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1.

TITULNí t Isr

Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorum
a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor,
pícnin, zelenin, chmele, révy vinné a ovocných dřevin podle ,,Zásad, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 2 a § 2d zákona č.252l1991 Sb.
o zemědělství" (dále jen,,Zásady")

1.1

X

aplikovaný výzkum

t]

experimentální vývoj

1.2. Podprogram

Tvorba genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorum a diferencovanou
kvalitou obilovin věetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin,
chmele, révy vinné a ovocných dřevin

1.3. Název projektu

Tvorba genofondu chmele s rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům s požadovanou
kvalitou znaků s preferencí na rezistenci k mšici chmelové

1.4. Anotace řešení projektu (max. 300 slov)

Bylo provedeno 78 kříženía vysazeno 3740 nových genotypů.Ztécltto nových genotypůjich
3260 bylo testováno na odolnost k houbovým chorobám a mšici chmelové. Bylo získáno 436
genotypů chmele s požadovanými vlastnostmi.

2.

SKUTEčNosr z^IJpLyNuln ogooní zorq

2.1.

pRoJErrovÝ rÝvt

2.I]. oRGANIzacp účasrNící
sE pRoJEKTu
Chmelařský institut s.r.o.

Kadaňská2525
438

46Žatec

Jednatel: Ing. Josef Patzak, Ph.D,

2.I.2.

ŘpšrrplsrÝ

rÝv

Výzkumný tým byl složen z oddělení genetiky a šlechtění, biotechnologie, chemie, ochrany
agrotechniky. Složení:8 výzkumných pracovnftů, 10 techniků a l l dělnických profesí.

a

Výzkumní pracovníci:
Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D, (šlechtění chmele)

Ing. Karel Krofta, Ph.D. (chemie chmele)

-

- hlavní řešitel

spoluřešitel

Ing. Josef Paízak, Ph.D. (molekulární analýzy rezistence)
Ing. Josef Ježek, Ph.D. (testace výchozího materiálu)
Ing. Josef Vostřel, CSc. (škůdci chmele)

-

-

spoluřešitel

- spoluřešitel

spoluřešitel

Ing. Petr Svoboda, CSc. (ozdravovací proces, izoláty) - spoluřešitel
Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. (ověřování rezistence)

-

spoluřešitel

Ing. Markéta Werschallová, (houbové choroby chmele) - spoluřešitel

Techničtípracovníci byly z oddělení šlechtění chmele, biotechnologie, chemického oddělení,
ochrany chmele a agrotechniky. Tyto pracovníci zajišťovali technické ptáce spojené
s projektem. Dělnické profese zajišťovali práce ve sklenftu při množení chmele a polní práce
na pokusných chmelnicích.

2.2.

čAsovÝ posTup pRAcí

Aktivita,,Tvorba šlechtitelského materiálu

s požadoyanou

kvalitou znaků s preferencí na
rezistenci k mšici chmelové" byla řešena v těchto časových postupech:

1.

Získat genotypy chmele s rezistencík mšici chmelové (Phorodon humuli\

Řešení etapy bylo zahájeno v roce 2015. Od l. ledna 2019 se vyhodnotila data z předešlého
řešení u všech genotypů, které byly získány po dobu projektu. Šlechtitelskýmateriál byl
pravidelně hodnocen od náletu mšice chmelové (květen) až po sklizeň chmele (záíí). Lze
konstatovat, že se podařilo získat několik nadějných genotypů chmele vykazující vysokou
toleranci k mšici chmelové - jedná se o řadu genotypů 5600 až 5635.

2.

Získat Lenotypy chmele s rezistencíkperonospoíe chmelové (Pseudoperonospora

humuli)

Řešení etapy bylo zahájeno v roce 2OI5. V roce 2019 od 1.bíeznabyl šlechtitelský materiál
pravidelně hodnocen a to ve dvou etapách. První etapa je od počátku růstu (březen), kdy je
výskyt primární infekce. Druhá etapa byla zahájena v polovině června, kdy je sekundární
infekce na listech, květech a hlávkách. Tato etapa je řešena na pokusné chmelnici, kde se
neprovádí chemické ošetření. Hodnocení bylo téžprovedeno u sklizňových vzorků v řrjnu při
bonitacích.

3.

Získat genotypy chmele s rezistencíkpadlí chmelovému (Spharotheca humuli)

Řešení etapy by\o zahqeno v roce 2015. Etapa byla řešena od 1. února 2019. Šlechtitelský
materiál byl pravidelně hodnocen v průběhu růstu a vývoje rostlin. Tato etapa je řešena na
pokusné chmelnici, kde se neprovádí chemické ošetření. Hodnocení bylo téžprovedeno u
sklizňových vzorků v říjnu při bonitacích.

4,

Získat genotyp}i odolné k suchu

Vroce 2017 bylazahájena tato etapa. Etapa byla řešena od 1.Iedna 2019. Vlednu byla
zahájena příprava na pěstování nových genotypů chmele, které byly v květnu vysazeny do
šlechtitelské chmelnice. V červnu bylo provedeno měření fotosyntézy a transpirace. V červenci
bylo provedeno kříženívybraných genotypů chmele. V říjnu byly sklizeny hlávky se semeny.

5.

ZÍskat perspektivní rezistentní genotypy s požadovanými pěstitelskými i pivovarskými
znakv.

Od l. ledna 2019 se pokračovalo v hodnocení nadějných genotypů v polních pokusech
(HŠKM, KŠa poloprovozní pokusy). U velmi perspektivních genotypů byly v roce 2019
vysazeny další poloprovozní plochy. Řada genotypů je testována v pokusném pivovaru ve

Chmelařském institutu s.r.o. Zatec, téži v provozním měřítku v českých pivovarech
(Hanušovice aŽatec) i v malých minipivovarech (Rudná, Řevničov, Brno, Děčínatd.).

2.2.1 .

AKTIVITY USKUTECNENE

V roce

2019 byly řešeny tyto etapy:

1. Získat genotypy

chmele s rezistencík mšicj chmelové (Phorodon humuli)

Tato etapa byla zahájena v roce 2O74. V roce 2019 byla řešena od 1.1.2O19 do
30.11.2019. V lednu 2019byl proveden výsev semen Sm19 a následně získanésemenáče byly
ve druhé polovině května vysazeny do šlechtitelské chmelnice. Od června do konce září bylo
dle metodiky šlechtěníchmele provedeno hodnocení jednotlivých potomstev z výsadeb v letech
2014 až 2019 a nadějné genotypy byly ručně sklizeny. Od října do konce roku byly provedeny

chemické analýzy chmelových hlávek. V průběhu června byl ze šlechtitelského materiálu
proveden výběr 10 samčíchgenotypů a následně z nich byl odebrán pyl.
V prvním roce řešení byly nalezeny 2 odolné genotypy, které byly následně odebrány
pro množení.Jedná se o genotypy na nízkékonstrukce, které byly v roce 2017 odebrány a
namnoženy jako mateěnice pro množitelský materiá| Tyto genotypy byly vroce 2018
přihlášeny do registračníchzkouSet ÚrZÚZvBrně. Vroce 2018 bylo hodnoceno dalších8
nadějných genotypů, které byly vysazeny do šlechtitelských porostů v roce 2018. Od počátku
řešení projektu se nalezlo celkem

a

61

nadějných genotypů, které budou dále testovány z pohledu

kvalitativních hospodářských znaků. V současnédobě jsou vysazeny
pokusné
v
šlechtitelské chmelnici. V roce 2019 se provedlo celkové hodnocení a bylo vybráno
12 genotypů, které vykazují dobré růstovévlastnosti. Po sklizni 2019 a vyhodnocenívšech dat
lzevybrat5genotypůchmele(5606,562I,5623,5627,5633),kteréjsouvelmiperspektivní!
kvantitativních

Genotyp
5606
5621
5623
5627
5633

2.

Výnos

Alfa k.

Beta k.

kg/r.

(7o)

(Vo)

Poměr
alfalbeta

2,8

1,8

1,5

4,4

3,1

I.1

2,0

1,2

)5

2,6

2,4

),7

I,4
0,9
I,4
0,9

7)

I,9
1,2

1,8

kohumulon
(7o rel.)

)\)

19,5

26,5

2I,6

)1)

Získat genotypy chmele s rezistencíkperonospoíe chmelové (Pseudoperonospora
humuli)

Byl proveden výsev semen Sm20

byly vysazeny do šlechtitelské
chmelnice. Od června do konce záŤíbylo dle metodiky šlechtění chmele provedeno hodnocení
jednotlivých potomstev z výsadeb v letech 2014 až 2019 a nadějné genotypy byly ručně
sklizeny. Součástí této aktivity byla realizace 19 kííženívhodných rodičovských komponentů,
u kterých se předpokládá získání nových potomstev s odolností k mšici chmelové. Základem
byla opět česká odrůda Kazbek, odrůda Gaia a perspektivní genotyp 5164 scílem získat
potomstva se specifickou vůní.Dále Žatecký poloraný červeňák a perspektivní genotyp 5045
a následně získanésemenáče

s cílem získat potomstva s aromatickými parametry. V průběhu června byl ze šlechtitelského
materiálu proveden výběr l2 samčíchgenotypů a následně z nich byl odebrán pyl. Vybrané
samičírostliny byly před květem izolovány a v době tvorby blizen ručně opyleny. Na přelomu
září a října, po ukončenívegetace, byly sklizeny chmelové hlávky z matečných rostlin
ob_sahující semena. V roce 2019 byly provedeny výběry genotypů ve šlechtitelskéchmelnici
HSKM Cernice stará (číselnářada4980 až 5470). Na základě komplexních dat zlet2015 až
2019 byla vybrána řada velmi nadějných genotypů s požadovanými vlastnostmi. V roce 2019
bylo sklizeno 45 nadějných genotypů. Na základě dosažených výsledků bylo vybráno 6
nejlepších genotypů pod označe ním (4982, 5397 , 5 398, 546I , 5462, 5463),

Genotyp
4982
5397
5398
5461
5462
5463

3.

Výnos

Alfa k.

Beta k.

ke/r.

(7o)

('Vo)

?)

,7)

3,4

55

Poměr
alfalbeta

kohumulon

2,7

25,I
23,9
23,6
32,I
25,6

4,7

6,9

aa

J.J

3,0

6.7

6,1

8,9

4,1

))

2,4

8,0

5,0

I,6

3,5

6,8

5,1

1,3

1,3

0,5

(7o rel.)

)57

Získat genot:tpy chmele s rezisíencíkpadlíchmelovému (Srlharotheca humuli\

Tato choroba není v Českérepublice rozšííená,přesto dochází k občasnémuvýskytu a
výrazně snižuje výnos chmele. Získaný materiál byl pravidelně hodnocen od počátku růstu až
do sklizně chmele. Bylo provedeno 21 kŤíženívhodných rodičovských komponentů, u kterých
se předpok|ádá získánínových potomstev rezistentních k padlí chmelovému. Základem byl
rozpracovaný šlechtitelský materlál, vykazující odolnost k padlí chmelovému. Po ukončení
vegetace, byly sklizeny chmelové hlávky z matečných rostlin obsahující semena.
V přirozených podmínkách byly hlávky usušeny a do konce roku 2019 byla získána semena
pro následující rok. Součástíetapy byl výběr genotypů, které vykazovaly odolnost.
Šlechtitelský materiál byl pravidelně hodnocen v průběhu rustu a vývoje rostlin. Tato etapa je
řešena na pokusné chmelnici, kde se neprovádí chemické ošetření. Hodnocení bylo též
provedeno u sklizňových vzorků v říjnu při bonitacích. V roce 2019 byly provedeny výběry
genotypů ve šlechtitelské chmelnici HŠKMČernice stará (číselnáíada 5642 až 5692). Na
základě komplexních dat zlet 2015 až 2019 byla vybrána řada velmi nadějných genotypů
s požadovanými vlastnostmi. V roce 2019 bylo sklizeno 22 nadějných genotypů. Na základě
dosažených výsledků byly vybrány 3 nejlepší genotypy pod označením(5664,5665, 5668),
které jsou odolné k padlí chmelovému.
Genotyp
5664
5665
5668

Výnos

Alfa k.

Beta k.

(kg/r.)

(Vo)

(Vo)

4,0

3,00
6,85
4.63

2,85

?5

3,6

4,I9
3,5]

Poměr
alfa/beta
[,05
I,63
1,30

Kohumulon
(Vo rel.)

37,40

37,20
50,00

4,

Získat genot}zpy odolné k suchu

Na základě měření fotosyntézy a transpirace byla vybrána samčírostlina P72 pro křížení.
Tato rostlina vykazuje nejnižšítranspiraci, tzn. dobrá,,úspora vody". Jako matečnérostliny
byly vybrány Žatecký poloraný červeňák pro svoji nezaměnitelnou kvalitu a Kazbek, který je
nejvýnosnější českou odrůdou chmele. V červenci bylo provedeno Kíženívybraných genotypů
chmele. V řrjnu byly sklizeny hlávky se semeny. Součástí etapy bylo sledování růstu a vývoje
chmelových rostlin ve šlechtitelských porostech v období sucha. Získaná semena byla použita
pío testace rostlin v roce 2019, Z jejich potomstev byly v roce 2019 vysazeny semenáče. První
informativní hodnocení poukazuje na řadu genotypů, které vykazovaly odolnost k suchu.
Protože chmel dosahuje plné plodnosti až ve druhém roce pěstování, bude hodnocení ukončeno
v roce 2020. Ze semenáčů Sm18 (preference na odolnost k suchu), které byly sledovány již 2
roky, bylo v roce 2019 vybráno 28 nadějných genotypů, které byly vysazeny do HŠrrU.
V rámci staršíhošlechtitelského materiálu byla do hodnocení zaíazena šlechtitelskářada 54]1
aŽ 5599. V roce 2019 byly provedeny výběry genotypů ve šlechtitelské chmelnici Izolát 1. Na
základě komplexních dat byla vybrána řada velmi nadějných genotypů s požadovanými
vlastnostmi,

5.

Získat perspektivní rezistentní genotyp}r s požadovanými pěstitelskými i pivovarskými
znaky.

Vroce 2019 se pokračovalo v hodnocení vpolních pokusech (HŠKM, KŠa poloprovozní
pokusy). V současnédobě byly vybrány genotypy tolerantní k oběma houbovým chorobám.
Tyto genotypy byly testovány v pivovarských zkouškách. Jedná se o genotypy se specifickou
vŮní. Nejlepší genotypy budou pravděpodobně přihlášeny do registračních zkoušek. Jedná se o
7 genotypŮ. Tyto genotypy byly vroce 2018 vysazeny i do poloprovozních pokusů. Vroce
2019 byl soubor rozšířen o nové genotypy.
V rámci celého šlechtitelského programu bylo v roce 2OI9 vybráno 586 genotypů, které
vykazovaly požadovanévlastnosti. V době sklizně byly u 86 perspektivních genotypů
provedeny rozbory rostlin, kde se hodnotila délka pazochů, síla révy, velikost, množstvía
hmotnost hlávek, hmotnost révových listů a pazochových listů. Zbývajícíperspektivní
genotypy byly sklizeny na vzorkovém česacímstroji, usušeny a do konce roku provedeny
chemické analýzy na obsah a složeníchmelových pryskyřic a silic. V hybridní školce
kmenových matek fiŠKM)jsou zaŤazeny všechny šlechtitelsk é materiály, které byly získány
v rámci řešení jak výzkumného záměru, tak i jiných výzkumných úkolů.Šlechtitelský materiál
byl hodnocen z hlediska odolnosti k vnějšímstresům (odolnosti, stabilita výkonnosti). Tyto
genotypy byly téžsledovány z pohledu odolnosti. Z předešléhoprojektu bylo zHŠrVvybráno
celkem 29 nadějných genotypů (I1 odolných genotypů, 7 aromatických a 5 se specifickou
vŮnÍ). Tyto genotypyjsou od roku 2015 hodnoceny v KŠve 3 opakováních. V roce 2019 bylo
provedeno hodnocení nových genotypů chmele, které budou použity pro založenínové KŠ.
V roce 2OI9 byly nejlepší genotypy hodnoceny v poloprovozních pokusech (Stekník,
Chrášt'any, Nesuchyně, Staňkovice, Dolánky), aby se ověřily stanovené paíametry. Současně
na podzim 2019 by|y vysazeny dalšípoloprovozní pokusy (Kněžice a Steknft). Perspektivní
genotypy jsou uŽ testovány v ověřovacíchvárkách ve velkých (Hanušovice aŽatec) i malých
minipivovarech (Jeseník, Děčín,Rudná, Řevničov, Brno, Chomutov, Cobolis atd.).

Chmelařský institut s.r.o.Žarcc disponuje veškerým laboratorním zařízením(chemická
laboratoř pro analýzy chmelových hlávek, laboratoř explantátových kultur pro množeníchmele
a laboratoř umělých infekcí). V rámci řešení projektu jsou šlechtitelské poíosty navýměře I2,7
ha. Celkem bylo odebráno 862 vzorků (šlechtitelskégenotypy i genetické zdroje), které byly
chemicky analyzovány - stanovení obsahu a složeníchmelových pryskyřic a silic. Nejvyšší
nákladovou položkou jsou šlechtitelské porosty a hodnocení všech vzorků. V rámci celého
šlechtitelského programu bylo v roce 2019 hodnoceno téměř l0 tis. genotypů chmele.

2,2.2.

AKTIVITY NEUS KUTEČNĚNÉ

Všechny plánované aktivity byly uskutečněné

vÝrlz

2.3.

NÁKLADY

2.4.

pŘEHLED zl'rrÉN, KTERE NAsTALy v pRůBĚHu ŘpšpNí

-

(včetně komentáře) příloha

1

V pruběhu řešení nebyly žádnézměny v oblasti plánovaného rozsahu, cílůa aktivit.

3.

PRÍLOHY

Přfloha 1- NÁKLADY NA ŘEŠENÍv ROCE 2019

Náklady v roce 2019 byly navýšeny oproti plánu o 340,5 tis. Kč. Navýšení způsobily
vyššímateriálové náklady a to o 462,6 tis Kč. Jedná se především o materiá|y na údržby
šlechtitelských chmelnic a výživu rostlin. Navýšeníbylozpůsobeno i spotřebou LTO na sušení
chmele pro pivovarské testy, dle plánu projektu v páté etapě. Osobní náklady byly vyššío 9,9
tis. Kč, ale ostatní příménáklady byly nižšío 13] ,0 tis. Kč. Tyto rozdíly byly způsobeny tím,
že v jarním období bylo použito méně služeb pro jarní práce v šlechtitelských porostech na
zapichování a zavádění chmele. Veškerézvýšenénáklady byly hrazeny z vlastních zdrojů
Chmelařského institutu s.r.o. Žatec. Celkové náklady na řešení úkolu v roce 2OI9 byly 6206,5
tis. Kč, z toho podpora byla podle plánu 4106,2 tis. Kč. Rozdí1 340,5 tis. Kč hradil Chmelařský
!
institut s.r.o. Zatec z vlastních prostředků. Veškerénáklady byly použity účelněa dle zásad a
podmínek podpory byly předloženy na SZIF pracoviště Louny.
Rozpis nákladů na řešení podpory v roce 2019
Rozpis uznatelných nákladů

Materiálové
Osobní
Ostatní příménáklady
Celkem uznatelné náklady za projekt
Podpora dotace do]0 7o
vlastní zdroie

Plánované
l620,0
2355,0
1891.0
5866.0
4106.2
1759.8

Skutečné
2082.6
2364,9
I759.0
6206,5
4106,2

2I0o,3

Rozdíl
462,6
+ 9,9
- 137.0
+ 340,5
+

0
+ 340,5

Materiálové náklady:
o Rostlinný materiál vstupujícído šlechtění (osivo, sadba, podnože, rouby, řízky, očka)
Hnojiva anorganická (průmyslová), organická (komposty, chlévská mrva)
o ochranné prostředky (insekticidy, fungicidy, pesticidy)
o PHM, maziva, náhradní součástky a díly
o pomocný matertál (obaly, návěsky, motouzy, testovací látky, chemikálie, ochranné
pomŮcky a nástroje pro laboratorní a pěstební činnost, kancelářské potřeby, potřeby
pro označovánínávěsek a obalů, software)
. Drobný hmotný majetek
Osobní náklady:
o Mzdové náklady pracovníků
o sociální a zdravoínípojištění
o sociální náklady vynaloženév souladu s platnými předpisy
o cestovné
o ostatní osobní náklady
Ostatní náklady:
o Náklady na pronájem budov, zaíízenía pronájem přístrojového vybavení
o Energie (plyn, elektrická energie)

o
o
o
o
o
o
o
o

Náklady na vodu a stočné
Náklady na palivo (uhlí, dřevo)
Náklady na telekomunikační služby a spoje
Náklady na daně a pojištění(budov, dopravních prostředků, šlechtitelských porostů)
Náklady na služby spojené s opravami a údržboustrojů, budov azařízení pro šlechtění
Náklady na služby spojené s technologií šlechtění
Náklady na úřední zkoušeníodrud a registraci
Odpisy HIM, NHIM, DHIM, DNHIM

Všechny uvedené náklady se musí vztahovat k řešení projektu, na nějž je žádána podpora,
Pokud nejsou přístroje a vybavení využívány pro projekt po celou dobu jejich životnosti, jsou
za způsobilénáklady považovány pouze náklady na odpisy, odpovídajícídélce trvání projektu.
U budov jsou za způsobilénáklady považovány náklady na odpisy odpovídajícídélce trvání
projektu.

Y Žatci,26.6.2020

zpracoval: Ing. V|adimír Nesvadba, Ph.D.
vedoucí oddělení šlechtění
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