 dlouhá (long) 84-90 - - - -
9 velmi dlouhá (very long) >90 - - - -

1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

3.2 Stupeň poléhání (Lodging level)

Poléhání velmi negativně ovlivňuje celkovou úroveň a kvalitu výnosu. Způsobuje 

značné  problémy  při  sklizni.  Zvyšuje  možnost  napadení  chorobami  a  poškození  zrna 

porůstáním.  Polehnutí  v časných růstových fázích  vede k prorůstání  porostu plevelnými 



rostlinami.  Stupeň polehnutí  vyjadřujeme  jako kombinaci  intenzity  a rozsahu. Vhodné 

je hodnotit dvakrát za vegetaci DC 59 (celý klas vymetán) a DC 87 (žlutá zralost).

B4 Stupeň poléhání – kombinace intenzity a rozsahu (Lodging - combination of  

intensity and range)

1. Vyjádření intenzity (At first stept: evaluation of intensity)

Obr. 7: Vyjádření intenzity (Evaluation  of  intensity) (upraveno dle  Van 

WAES and De VLIEGHER, 2000 in Van WAES, 2006)

Tab. 24a: Komentář k hodnocení intenzity poléhání (Comments to intensity of lodging)
1. stébla leží celá na zemi (straw fully down to the ground)
2. >50% stébel se dotýká země, klasy jsou nad zemí (straw for more than 50 % touching 

the ground with only the stem ends upright)
3. <50% stébel se dotýká země,  klasy jsou nad zemí  (for less than 50 % touching the  

ground, the rest is upright)
4. stébla jsou nakloněna více než 60º , ale nedotýkají se země (stems sloping for more than 

60° but not touching the ground, expect at the basis)



5. stébla nakloněna mezi 45º-60º (stems sloping between 45° and 60°)
6. stébla nakloněna mezi 30º-45º (stems sloping between 30° and 45°)
7. stébla nakloněna mezi 15º-30º (stems sloping between 15° and 30 °)
8. stébla jsou lehce nakloněna <15º (stems lightly sloping (<15º))
9. stébla stojí vertikálně (stems right up and vertical)

2. Vyjádření rozsahu (The second step: evaluation of range of lodging)

Rozsah polehnutí hodnotíme jako % polehnutí parcely 1-100% (We evaluate % of  

lodged plot 1-100% in disregard of intensity of lodging).

3. Index poléhání (The third step: index of lodging)

Tab. 24b: Výpočet indexu poléhání (dle WAES, 2006) (Index of lodging)
Rozsah poléhání (range) intenzita poléhání (intensity)

9 8 7 6 5 4 3 2 1
96-100 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0
81-95 9,0 8,1 7,2 6,3 5,4 4,5 3,6 2,7 1,8
76-80 9,0 8,2 7,4 6,6 5,8 5,0 4,2 3,4 2,6
51-75 9,0 8,3 7,6 6,9 6,2 5,5 4,8 4,1 3,4
31-50 9,0 8,4 7,8 7,2 6,6 6,0 5,4 4,8 4,2
21-30 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0
11-20 9,0 8,6 8,2 7,8 7,4 7,0 6,6 6,2 5,8



6-10 9,0 8,7 8,4 8,1 7,8 7,5 7,2 6,9 6,6
1-5 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4
<1 9,0 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8,2
0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Tab. 25: Index poléhání (The third step: index of lodging)
kód (code) popis (description) stupnice (index of lodging)) body (points)*

1 velmi nízká (very low) <1,1 -
2 – 1,1-2,1 -
3 nízká (low) 2,2-3,2 -
4 – 3,3-4,3 -
5 střední (intermediate) 4,3-5,3 -
6 – 5,4-6,4 -
7 vysoká (high) 6,5-7,5 -
8 – 7,6-8,6 -
9 velmi vysoká (very high) >8,6 -

Hodnoceno v DC (evaluated at BBCH) 59 a 87

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.



3.3 Stupeň napadení chorobami (Diseases level)

Hodnotí  se  stupeň  odolnosti  odrůdy.  Cílem  není  úplná  rezistence  odrůdy,  ale 

schopnost  odrůdy vytvořit  uspokojivý  výnos  navzdory  napadení  patogenem.  Odrůdová 

odolnost vůči chorobám je tak nejlevnějším způsobem ochrany a zároveň vlastností, která 

umožňuje  s minimálním  vkladem  udržet  vysoký  výnos  a  kvalitu  pěstované  odrůdy 

(ZIMOLKA, 2005).

Význam choroby narůstá s tím, jak se blíží odrůda k vegetačnímu vrcholu na výnos 

a  kvalitu –  napadení  nejvýše  postavených  tří  listů  je  limitujícím  faktorem  výnosu 

(UKZUZ, 2005).

Tab. 26: Stupnice odolnosti  (Scale of resistence)
kód (code) popis (description) body (points)*

1 velmi nízká (very low) -
3 nízká (low) -
5 střední (intermediate) -
7 vysoká (high) -
9 velmi vysoká (very high) -



*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

Tab 27: Seznam hodnocených chorob a termín (Code and time of evaluation)

DC 

(BBCH)

kód

(code

)

Choroba (disease) Poznámka (note) Screening

37 B5a
Padlí travní

(Blumeria graminis)

Od fáze 37 (objevení se 

posledního listu, který je ještě 

svinutý)

ANO

37 B6a
Rez plevová

(Puccinia striiformis)

Od fáze 37 (objevení se 

posledního listu, který je ještě 

svinutý)

ANO

51-61 B5b
Padlí travní

(Blumeria graminis)
Počátek metání – počátek květu 

(prvé prašníky viditelné)
ANO

71 B8

Komplex listových skvrnitostí 

Leaf spot complex (Septoria  

nodorum, Helmintosporium 

spp., Ascochyta spp.)

Ve fázi 71 (prvá zrna dosáhla 

poloviny své konečné velikosti, 

obsah zrn vodnatý)

ANO

71-75 B6b
Rez plevová 

(Puccinia striiformis)

71-75 (prvá zrna dosáhla 

poloviny své konečné velikosti, 

obsah zrn vodnatý – střední 

mléčná zralost

ANO

73 B11
Prašná sněť pšeničná (Ustilago 

tritici)
73 – časná mléčná zralost ANO

73 B12
Sněť mazlavá pšeničná 

(Tilletia caries)
73 – časná mléčná zralost ANO

75 B10 Fuzariózy (Fusarium sp.) 75 – střední mléčná zralost ANO
77 B5c Padlí travní 77 – pozdní mléčná zralost ANO



(Blumeria graminis)

77 B7
Rez pšeničná 

(Puccinia recondita) 
77 – pozdní mléčná zralost ANO

77-83 B9

Komplex klasových skvrnitostí 

(Spike spot complex- Septoria 

nodorum, Ascochyta spp.)

77-83 - pozdní mléčná zralost – 

časná těstovitá (vosková) 

zralost

ANO

B5 Padlí travní  (Blumeria graminis)

Na horní vrstvě listů se objevují nejprve malé vatovité polštářky (kupky) mycelia 

nebo žluté a hnědé (dehtovité) skvrny. Později se vytvářejí šedohnědé povlaky s černými 

kulovitými 0,1-0,2 mm velkými plodnicemi (kleistothecia). Silně napadené listy žloutnou 

a předčasně odumírají. Napadeny mohou být všechny nadzemní části rostlin (HÄNI et al., 

1993).

B5a Padlí travní – napadení listové plochy (Blumeria graminis – leaf  infection)

Stupeň napadení listů a stébel se určuje hlavně do jaké výšky, v poměru k rostlině, 

napadení dosahuje a upřesňuje se následně pomocí procentického napadení plochy stébel. 

Při hodnocení je potřebné se vyvarovat započítání nekrotických skvrnek polní rezistence, 

které nemají na spodní straně žádné mycelium. Hodnocení výskytu se provádí v průběhu 

celého sloupkování (ZIMOLKA, 2005) a výsledek se poté vyjádří jako průměr.

1 pokryv  celé  listové  plochy  (odumřelo  spodní  i  střední  patro  listů,  zažloutlé 

i nejmladší listy),

1 střední a horní patro má napadeno do 70% listové plochy, spodní listy až ze 100% 

pokryté  myceliem,  padlí  sporuluje  ve  všech  patrech  listové  plochy – mycelium 

se objevilo na druhém nejvyšším listu,

1 mycelium více než 30% plochy napadených listů, první výskyt  kupek na 3 listu 

shora, silnější vývoj mycelia a černých kleistothecií, mycelium často i na stéblech – 

bílé povlaky se projevily do 50% výšky rostlin,



1 mycelium  méně  než  30%  plochy  napadených  listů,  mycelium  sporadicky 

na stéblech,

1 není zaznamenán výskyt choroby, nebo je velmi sporadický.

Obr. 8: Napadení listů padlím travním (Infection of leaf by Blumeria graminis)

                                           

B5b Padlí travní – napadení pluch (Blumeria graminis – infection of glumes)

Pšenice  reaguje  velmi  citlivě  na  napadení  pluch,  čímž  může  dojít  ke  snížení 

hmotnosti tisíce zrn. Padlí také vytváří vstupní bránu k jiným houbovým chorobám jako 

je  braničnatka  plevová.  Hodnotí  se  několikrát  v období  DC  71-87  (v  období  zrání), 

výsledná hodnota se uvede jako průměr.

napadeno >75% pluch, 

3 napadeno <75% pluch, 

5 napadeno <50% pluch,

7 napadeno <25% pluch,



9 není zaznamenán výskyt choroby (0% napadených pluch).

B5c Padlí travní – pozdní napadení listové plochy (Blumeria graminis – late infection of  

leaf and glumes)

V případě  pozdního  výskytu  hodnotíme  ve  fázi  DC 77 (pozdní  mléčná  zralost) 

napadení listové plochy a pluch padlím travním. 

B6 Rez plevová (Puccinia striiformis)

Již  na  podzim se  mohou  objevit  nejprve  na  špičkách  listů  malé  žlutooranžové 

kupky s uredosporami. Od dubna/května typické proužky podél pukajících kupek listových 

nervů. Později napadá klasy (HÄNI et al., 1993).

B6a Rez plevová (Puccinia striiformis)

Nejranější  rez,  která  se  vyskytuje  od  DC  32.  Kupky  výtrusů  jsou  světle  žluté 

a  tvoří  vždy  souvislé  řetízky  uspořádané  podél  listové  nervatury-  kupičky  jsou  velmi 

drobné, pod 1 mm. Napadá též klasy, plevy, pluchy a osiny. V pozdějších růstových fázích 

se na všech napadených částech vytvářejí čárkovitá hnědočerná ložiska teleutospor, krytá 

pokožkou listu.

1. napadeno >50% listové plochy (proužky splynuly, listy usychají, silné napadení plev)

3. napadeno <50% listové plochy

5. napadeno <25% listové plochy

7. napadeno <5% listové plochy

9. napadení není zaznamenáno (0%)

B6b Rez plevová (Puccinia striiformis)



Hodnocení v střední mléčné zralosti DC 71-75, kdy prvá zrna dosáhla poloviny své 

konečné velikosti a jejich obsah je vodnatý.

Obr. 9: Napadení listů rzí plevovou (Infection of leaf by Puccinia striiformis)

                                              



B7 Rez pšeničná (Puccinia recondita)

Od  června/července  se  na  líci  listů  objevují  roztroušeně  krátce  oválné,  rezivě 

červené kupky,  které  pukají  a uvolňují  uredospory.  Později  na rubu listů  černé kupky, 

které zůstavají kryté (teleutosporové stadium) (HÄNI et al., 1993).

Možnosti  hodnocení  na poli:  přirozená  infekce  (+ se  doporučuje  dosít  vnímavý 

genotyp,  skrz  který  se  bude  infekce  rozšiřovat  po  pozemku)  nebo  inokulace  porostu 

sporulujícími rostlinami, vypěstovanými a inokulovanými ve skleníku. Hodnotí se vizuálně 

stupeň napadení listů během pozdní mléčné zralosti (DC 77).

Obr. 10: Napadení listů rzí pšeničnou (Infection of leaf by Puccinia recondita)



                                              

B8 Komplex listových skvrnitostí (Leaf spot complex)

Komplex  listových  skvrnitostí  je  způsoben  braničnatkou  plevovou  a  pšenice, 

helmintosporiózou  pšenice  a  askochyty  pšenice.  Braničnatka  pšenice  způsobuje  světle 

zelené až špinavě bílé, čárkovitě podlouhlé skvrny, ohraničené nervaturou listu. Většinou 

postrádají žlutou okrajovou zónu a pravidelně a brzy po napadení se na nich téměř vždy 

vytvářejí  tečkovité  pyknidy  tmavé  barvy.  Braničnatka  plevová  začíná  s menšími 

žlutohnědými  skvrnami  na  listech,  které  se  brzy  spojují  do  velkých  ploch  s málo 

zřetelnými  a  později  se  tvořícími  pyknidami.  Askochyta  se  projevuje  obdobně  jako 

braničnatky.  Helmintosporióza  způsobuje  drobnější  žluté  chlorotické  skvrny  vždy 

s tmavým bodem uprostřed.



Obr. 11: Napadení rostlin komplexem listových skvrnitostí (Infection of leaf by Leaf  

spot complex)

                             

B9 Komplex klasových skvrnitostí  (Spike spot complex - Septoria nodorum, Ascochyta  

spp.)

Na plevách a pluchách se často objevují brzy po vymetání klasů malé hnědofialové 

tečky (HÄNI et al., 1993). Braničnatka plevová vytváří na pluchách světle hnědé skvrny 

často s tmavším lemem a růžově hnědými pyknidami, skvrny se vytváří zejména v horní 

části  pluch.  S postupující  infekcí  mohou  pluchy  zhnědnout  celé.  Symptomy  napadení 

askochytou  jsou  velmi  obdobné  –  světlé  skvrny  s hnědým  okrajem  (ÚKZÚZ,  2005). 

Septoria  nodorum stejně  jako  jiné  houbové  choroby  (Ascochyta sp.,  Septoria  tritici) 

způsobují obdobné skvrny a rozlišení v polních podmínkách je proto náročné (HÄNI et al., 

1993). Hodnotíme přímo na poli od počátku pozdní mléčné zralosti (DC 77-83).

1 napadeno více než 75% zahnědlých klasů, rostliny jsou zakrnělé,



3 napadeno 30-75% klasů, hnědé skvrny s pyknidami, 

5 napadeno 5-30% klasů,

7 do 5% napadených klasů,

9 bez napadení.

B10 Fusarium sp.

Fuzáriózy napadají klasy od počátku kvetení. Napadena je hlavně horní část klasů 

(je  nutné  odlišit  nedokvétání  špiček  klasů  vlivem sucha)  a  v suchém počasí  způsobují 

zbělení jadnotlivých zrn, klásků, výjimečně části klasu, ale někdy klásky i zrna nebělají, 

ale hnědnou (stejné příznaky má i plíseň šedá). Za vlhkého počasí se na povrchu klasových 

částí  často objevuje i  růžové mycelium (pokud se objeví prášivé šedohnědé mycelium, 

jedná se o plíseň šedou). Zrno z takto napadeného klasu je zcela znehodnocené. Přenos 

choroby se uskutečňuje osivem a půdou, kde houba přežívá na posklizňových zbytcích. 

K infekci dochází v době kvetení do otevření kvítků.

Tato  choroba  je  doprovázena  produkcí  mykotoxinů  a  jejich  ukládáním  v zrnu. 

Vzhledem  k účinnosti  mykotoxinů  (překonávají  svou  jedovatostí  i  některé  bojové 



chemické  látky)  jsou  jejich  obsahy  součástí  výkupních  kvalitativních  norem produktu. 

kromě  příme  toxicity  mají  také  mykotoxiny  ještě  rakovinotvorný  účinek  (T2  toxin, 

kyselina  fuzáriová),  působí  deformace  a  změny  v pohlavních  orgánech  (zearalenon, 

moniliformin)  a  snižují  životaschopnost  organismu  (DON,  ADON,  ochratoxin, 

trimetylamin, patulin, aflatoxiny, sterigmatocystin a další).

Hodnotí se dvakrát až třikrát v průběhu napadení v týdenním intervalu, výsledek se 

vyjádří jako aritmetický průměr. Jsou možné dva způsoby hodnocení a vyjádření výsledků:

a)  Vizuální  hodnocení stupně  napadení  (% napadených  klasů)  a  rozsah  napadení  (% 

infikovaných klásků/klas), výpočet indexu napadení Fusarium (INF) se spočítá pro každou 

odrůdu následně: 

INF = [(stupeň napadení % x rozsah napadení %) / 100]

Určení kódu napadení:

1. INF > 25%

3. INF < 25%

5. INF < 5%

7. INF < 1%

9. INF = 0%

b) Stupnice napadení (viz. obr. XX) 

1. napadeno >75% klasu, více než 35% klasů v porostu napadeno

3. napadeno <75% klasu, napadeno 10-35% klasů v porostu napadeno

5. napadeno <50% klasu, napadeno méně než 10% klasů v porostu napadeno

7. napadeno <10% klasu, méně než 10% klasů v porostu napadeno

9. napadení není zaznamenáno

Obr. 12: Hodnocení napadení klasů Fusarium (Evaluation of infection by  

fusarium) 



1 3 5 7 9
Pozn.: Tmavě jsou vyznačeny klásky napadené patogenem (dark parts are attached by 

fusarium)

B11 Prašná sněť pšeničná (Ustilago tritici)

Choroba se  vyskytuje  zejména  ve  vlhčích  oblastech.  Hlavním symptomem jsou 

snětivé  klasy,  které  se  objevují  během metání  –  všechny části  klasu  kromě klasového 

vřetene mohou být přeměněny v masu černých teliospor (chlamydospor) (ÚKZÚZ, 2005). 

Hodnotíme polní infekci rostlin ve fázi DC 73 (časná mléčná zralost).

Tab. 28: Stupnice odolnosti – výskyt příznaků  (Scale of resistence – occurence of 

symptoms)
kód (code) popis (description) body (points)*

1 silný výskyt (very high) 0



9 bez výskytu (without symptoms) 5

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

B12 Sněť mazlavá pšeničná (Tilletia caries)

Pluchy napadených klásků jsou o něco rozevřenější  a o něco tmavěji  zelené  až 

modrozelené. Místo zrn se v kláscích vyvíjejí brzy po vymetání kulovité snětivé hálky. Ty 

jsou zprvu měkké a obsahují  masu černých spor, jež zapáchají  po shnilých rybách.  Ve 

zralých klasech má hálka vyvinutou, relativně tvrdou slupku. Napadené rostliny bývají asi 

o délku klasu nižší (HÄNI et al., 1993).

Tab. 29: Stupnice odolnosti – výskyt příznaků  (Scale of resistence) – occurence of 

symptoms)
kód (code) popis (description) body (points)*

1 silný výskyt (very high) 0
9 bez výskytu (without symptoms) 5

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

4. Hospodářské znaky (Economic characters)

Hospodářské znaky zahrnují znaky produktivity klasu, výnosové prvky a hodnocení 

efektivity příjmu a využití živin. 

Tab. 30: Seznam hodnocených hospodářských znaků  (List of evaluated economic 

characters)
Úroveň  (level) Hodnocený znak (evaluated feature) Screening
Porost (stand) počet rostlin na jednotku plochy (number of plants per  

area unit)
ANO

počet klasů na jednotku plochy (number of spikes per area 

unit)

ANO



počet zrn na jednotku plochy (number of grains per area 

unit)
-

výnos zrn (grain yield) ANO
Rostlina (plant) počet produktivních odnoží ( number of productive tillers) ANO

efektivita využití živin (nutrient utilization efficiency) ANO

Produktivita 

klasu 

(productivity of  

spike)

hmotnost 1000 zrn (1000 grain weight) ANO

hmotnost zrna na klas (grain mass per spike) ANO

počet zrn na klas (number of grains per spike) ANO

počet klásků na klas (number of spikelets per spike) ANO

počet zrn na klásek (number of seeds per spikekelet) ANO

Pluchatost (proportion of glumes) ANO

4.1 Porost (Stand level)

Tato skupina zahrnuje znaky podílející se přímo na výši hospodářského výnosu. 

Hodnotí se buď v polních podmínkách (počet rostlin a klasů) nebo po sklizni (výnos, HTZ 

apod.).  V případě  této  skupiny  znaků  sledujeme  konkrétní  úroveň  produktivity  celého 

porostu, nikoli jednotlivých rostlin.

H1  Počet rostlin na jednotku plochy (Stand – number of plants per area unit)

Tab. 31: H1  Počet rostlin na jednotku plochy (Stand – number of plants per area 

unit)
kód 

(code)

popis 

(description)

počet rostlin/1m2 

(number of  

plants.m-2)

body (points)*

S1 SP2 J3 D4

1  velmi nízký (very  

small)

<100 - - - -



2 – 100-150 - - - -
3 malý (small) 151-200 - - - -
4 – 201-250 - - - -
5 střední (mediumí) 251-300 - - - -
6 – 301-350 - - - -
7  vysoký (large) 351-400 - - - -
8 – 401-450 - - - -
9 velmi vysoký 

(very large)

>450 - - - -

Hodnoceno po vzejití (Evaluated after emergence)
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

H2 Porost – počet klasů na jednotku plochy (Stand – number of spikes per area unit)

Tab. 32: H2 Porost – počet klasů na jednotku plochy (Stand – number of spikes per area 

unit)
kód 

(code)

popis (description) počet klasů/1m2 

(number of  

spikes.m-2)

body (points)*

S1 SP2 J3 D4

1  velmi nízký (very  

small)

<150 - - - -

2 – 150-250 - - - -
3 nízký (small) 251-350 - - - -
4 – 351-450 - - - -
5 střední (medium) 451-550 - - - -
6 – 551-650 - - - -
7  vysoký (large) 651-750 - - - -
8 – 751-850 - - - -
9 velmi vysoký (very  

large)

>850 - - - -

Hodnotíme před sklizní (Evaluated before harvest)
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka



*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

H3 Porost – počet zrn na jednotku plochy (Stand – number of grains per area unit)

Vyhodnotí se výpočtem po provedení posklizňových rozborů: počet klasů na 1m2 x 

počet zrn v klasu (number of grains.m-2= number of spikes.m-2  x number of  grains per  

spike)

Tab. 33: H3 Porost – počet zrn na jednotku plochy (Stand – number of grains per area 

unit)
kód 

(code)

popis (description) počet zrn/1m2 

(number of  

grains.m-2)

body (points)*

S1 SP2 J3 D4

1  velmi nízký (very  

low)

<8000 - - - -

2 – 8000-10000 - - - -
3 nízký (low) 10001-12000 - - - -
4 – 12001-14000 - - - -
5 medium (střední) 14001-16000 - - - -
6 – 16001-18000 - - - -
7  vysoký (high) 18001-20000 - - - -
8 – 20001-22000 - - - -
9 velmi vysoký (very  

high)

>22000 - - - -

1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka



*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

H4 Porost – výnos zrn (Stand – grain yield)

Z ekonomických důvodů je žádoucí dosáhnout co nejvyššího výnosu. Na druhou 

stranu  jsou  ale  prioritou  ekologického  zemědělství  kvalitativní  parametry  produkce. 

Především obsah hrubého proteinu je v ekologickém pěstování znak problematický a vyšší 

úroveň výnosu způsobuje jeho pokles v produkci. 

Hodnotí se ke standardu. Za standard je možné zvolit vysoce produktivní odrůdu 

nebo průměrný výnos za daný rok.

Tab. 34: H4a Porost – výnos zrn (Stand – grain yield)
kód 

(code)

popis (description) stupnice (%) 

(scale)

body (points)*
S1 SP2 J3 D4

1  velmi nízký (very  

low)

<65 - - - -

2 – 65-75 - - - -
3 nízký (low) 76-85 - - - -
4 – 86-95 - - - -
5 střední (medium) 96-105 - - - -
6 – 106-115 - - - -
7  vysoký (high) 116-125 - - - -
8 – 126-135 - - - -
9 velmi vysoký (very  

high)

>135 - - - -

1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.



Tab. 35: H4b Porost – výnos zrn (Stand – grain yield)

kód 

(code)

popis (description) stupnice (t.ha-1) scale (t.ha-1) body (points)*

S1 SP2 J3 D4

1  velmi nízký (very low) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 -
2 – 1,1-2,0 1,1-1,6 1,1-1,3 1,1-1,4 -
3 nízký (low) 2,1-3,0 1,7-2,2 1,4-1,6 1,5-1,9 -
4 – 3,1-4,0 2,3-2,8 1,7-1,9 2,0-2,4 -
5 střední (medium) 4,1-5,0 2,9-3,4 2,0-2,2 2,5-2,9 -
6 – 5,1-6,0 3,5-4,0 2,3-2,5 3,0-3,4 -
7  vysoký (high) 6,1-7,0 4,1-4,6 2,6-2,8 3,5-4,0 -
8 – 7,1-8,0 4,7-5,2 2,9-3,1 4,1-4,5 -
9 velmi vysoký (very high) >8,0 >5,2 >3,1 >4,5 -

1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

4.2 Rostlina (Plant level)



H5 Rostlina – počet produktivních odnoží (Plant – number of productive tillers)

V ekologickém zemědělství preferujeme spíše odrůdy, které tvoří výnos zvýšenou 

produktivitou  klasu  a  nikoli  vysokým  počtem  produktivních  odnoží.  V systémech  se 

sníženími vstupy hrozí totiž riziko nedostatku živin pro vývoj všech odnoží.

Tab. 36: H5 Porost – počet produktivních odnoží (Plant – number of productive tillers)
kód 

(code)

popis (description) stupnice (počet) 

scale (number)

body (points)*
S1 SP2 J3 D4

1  velmi nízký (very low) <1,1 - - - -
2 – 1,1-1,2 - - - -
3 nízký (low) 1,3-1,4 - - - -
4 – 1,5-1,6 - - - -
5 střední (medium) 1,7-1,8 - - - -
6 – 1,9-2,0 - - - -
7  vysoký (high) 2,1-2,2 - - - -
8 – 2,3-2,4 - - - -
9 velmi vysoký (very  

high)

>2,4 - - - -

Hodnoceno výpočtem (počet rostlin po vzejití – počet klasů před sklizní)
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

H6 Schopnost rostliny použít přijaté živiny z půdy na tvorbu hospodářského výnosu 

(Nutrient utilization efficiency expressed as harvest index)

Hodnocení schopnosti příjmu a translokace živin v rostlině je velmi nákladná věc, 

proto doporučujeme hodnocení pomocí sklizňového indexu po sklizni rostlin.

Tab. 37: H6 Rostlina – sklizňový index (SI) (Plant – harvest index - HI)
popis (description) body (points)*



kód 

(code)

stupnice (SI) scale 

(HI)
S1 SP2 J3 D4

1  velmi nízký (very  

low)

<0,27 or <27 - - - -

2 – 0,27-0,30 or 27-30 - - - -
3 nízký (low) 0,31-0,34 or 31-34 - - - -
4 – 0,35-0,38 or 35-38 - - - -
5 střední (medium) 0,39-0,42 or 39-42 - - - -
6 – 0,43-0,46 or 43-46 - - - -
7  vysoký (high) 0,47-0,50 or 47-50 - - - -
8 – 0,51-0,54 or 51-54 - - - -
9 velmi vysoký (very  

high)

>0,54 or  >54 - - - -

1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

4.3 Produktivita klasu (Productivity of spike)

H7 Porost – hmotnost 1000 zrn (Stand – 1000 grain weight)

Hmotnost  tisíce  zrn  je  jedním  ze  základních  výnosových  prvků.  Velká  zrna 

například  sehrávají  pozitivní  roli  během  vzcházení  rostlin,  kdy  slouží  jako  zásobárna 

pohotových živin.  Urychlují  tak  vývoj  rostlin  a  nepřímo  mohou přispívat  například  ke 

zvýšení konkurenceschopnosti vůči plevelným společenstvům.

Tab. 38: Porost – hmotnost 1000 zrn (Stand – 1000 grain weight)
popis (description) body (points)*



kód 

(code)

stupnice (g) 

(scale) (g)
S1 SP2 J3 D4

1  velmi nízká (very  

low)

<27 - - - -

2 – 27-30 - - - -
3 nízká (low) 31-34 - - - -
4 – 35-38 - - - -
5 střední (medium) 39-42 - - - -
6 – 43-46 - - - -
7  vysoká (high) 47-50 - - - -
8 – 51-54 - - - -
9 velmi vysoká (very  

high)

>54 - - - -

Hodnoceno po sklizni (evaluated after harvest)
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

H8 Klas – hmotnost zrna na klas (Spike – grain mass per spike)

Tab. 39: H8 Klas – hmotnost zrna (Spike – grain mass per spike)
kód 

(code)

popis (description) stupnice (g) scale 

(g)

body (points)*
S1 SP2 J3 D4

1  velmi nízká (very  

low)

<0,6 - - - -

2 – 0,6-0,8 - - - -
3 nízká (low) 0,9-1,1 - - - -
4 – 1,2-1,4 - - - -
5 střední (medium) 1,5-1,7 - - - -
6 – 1,8-2,0 - - - -
7  vysoká (high) 2,1-2,3 - - - -
8 – 2,4-2,6 - - - -
9 velmi vysoká (very  

high)

>2,6 - - - -



Hodnoceno po sklizni (evaluated after harvest)
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

H9 Klas – počet zrn na klas (Spike – number of grains per spike)

Tab. 40: H9 Klas – počet zrn na klas (Spike – number of grains per spike)
kód 

(code)

popis (description) stupnice (počet 

zrn) scale (number 

of grains)

body (points)*

S1 SP2 J3 D4

1  velmi nízký (very  

low)

<11 - - - -

2 – 11-15 - - - -
3 nízký (low) 16-20 - - - -
4 – 21-25 - - - -
5 střední (medium) 26-30 - - - -
6 – 31-35 - - - -
7  vysoký (high) 36-42 - - - -
8 – 43-55 - - - -
9 velmi vysoký (very  

high)

>55 - - - -

Hodnoceno po sklizni (evaluated after harvest)
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka



*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

H10 Klas – počet klásků  na klas (Spike – number of spikelets per spike)

Tab. 41: H10 Klas – počet klásků na klas (Spike – number of spikelets per spike)
kód 

(code)

popis (description) stupnice (počet) 

scale (number)

body (points)*
S1 SP2 J3 D4

1  velmi nízký (very  

low)

<12 - - - -

2 – 12-13 - - - -
3 nízký (low) 14-15 - - - -
4 – 16-17 - - - -
5 střední (medium) 18-19 - - - -
6 – 20-21 - - - -
7  vysoký (high) 22-23 - - - -
8 – 24-25 - - - -
9 velmi vysoký (very  

high)

>25 - - - -

Hodnoceno po sklizni (evaluated after harvest)
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.



H11 Klásek – počet zrn (Spikelets – number of seeds)

Tab. 42: H11 Klásek – počet zrn (Spikelets – number of seeds)
kód 

(code)

popis (description) stupnice (počet) 

scale (number)

body (points)*
S1 SP2 J3 D4

1  velmi nízký (very  

low)

<1,1 - - - -

3 nízký (low) 1,1-1,5 - - - -
5 střední (medium) 1,6-2,0 - - - -
7  vysoký (high) 2,1-2,5 - - - -
9 velmi vysoký (very  

high)

2,5-3,0 - - - -

Hodnoceno po sklizni (evaluated after harvest)
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.



H12 Podíl pluch (Share of glumes)

Tab. 43: H 12 – Podíl pluch (Share of glumes)
kód 

(code)

popis (description) stupnice (%) 

scale (%)

body (points)*
SP2 J3 D4

1  velmi nízký (very low) <15 - - -
3 nízký (low) 16-21 - - -
5 střední (medium) 22-27 - - -
7  vysoký (high) 28-34 - - -
9 velmi vysoký (very high) >34 - - -

Hodnoceno po sklizni (evaluated after harvest)
1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.



5. Jakostní parametry (Quality parametres)

Pohled na jakostní znaky odrůd v ekologickém zemědělství se liší od konvenčního. 

Prioritou není maximální výnos, ale co nejkvalitnější produkce. Postihnout však skutečnou 

kvalitu ekologických odrůd klasickými metodami není sice zcela přesné, nicméně speciální 

metody  nejsou  zatím  plně  rozvinuté.  V metodice  proto  navrhujeme  rozdělit  hodnocení 

jakosti do třech úrovní (zrno a mouka, mlynářská jakost a struktura bílkovin).

Následující  seznam hodnocených znaků vychází  ze systému hodnocení pekařské 

kvality pšenice seté ÚKZÚZ. Řada znaků (Zelenyho sedimentační test apod.) je v případě 

odrůd pšenice  dvouzrnky nebo jednozrnky zavádějicí,  protože se předpokládá jiné,  něž 

klasické  pekařské  zpracování.  První  skupina  znaků  „Kvalita  zrna  a  mouky“  zahrnuje 

„hlavní kritéria“, dle kterých se zařazují odrůdy pšenice do skupin. Jako mezní kritéria jsou 

zvoleny  minimální  požadavky  pro  jednotlivé  skupiny  (úroveň  znaku  9.  =  elitní;  7.  = 

kvalitní; 5. = chlebová).  Znaky ze druhé skupiny „Další kritéria“ zahrnují některé znaky 

nazývané  jako  „doplňková  kritéria“  (obsah  mokrého  lepku)  a  znaky  přidané  „navíc“ 

(gluten  index,  obsah  škrobu).   Poslední  skupina  zahrnuje  pouze  jeden  znak  „skladba 

zásobních bílkovin“ a je významný především na úrovni šlechtění.

Konvenční  odrůdy  pěstované  v ekologickém  systému  hospodaření  zpravidla 

nedosáhnou stejných parametrů, které odpovídají jejich zařazení do skupin. Na výslednou 

kvalitu  je  třeba  pohlížet  komplexněji.  Biopotraviny  vyráběné  z bioproduktu  (pšeničné 

mouky)  nezahrnují  pouze klasické kynuté výrobky (chléb),  ale celou řadu výrobků, při 

jejichž výrobě nevadí, že bude použita mouka nižší skupiny (nekynutý chléb, těstoviny, 

naklíčená zrna apod.).  Koneční spotřebitelé často představují velmi rozmanitou skupinu 

(řada mlynářů a pekařů volí vlastní postupy při zpracování), proto je velmi obtížné najít 

objektivní  metody  hodnocení,  které  budou  vyhovovat  všem  zainteresovaným  stranám 

(JOHANSSON et al., 2006).



Tab.  44:  Seznam  hodnocených  kvalitativních  parametrů   (List  of  evaluated  quality  

parameters)
Úroveň  (level) Hodnocený znak (evaluated feature) Screening

Kvalita zrna a mouky 

(grain and flour  

quality level)

Obsah hrubých bílkovin (crude protein content) ANO
Rapid mix test – objemová výtěžnost (bread and baking 

traits)
-

Zelenyho sedimentační test (Zeleny –sedimentation value) ANO
Číslo pádu (Falling number) ANO

Objemová hmotnost (test weight) -
Vaznost vody mouky (flour binding capacity) -

Další kritéria (other  

criteria)

Obsah mokrého lepku (wet gluten content) ANO
Gluten index - přístroj Glutomatic 2200 (gluten index) ANO

Obsah škrobu (starch content) -
Farinografické údaje (mixing behaviour) -

Obsah popele v zrně pšenice (ash content) -
Tvrdost zrna (grain hardiness) -

Hmotnost tisíce zrn (thousand grain weight) ANO
Výtěžnost mouky (flour yield) -

Skladba zásobních 

bílkovin (proportion  

of protein fractions)

Skladba zásobních bílkovin (proportion of protein  

fractions)
ANO

5.1 Kvalita zrna a mouky (Grain and flour quality level)



J1: Obsah hrubých bílkovin (Crude protein content)

Jak uvádí  FOSSATI  et  al.  (2005),  pekařská kvalita  pšenice je velmi  komplexní 

znak, proto by jako jednoduchý indikátor měl být použit právě obsah hrubého proteinu. 

Obsah hrubých bílkovin je parametr, který je vhodné zvolit jako selekční kriterium během 

screeningu i šlechtění. Také na úrovni farmy je jednoduše změřitelný. 

Stanovení obsahu dusíkatých látek v sušině je založeno na stanovení obsahu dusíku 

v sušině. Obsah dusíkatých látek v sušině se určí jako součin obsahu dusíku v sušině a 

přepočítávacího koeficientu.

Obsah N-látek ve vzorku můžeme stanovit několika metodami:

• destilační metodou podle Kjeldahla (ICC No. 105)

• metodou podle Dumase (ICC No. 167)

• NIR spektroskopie (ICC No. 159)

 Pro potřeby všech tří úrovní (farma, screening, šlechtění) se jeví nejvýhodněji NIR 

spektroskopie.  Analyzátory  jsou  dobře  nakalibrovány na pšenice  setou,  některé  mohou 

pracovat  i  s velmi  malým  množstvím  vzorků.  Analýza  je  rychlá  a  relativně  levná  a 

analyzovaný  vzorek  není  nijak  poškozen  a  může  dále  posloužit  jako  osivo  apod. 

(JOHANSSON et al., 2006).

Úroveň  obsahu  bílkovin  je  v ekologickém  zemědělství  hodnocena  zpravidla 

negativně  (běžně  se  pohybuje  u  ekologicky  pěstovaných  elitních  odrůd  pšenice  seté 

v České republice pod hranicí  11%). Příčina tohoto stavu nespočívá pouze v nedostatku 

přístupných lehce rozpustných dusíkatých sloučenin (zákon o EZ povoluje až 170 kg/N 

aplikovaného  na  hektar  a  rok).  Příčinou,  kterou  potvrzují  také  zahraniční  autoři,  je 

šlechtění  a  selekce  odrůd  v odlišných  podmínkách  z hlediska  výživy,  než  je  cílový 

hospodářský  systém.  Kořenová  soustava  moderních  odrůd  není  dostatečně  výkonná  a 

zvláště v podmínkách se sníženými vstupy dochází k deficitům dusíku v rostlinách.



Tab. 45: J1 – Obsah hrubých bílkovin (Crude protein content)
kód 

(code)
popis (description)

stupnice (%) (scale) body 

(points)*S1 SP2 J3 D4

1 velmi nízký (very low) <10,5 <12,5 <13,5 <13,5 -
2 - 10,5-10,8 12,5-13,2 13,5-14,3 13,5-14,3 -
3 malý (low) 10,9-11,2 13,3-14,0 14,4-15,2 14,4-15,2 -
4 - 11,3-11,6 14,1-14,7 15,3-16,1 15,3-16,1 -
5 medium (střední) 11,7-12,0 14,8-15,5 16,2-17,0 16,2-17,0 -
6 - 12,1-12,4 15,6-16,3 17,1-17,9 17,1-17,9 -
7 vysoký (high) 12,5-12,8 16,4-17,1 18,0-18,8 18,0-18,8 -
8 - 12,9-13,2 17,2-17,9 18,9-19,6 18,9-19,6 -
9 velmi vysoký (very high) >13,2 >17,9 >19,6 >19,6 -

1S = pšenice setá, 2SP = pšenice špalda, 3J = pšenice jednozrnka, 4D = pšenice dvouzrnka

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

J2 Objemová výtěžnost (Bread and baking traits)

Je  stanovena  po  průběhu  pokusného  pečení.  Představuje  hlavní  a  nejdůležitější 

kritérium kvality a odpovídá ve velké míře svým významem zařazení odrůd pšenice do 

kvalitativních  skupin  pro  pekárenské  zpracování.  Je  v kladné  korelaci  k hodnotám 

sedimentačního testu a čísla poklesu. Součástí pekařského pokusu je komplexní hodnocení 

pečiva.  To zahrnuje  v bodovém hodnocení  kromě objemové výtěžnosti  další  posouzení 



především  vlastností  pečiva  (trhnutí  kůrky),  hnědnutí  pečiva,  křehkost  kůrky, 

stejnoměrnost pórů, pružnost střídy a chuť pečiva (ZIMOLKA et al., 2005).

Tab. 46:  objemová výtěžnost (Bread and baking traits)
kód (code) popis (description) Stupnice (ml)  (scale) body (points)*

1 velmi nízká (very low) <440 -
3 nízká (low) 441-476 -
5 střední (medium) 477-512 -
7 vysoká (high) 513-548 -
9 velmi vysoká (very high) >549 -

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

J3 - Zelenyho sedimentační test (Zeleny –sedimentation value)

Hodnota  sedimentačního  testu  charakterizuje  viskoelastické  vlastnosti  bílkovin a 

jejich  kvalitu,  umožňující  fermentační  procesy  v těstě.  Pozitivně  koreluje  s obsahem 

hrubých bílkovin a objemem pečiva. Je ve velké míře specifickou vlastností odrůd, ale je 

ovlivněn také ročníkem. U řady odrůd, které dosahují vysokého obsahu mokrého lepku, lze 

dokázat, že obsah mokrého lepku není rozhodujícím faktorem ve vztahu k objemu pečiva. 

Důvodem  jsou  špatné  viskoelastické  vlastnosti  lepkové  bílkoviny  (ZIMOLKA  et  al., 

2005).  Sedimentační  hodnota  je  vyjádřena  objemem  sedimentu.  Sediment  je  získán  v 



prostředí  kyseliny  mléčné  za  přítomnosti  bromfenolové  modři.  Vzorek  je  protřepáván 

definovaným způsobem. Po jeho odstátí se určí objem sedimentu.

Sedimentační hodnota je základním parametrem, který doporučujeme hodnotit na 

úrovni šlechtění. V případě dostatečného množství vzorků nebo finančních prostředků je 

vhodné  hodnocení  také  na  úrovni  farmy  nebo  screeningu.  Kromě  klasické  laboratorní 

metody začínají být některé NIR analyzátory nakalibrovány i na tuto analýzu. 

Tab. 47: J2 – Zelenyho sedimentační test (Zeleny –sedimentation value - ICC No. 116/1)
kód (code) popis (description) stupnice (ml)  (scale) body (points)*

1 velmi špatná (very poor) < 5 -
3 špatná (poor) 6-18 -
5 střední (medium) 19-32 -
7 dobrá (good) 33-46 -
9 velmi dobrá (very good) > 47 -

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

J4 - Číslo pádu (Falling number)

Číslo poklesu (vyjadřuje míru aktivity alfa amylasy) se stalo v Evropě používaným 

kritériem  pro  odhalování  poškození  zásobních  látek  endospermu  pšeničného  zrna 

hydrolytickými  enzymy,  syntetizovanými  v zrně  v důsledku  startu  procesu  klíčení  zrna 

v klasu před sklizní vlivem nadměrného příjmu vlhkosti (ZIMOLKA et al., 2005).

Metoda je založena na měření vlastností suspenze mouky nebo obilného šrotu ve 

vodě. Po vytvoření suspenze je zkumavka ponořena do vařící vodní lázně a měří se doba 

rozpuštění suspenze -  číslo poklesu. Číslo poklesu nemůže dosáhnout nižší hodnoty než 

60 s. Analyzátory NIR nejsou na toto stanovení nakalibrovány.



Tab. 48: J4 – Číslo pádu (Falling number - ICC No. 107)
kód (code) popis (description) stupnice (s)  (scale) body (points)*

1 velmi špatná (very poor) < 120 -
3 špatná (poor) 121-159 -
5 střední (medium) 160-199 -
7 dobrá (good) 200-239 -
9 velmi dobrá (very good) > 240 -

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

J5 - Objemová hmotnost (Test weight)

Objemová hmotnost je ukazatelem mlynářské jakosti a souvisí s výtěžností mouky. 

Závisí  na  pěstitelských  podmínkách,  ročníku,  zdravotním  stavu,  polehlosti  a  odrůdě 

(ZIMOLKA et al., 2005).

Tab. 49: J5 – objemová hmotnost (Test weight)
kód (code) popis (description) Stupnice (g/l)  (scale) body (points)*

1  velmi nízká (very low) <739 -
3 nízká (low) 740-759 -
5 střední (medium) 760-779 -
7  vysoká (high) 780-789 -
9 velmi vysoká (very high) >790 -

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.



J6 - Vaznost vody moukou (Flour binding capacity)

Je  závislá  na  obsahu  hrubé  bílkoviny  a  bobtnavosti  mokrého  lepku.  Ovlivňuje 

výtěžnost a stabilitu těsta. Je ovlivněna také tvrdostí zrna (mouka z tvrdozrnných odrůd 

vykazuje větší mechanické poškození škrobu a v důsledku toho váže větší množství vody 

než měkké pšenice). Vaznost vody je měřítkem výtěžnosti a stability těsta (ZIMOLKA et 

al., 2005).

Tab. 50:  J6 - vaznost vody moukou (Flour binding capacity)
kód (code) popis (description) Stupnice (%)  (scale) body (points)*

1  velmi nízká (very low) <52,2 -
3 nízká (low) 52,3-53,8 -
5 střední (medium) 53,9-55,4 -
7  vysoká (high) 55,5-58,6 -
9 velmi vysoká (very high) >58,7 -

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.



5.2 Další kritéria (Other criteria)

J7 - Obsah mokrého lepku (Wet gluten content – ICC standatrd No. 155) 

Lepek pšeničné mouky je plasticko-elastický komplex tvořený gliadiny a gluteniny 

(bílkoviny pšeničného zrna). Mezi obsahem N-látek, obsahem a kvalitou lepku je negativní 

závislost. Na základě výsledků ÚKZÚZ lze říci, že obsahu mokrého lepku v závislosti na 

objemu a kvalitě pečiva byl připisován nesprávný význam. Řada odrůd s nižším obsahem 

lepku než normou požadovaných 23% je z pekařského hlediska vhodná a na druhé straně, 

odrůdy s vysokým obsahem nekvalitního lepku jsou z pekařského hlediska nepoužitelné 

pro výrobu kynutého těsta (ZIMOLKA et al., 2005).

Obsah  mokrého  lepku  se  stanovuje  tak,  že  se  ze  vzorku  mouky  připraví  těsto. 

Lepek se izoluje vypíráním těsta roztokem chloridu sodného. Po odstranění přebytečného 

vypíracího roztoku se obsah mokrého lepku stanoví zvážením zbytku těsta.

Tab. 51: J7 – Obsah mokrého lepku (Wet gluten content)
kód (code) popis (description) stupnice (%) (scale) body (points)*

1  velmi nízký (very low) < 12 -



3 malý (low) 13-22 -
5 medium (střední) 23-32 -
7  vysoký (high) 33-42 -
9 velmi vysoký (very high) >43 -

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.

J8 - Gluten index - přístroj Glutomatic 2200 (Gluten index)

Gluten  index  kladně  koreluje  s  kvalitou  lepku.  Vysoké  hodnoty  gluten  indexu 

ukazují  na  pevný  lepek  (strong  gluten),  který  je  těžko  zpracovatelný.  Nízké  hodnoty 

charakterizují  slabý  lepek  (weak  gluten).  který  také  není  vhodný  pro  pekařské  účely. 

Gluten index stanovujeme na přístroji  Glutomatic 2200, výsledná hodnota se uvádí jako 

bezrozměrné číslo. 

Tab. 52: J8 – Gluten index (Gluten index)
kód (code) popis (description) stupnice  (scale) body (points)*

1  velmi slabý lepek (very weak) < 10 -
3 slabý lepek (weak) 11-36 -
5 střední lepek (medium) 37-62 -
7  pevný lepek (strong) 63-88 -
9 velmi pevný lepek (very strong) >89 -

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.



J9 - Obsah škrobu (Starch content)

Stanovujeme  polarimetricky  podle  Ewerse  (ČSN  ISO  56  0512-16)  na  přístroji 

Polamat  A.  Principem  metody  je  převedení  škrobu  na  rozpustný  působením  zředěné 

kyseliny  chlorovodíkové  za  tepla.  Po  vyčiření  a  filtraci  se  optické  otáčení  měří 

polarimetricky.

Tab. 53: J9 – Obsah škrobu (Starch content)
kód (code) popis (description) Stupnice (%)  (scale) body (points)*

1  velmi nízký (very low) <54 -
3 malý (low) 55-57 -
5 medium (střední) 58-60 -
7  vysoký (high) 61-63 -
9 velmi vysoký (very high) >64 -

*Bodové hodnocení bude upřesněno na základě dlouhodobějších výsledků.



J10 - Farinografické údaje (Mixing behaviour)

Princip  hodnocení  je  založen  na  měření  změn  odporu  těsta  při  hnětení.  Těsto 

z kvalitní  mouky  řídne  při  hnětení  zvolna,  což  se  projevuje  na  farinografu  nepatrným 

poklesem křivky (ZIMOLKA et al., 2005). Více viz. ČSN, ISO 5530-1 (56 0114)

J11 - Obsah popele v zrně pšenice (Ash content)

Obsah popele souvisí s technologií výroby mouky T-550, je v rozmezí 0,45-0,60%. 

Obsah  popelovin  není  v obilce  rovnoměrně  rozložen.  V obalech,  aleuronové  vrstvě  i 

v klíčku je  obsah popelovin  několikrát  vyšší  než v endospermu.  Je  v korelaci  s tvrdostí 

zrna (ZIMOLKA et al., 2005). Více viz. ČSN, ISO 2171 (46 1019)

J12 - Tvrdost zrna (Grain hardiness)

Tvrdost zrna koreluje s technologickými parametry.

J13 - Hmotnost tisíce zrn (Thousand grain weight)

Je ovlivněna odrůdou, podmínkami ročníku a čištěním. Pro mlynáře je vhodnější 

„buclaté“ zrno s mělkou rýhou.

J14 - Výtěžnost mouky (Flour yield)

Standardně se stanovuje výtěžnost mouky T550. V případě ekologicky pěstovaných 

odrůd  je  s ohledem  na  následné  využití  vhodné  toto  hodnocení  rozšířit  na  stanovení 

výtěžnosti jednotlivých pasážních mouk (šrotové a vymílací mouky), stanovení výtěžnosti 

krupic a luštitelnosti krupic. 



5.3 Skladba zásobních bílkovin (Proportion of protein fractions)
 

J 15 - Skladba zásobních bílkovin (Proportion of protein fractions)

Elektroforéza  v  přítomnosti  SDS  –  SDS  PAGE  je  jednoduchá,  rychlá  a 

reprodukovatelná  metoda  pro  kvalifikovanou  charakterizaci  a  srovnání  bílkovin 

(BRADOVÁ,  2006).  Kvantitativní  vyhodnocení  zastoupení  jednotlivých  bílkovinných 

podjednotek  se  provádí  pomocí  software  Bio1D  (Vilber  Lourmat).   Vyhodnocení 

bílkovinných  podjednotek  poskytne  důležité  informace  pro  šlechtitele.  V některých 

případech je užitečné  také během screeningu „zajímavých“  genových zdrojů.  Výhodou 

metody je nízká spotřeba vzorku (několik zrn), nevýhodou naopak finanční náročnost.
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8. Přílohy (Annex)

8.1 Zpřesněná  makrofenologická  stupnice  s mezinárodním  kódem 

(WITZZENBERGER et al., 1989; LANCASHIRE et al., 1991)

Růstová fáze 0: Klíčení

00 Suchá obilka

01 Počátek bobtnání

03 Nabobtnalá obilka

05 Vyrašení primárního kořínku

06 Prodlužování primárního kořínku

07 Objevení koleoptile na obilce

09 Vzcházení – klíček proráží povrch půdy

Růstová fáze 1: Vzcházení

10 Objevení koleoptile nad povrchem půdy (1. list stočen uvnitř)

11 Fáze prvního listu (2. list vyrůstá z pochvy 1. listu)

12 Fáze druhého listu (3. list vyrůstá)

13 Fáze třetího listu (4. list vyrůstá)

14-18 Růstová fáze pokračuje.....

19 Fáze devátého listu

Růstová fáze 2: Odnožování

20 Neodnožená rostlina (odnož uvnitř pochvy listu)

21 Začátek odnožování (hlavní stéblo a 1. viditelná odnož)

22 Dvě odnože patrné

23 Tři odnože patrné

24-28 Růstová fáze pokračuje.....

29 Konec odnožování (hlavní stéblo a 9 a více odnoží a vytvoření neprvého stébla 

kolénka)



Růstová fáze 3: Sloupkování

30 Začátek sloupkování (hlavní stéblo a odnože se vzpřimují)

31 První kolénko na hlavním stéblu je nad povrchem půdy patrné (lze je nahmatat)

32 Druhé kolénko je patrné

33-36 Růstová fáze pokračuje.....

39 Objevení jazýčku posledního listu

Růstová fáze 4: Naduřování listové pochvy

43 Začátek naduřování pochvy horního listu

45 Naduřelá pochva

47 Prasklá pochva

49 Viditelné osiny vyrůstající z pochvy

Růstová fáze 5: Metání

51 Začátek metání (první klásek viditelný)

52 20% klasu vymetáno

53 30% klasu vymetáno

54 40% klasu vymetáno

55 Střed metání (polovina klasu vymetána)

56 60% klasu vymetáno

57 70% klasu vymetáno

58 80% klasu vymetáno

59 Celý klas vymetán

Růstová fáze 6: Kvetení

61 Začátek kvetení, první prašníky se objevují ve středu klasu

65 Plné kvetení, většina klásků má zralé prašníky

69 Konec kvetení, většina klásků odkvétá (ojediněle visí zaschlé prašníky z klasu)



Růstová fáze 7: Tvorba obilky

71 Mléčná zralost

73 Raně mléčná zralost

75 Středně mléčná zralost (obilky mají konečnou velikost a mlékovitý obsah 

endospermu)

77 Pozdně mléčná zralost (těstovitá zralost)

Růstová fáze 8: Zrání

83 Raně vosková zralost

85 Vosková zralost (obsah obilky měkký, ale mezi prsty se hněte)

87 Žlutá zralost (obsah obilky je pružný a pevný)

Růstová fáze 9: Plná zralost

92 Obilka je tvrdá, rostlina zcela zaschlá, odumřelá

95 Dormance obilek

97 Ztráta dormance obilek

99 Ztráta druhé dormance obilek



The extended BBCH-scale for cereals (WITZZENBERGER et al., 1989; 

LANCASHIRE et al., 1991)

Principal growth stage 0: Germination

00 Dry seed (caryopsis)

01 Beginning of seed imbibition

03 Seed imbibition complete

05 Radicle emerged from caryopsis

06 Radicle elongated, root hairs and/or side roots visible

07 Coleoptile emerged from caryopsis

09 Emergence: coleoptile penetrates soil surface (cracking stage)

Principal growth stage 1: Leaf development

10 First leaf through coleoptile

11 First leaf unfolded

12 2 leaves unfolded

13 3 leaves unfolded

14-18 Stages continuous till....

19 9 or more leaves unfolded

Principal growth stage 2: Tillering

20 No tillers

21 Beginning of tillering: first tiller detectable

22 2 tillers detectable

23 3 tillers detectable

24-28 Stages continuous till....

29 End of tillering. Maximum no. of tillers detectable



Principal growth stage 3: Stem elongation

30 Beginning of stem elongation: pseudostem and tillers erect, first internode begins 

to elongate, top of inflorescence at least 1 cm above tillering node

31 First node at least 1 cm above tillering node

32 Node 2 at least 2 cm above node 1

33 Node 3 at least 2 cm above node 2

33-36 Stages continuous till....

39 Flag leaf stage: flag leaf fully unrolled, ligule just visible

Principal growth stage 4: Booting

41 Early boot stage: flag leaf sheath extending

43 Mid boot stage: flag leaf sheath just visibly swollen

45 Late boot stage: flag leaf sheath swollen

47 Flag leaf sheath opening

49 First awns visible (in awned forms only)

Principal growth stage 5: Inflorescence emergence, heading

51 Beginning of heading: tip of inflorescence emerged from sheath, first spikelet just  

visible

52 20% of inflorescence emerged

53 30% of inflorescence emerged

54 40% of inflorescence emerged

55 Middle of heading: half of inflorescence emerged

56 60% of inflorescence emerged

57 70% of inflorescence emerged

58 80% of inflorescence emerged

59 End of heading: inflorescence fully emerged

Principal growth stage 6: Flowering, anthesis

61 Beginning of flowering: first anthers visible

65 Full flowering: 50% of anthers mature



69 End of flowering: all spikelets have completed flowering but some dehydrated 

anthers may remain

Principal growth stage 7: Development of fruit

71 Watery ripe: first grains have reached half their final size

73 Early milk

75 Medium milk: grain content milky, grains reached final size, still green

77 Late milk

Principal growth stage 8: Ripening

83 Early dought

85 Soft dought: grain content soft but dry. Fingernail impression not held

87 Hard dought: grain content solid. Fingernail impression held

89 Fully ripe: grain hard, difficult to divide with thumbnail

Principal growth stage 9: Senescence

92 Over-ripe: grain very hard, cannot be dented by thumbnail

93 Grains loosening in day-time

97 Plant dead and collapsing

99 Harvested product



Obr. 13: Zpřesněná makrofenologická stupnice s mezinárodním kódem (The extended BBCH-scale for cereals) (WITZZENBERGER et al.,  

1989; LANCASHIRE et al., 1991)

Poznámky (notes): 1 = odnožování (tillering); 2 = sloupkování (jointing); 3 = naduřování listové pochvy (boot); 4 = metání a kvetení(heading  
and flowering); 5 = plná zralost (ripening)



8.2 O projektu NAZV QH 82272 (about the project NAZV QH 82272)

Projekt  NAZV  QH  82272  Využití  jarních  forem  vybraných  druhů  pšenice  v 

ekologickém zemědělství (Utilization of spring forms of selected wheat varieties in organic  

farming) si klade za cíl využití genetických zdrojů jarních forem opomíjených druhů pšenice 

se  specifickou  kvalitou  zrna  v  trvale  udržitelných  systémech  hospodaření  (ekologické 

zemědělství,  low  input)  a  rozšíření  spektra  produktů  vhodných  pro  racionální  výživu.

Doba řešení: 1.1.2008 - 31.12.2012

Projektový tým:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Česká zemědělská univerzita v Praze

 

Předmětem  řešení  je  rozšíření  sortimentu  plodin  pěstovaných  v  udržitelných 

systémech hospodaření o genotypy jarních forem okrajových pšenic (Triticum aestivum L., T. 

monoccum L.,  T. dicoccum SCHUEBL, T. spelta L.). Bude vypracována metodika výběru a 

hodnocení  vhodnosti  genotypů pro ekologické a  low-input  systémy hospodaření  a  výrobu 

biopotravin  a  regionálních  produktů  s  vyšší  přidanou  hodnotou.  Budou  navrženy  vhodné 

genotypy  a  zpracovány  návrhy  pěstebních  technologií  pro  uvedené  agroekosystémy  a 

možnosti potravinářského využití okrajových pšenic. 

Object  of  the  study  is  an  extension  of  the  range  of  crops  which  are  grown  in  

sustainable  farming  systems.  New genotypes  of  minor  spring  species  of  wheat  (Triticum  

aestivum L., T. monoccum L., T. dicoccum SCHUEBL, T. spelta L.) will be added there. The  

methodology of choice and evaluation of the suitability of the genotypes for organic and low 

input  farming systems  and production  of  organic  food stuffs  and regional  products  with 

higher  added  value  will  be  conceived.  Suitable  genotypes  will  be  suggested,  projects  of  

growing technologies suitable for the agroecosystems mentioned above and possibilities of  

food use of minor species of wheat will be proposed and elaborated.
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