V Zemìdìlském výzkumném ústavu Kromìøí, s.r.o. a Agrotestu fyto,
s.r.o. se sledování kvality potravináøské penice a ita na sklizòových vzorcích provádí ji øadu let. To umoòuje zhodnotit kvalitu skliznì nejen podle
aktuálních poadavkù na kvalitu, ale také z hlediska vlivù poèasí, mìnící
se odrùdové skladby i dlouhodobého vývoje. Díky kontaktùm s pìstiteli
ze vech regionù Èeské republiky jsme schopni sledování provést na dostateènì velkém a zároveò reprezentativním soubor vzorkù obilovin. Vzorkovací plán je zaloen na proporcionalitì poètu analyzovaných vzorkù z jednotlivých okresù a krajù Èeské republiky k tamním plochám pìstování.

Charakteristika vegetaèní sezóny
Zima 2013/14 byla velmi teplá a
pro ozimé obiloviny pøíznivá. Vìtina
porostù proto vstupovala do jarní vegetaèní sezóny roku 2014 ve velmi dobrém stavu a vegetace byla
oproti jiným roèníkùm uspíena o 14
dní a mìsíc. Poté vak sráky v prùbìhu jarních mìsícù pøicházely pouze
sporadicky. Zejména na nìkterých
místech jiní Moravy se vyskytl významný nedostatek vláhy. Rostliny
obilovin zaèaly trpìt suchem, zejména
na stanovitích s lehkými pùdami.
Sráková bilance byla v tomto období
velmi rozdílná i na vzdálenost nìkolika
kilometrù, vzhledem k lokálním bouøkám. Vyí úhrny sráek byly na Olomoucku a hlavnì pak v oblasti Beskyd. Úrodu obilovin zejména jihomoravských zemìdìlcù zachránily a
detì v kvìtnu. Nìkterá místa ÈR pak
potrápily pøívalové sráky èi kroupy
s následným polehnutím porostù. nì
zaèaly proti prùmìru témìø o jeden a
dva týdny døíve. Bouøkové poèasí
v èervenci a srpnu vedlo k pozdrení
prùbìhu ní s negativním dopadem na
kvalitu pozdìji sklizeného obilí, co se
projevilo hlavnì na vzorcích sklizených po prvním srpnovém týdnu.
Výnosy byly v roce 2014 dosahovány pøevánì vysoké, místy a rekordní: podle záøijového odhadu ÈSÚ
èinil prùmìrný výnos penice 6,5 t/ha.
Pro srovnání, pro rok 2013 koneèné
údaje uvádí 5,7 t/ha pro rok 2012 postiený suchem 4,3 t/ha. Bouøkové poèasí v èervenci a srpnu vak kromì
pozdrení ní mìlo i negativní dopad
na kvalitu, co se projevilo hlavnì na
vzorcích sklizených po 10. srpnu.
Poèty vzorkù a metodika hodnocení
Celkem bylo ze skliznì 2014 hodnoceno 575 vzorkù penice seté
(z 98 % se jednalo o ozimé odrùdy),
sklizených v rozmezí od 7. 7. do. 9. 9. a
35 vzorkù ita sklizených v rozmezí od
18. 7. do 7. 9. Základním poadavkem
je, aby vzorky nebyly upravovány, tj.
byly pøímo od kombajnu. U neèitìných vzorkù je stanovován podíl pøí-
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mìsí a neèistot a je mono tak vyhodnotit také napø. kontaminaci námelem.
Pøed zkoukami dalích kvalitativních
parametrù jsou vzorky upravovány
v souladu s pouívanými metodikami.
Kvalita získaných vzorkù byla hodnocena podle ÈSN 46 1100-2 (2001)
pro penici setou (Tab. 1) a ÈSN
46 1100-4 (2001) pro ito (Tab. 2).
Podle standardizované metodiky byly
hodnoceny následující ukazatele obilního zrna:
o Objemová hmotnost  metodika
podle ÈSN EN ISO 7971-3.

o Èíslo poklesu  metodika podle
ÈSN EN ISO 3093.
o Obsah N-látek  metodika podle
ICC standard è. 167.
o Sedimentaèní index (Zelenyho
test)  metodika podle ÈSN EN ISO
5529.
o Obsah pøímìsí a neèistot  metodika podle ÈSN 46 1011-6 (2002).
Ve vzorcích penice i ita byl analyzován také obsah fuzáriových mykotoxinù deoxynivalenolu (DON) a zearalenonu (ZEA), které jsou v souèasné
dobì limitovány v potravinách a v surovinách pro potravináøskou výrobu.
Byla pouita kvantitativní imunochemická metoda ELISA s limitem kvantifikace (LOQ) pro DON 20 µg/kg,
pro ZEA 2 µg/kg. Byly pouity kity
RIDASCREEN®FAST DON, RIDASCREEN® DON, RIDASCREEN®FAST
ZEA a RIDASCREEN® ZEA (výrobce
R-Biopharm, Darmstadt, Nìmecko).

Tabulka 1. Požadavky ÈSN 46 1100-2 (2001) na zrno potravináøské pšenice.
Parametr

Penice pekárenská

Penice peèivárenská

nejvýe

14,0

nejvýe

14,0

Objemová hmotnost (kg·hl )

nejménì

76,0

nejménì

76,0

Èíslo poklesu (s)

nejménì

220

nejménì

220

Obsah dusíkatých látek (%)

nejménì

11,5

nejménì

11,5

Sedimentaèní index (ml)

nejménì

30

nejvýe

25

Pøímìsi a neèistoty celkem (%)

nejvýe

6,0

nejvýe

6,0

Zlomky zrn (%)

nejvýe

3,0

nejvýe

3,0

Zrnové pøímìsi (%)

nejvýe

5,0

nejvýe

5,0

z toho tepelnì pokozená zrna (%)

nejvýe

0,5

nejvýe

0,5

Porostlá zrna (%)

nejvýe

2,5

nejvýe

2,5

Neèistoty (%)

nejvýe

0,5

nejvýe

0,5

Vlhkost (%)
-1

Tabulka 2. Požadavky ÈSN 46 1100-4 (2001) na zrno žita urèeného k mlýnskému zpracování.
Poadavek

Parametr
Vlhkost (%)

nejvýe

14,5

Objemová hmotnost (kg·hl )

nejménì

70,0

Èíslo poklesu (s)

nejménì

120

Pøímìsi a neèistoty celkem (%)

nejvýe

12,0

Zlomky zrn (%)

nejvýe

5,0

Zrnové pøímìsi (%)

nejvýe

5,0

z toho tepelnì pokozená zrna (%)

nejvýe

1,5

Porostlá zrna (%)

nejvýe

4,0

Neèistoty (%)

nejvýe

3,0

-1

Vyhodnocení bylo provedeno podle
souèasnì platné legislativy, naøízení
Komise (ES) è. 1881/2006. Maximální
obsah DON v nezpracovaných potravináøských obilovinách (s výjimkou kukuøice a ovsa) je podle tohoto naøízení
1250 µg/kg, maximální obsah ZEA
100 µg/kg.

Kvalita pšenice
Ze vech vzorkù penice seté bylo
na kvalitu samostatnì hodnoceno 550
vzorkù (96 %) pekárenských penic, tj.
jakostní tøídy E, A, B. Z tohoto poètu
bylo 249 vzorkù sklizeno v Èechách
a 301 na Moravì. Kromì krajù s velmi
nízkým podílem osevních ploch penice (Karlovarský, Liberecký a Hlavní
mìsto Praha) byl získán dostateèný
poèet vzorkù pro statistické vyhodnocení. Celkem bylo v souboru zastoupeno 82 odrùd pekárenských penic.
K nejvíce zastoupeným odrùdám patøily ozimé odrùdy Tobak (73 vzorkù),
Genius (54 vzorkù), Bohemia (37), Potenzial (31), Mulan (28), Pannonia NS
(18), Dagmar (15), Evina (15), Matchball (12), Turandot 12) a Bodyèek
(12). Tìchto jedenáct odrùd tvoøilo
56 % z 550 analyzovaných vzorkù pekárenské penice.

Poadavky na jakost pekárenské
penice splnilo ve ètyøech hodnocených parametrech (bez pøímìsí a neèistot) 58 % vzorkù; 51 % vzorkù sklizených v Èechách a 63 % vzorkù sklizených na Moravì. Pro srovnání, v roce 2013 to bylo v prùmìru pro celou
ÈR 76 % vzorkù. Nejproblematiètìjím parametrem byl v letoním roce
obsah N-látek. Prùmìrná hodnota
vech vzorkù penice byla 12,1 %,
rozptyl hodnot byl vak znaèný: minimální hodnota 7,3 %, maximální 16,9 %
(Tab. 3). Na Moravì byl prùmìrný obsah N-látek vyí (12,4 %) ne v Èechách (11,8 %). V rámci celé ÈR na
obsah bílkovin vyhovìlo 68 % vzorkù
(Tab. 4). Nízký dosahovaný obsah
N-látek souvisí zejména s charakteristickým rysem letoní skliznì obilovin 
s vysokými výnosy. Podíl vyhovujících
vzorkù na kvalitu bílkovin (Zelenyho
test; vyhovìlo 86 % vzorkù) je mono
oznaèit za mírnì horí prùmìr pøedchozích let, a tedy za druhý obecnì
nejèastìji problémový parametr. Naopak podíly vzorkù vyhovujících na
èíslo poklesu (vyhovìlo 89 % vzorkù)
a objemovou hmotnost (vyhovìlo
87 % vzorkù) se pohybují nad úrovní
prùmìru pøedchozích let (Tab. 4). Prù-

mìrná hodnota obsahu N-látek byla
v roce 2014 nejnií za celé hodnocené období od roku 2007, nejblíe je rok
2011 s prùmìrným obsahem N-látek
na úrovni 12,2 % (Tab. 5).
Mezi jednotlivými kraji byly v kvalitì penice znaèné rozdíly. Tyto rozdíly
jsou znázornìny na Obr. 1 a 4 pomocí
tzv. krabicových grafù. Grafy jsou konstruovány tak, aby obdélníková oblast
zahrnovala polovinu vech zjitìných
hodnot daného parametru a silná horizontální èára v obdélníku znaèí prùmìrnou hodnotu. Odlehlé hodnoty
jsou vyznaèeny koleèky. Horizontální
pøeruovaná èervená linie pak vyznaèuje poadavek normy.
Na Moravì poadavkùm normy na
obsah N-látek vyhovìlo 73 % vzorkù,
nejlépe jsou na tom z hlediska N-látek
vzorky z krajù Jihomoravského (vyhovìlo 89 %) a Zlínského (vyhovìlo
84 %), nejhùøe z Moravskoslezského
(vyhovìlo 51 % vzorkù). Výsledky pro
èeské kraje ukazují, e obsah N-látek
je nií ne na Moravì, normì v Èechách vyhovìlo 62 % vzorkù. Patrné
jsou rozdíly v obsahu N-látek i mezi
jednotlivými kraji: Nejvíce na obsah
N-látek vyhovìly vzorky v Ústeckém

Tabulka 3. Hodnocení kvality pekárenské pšenice ze skliznì 2014
ÈR

Èechy

Morava

OH

NL

SEDI

FN

OH

NL

SEDI

FN

OH

NL

SEDI

FN

(kg/hl)

(%)

(ml)

(s)

(kg/hl)

(%)

(ml)

(s)

(kg/hl)

(%)

(ml)

(s)

Prùmìr

78,9

12,1

42

306

78,7

11,8

40

311

79,1

12,4

43

302

Medián

78,9

12,0

40

320

78,6

11,9

38

327

79,1

12,4

40

317

Min

69,4

7,3

11

62

69,4

7,3

11

62

71,1

9,2

20

62

Max

85,1

16,9

74

438

84,8

16,4

68

438

85,1

16,9

74

408

OH objemová hmotnost, NL N-látky v suinì, SEDI Zelenyho sedimentaèní index, FN èíslo poklesu

Tabulka 4. Procentuální podíl vzorkù pšenice sklizené v ÈR v roce 2014 vyhovujících ÈSN 46 1100-2, pekárenská pšenice, srovnání s pøedchozími lety.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Objemová hmotnost

86

86

75

59

88

75

96

87

N-látky

90

71

80

87

71

90

83

68

Zelenyho test

83

71

91

92

90

97

90

86

Èíslo poklesu

89

92

98

73

70

84

97

89

Tabulka 5. Prùmìrné hodnoty parametrù pšenice sklizené v ÈR v roce 2014 ve srovnání s pøedchozími lety.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Objemová hmotnost (kg·hl )

78,5

79,4

77,5

76,5

78,8

77,8

80,9

78,9

N-látky (%)

13,1

12,3

12,5

12,9

12,2

13,7

12,7

12,1

Zelenyho test (ml)

42

38

43

41

45

51

42

42

Èíslo poklesu (s)

320

328

329

272

255

296

338

306

-1
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Tabulka 6. Prùmìrné hodnoty parametrù žita sklizeného v letech 2007–2014.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Objemová hmotnost (kg·hl )

75,6

75,3

73,7

71,4

75,0

74,2

75,3

73,8

Èíslo poklesu (s)

233

223

237

121

111

181

250

154

-1

Tabulka 7. Procentuální podíl vzorkù žita vyhovujících ÈSN 46 1100-4 v letech 2005–2014.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Objemová hmotnost

100

98

93

71

100

95

100

91

Èíslo poklesu

98

92

100

42

34

84

100

60

kraji (76 %) a také v krajích Støedoèeském (70 %) a v Plzeòském (67 %
vzorkù). Nejménì na obsah N-látek vyhovìly vzorky v krajích Královéhradeckém (44 %), Jihoèeském (45 % vzorkù)
a Pardubickém (58 %). Lepí byla na
Moravì také kvalita bílkovin: na Moravì normì vyhovìlo na Zelenyho test
89 % vzorkù, zatímco v Èechách
83 %. Pøiblinì stejná kvalita v Èechách a na Moravì byla s ohledem na
objemovou hmotnost (vyhovìlo: èeské kraje 88 %, moravské kraje 87%).
Velký rozdíl není ani v èísle poklesu
(vyhovìlo: èeské kraje 90 %, moravské kraje 87 %). Tyto parametry byly
ovlivnìny spíe lokálnì. Nejménì vyhovující objemovou hmotnost a èíslo
poklesu mìly vzorky z Moravskoslezského kraje. Znaèné rozdíly v kvalitì
se vyskytly i v rámci jednotlivých krajù.
Jejich pøíèinou jsou zejména výkyvy
poèasí v jednotlivých regionech, zejména detì v srpnu pøi pozdìjí sklizni, které vedly k výskytu porostlých zrn
a sníení èísla poklesu, pøípadnì dalích parametrù.
Pøítomnost pøímìsí a neèistot nemusí významnì sniovat pekárenskou

kvalitu zrna, protoe pøed mlýnským
zpracováním zrno prochází èitìním.
Hodnocené vzorky byly odebírány
neèitìné, èemu odpovídá i vysoký
podíl neèistot  na tento parametr
nevyhovìlo 48 % vzorkù, v celkovém
obsahu pøímìsí a neèistot nevyhovìlo
19 % vzorkù. Z pøímìsí byl nejvýznamnìjí podíl zlomkù zrn (nevyhovìlo
35 %). Výskyt nevyhovujícího podílu
porostlých zrn byl v Èechách zjitìn
u 1,2 % a na Moravì u 2,3 % vzorkù
pekárenské penice. Vyí výskyt námele v penici z roku 2013 se v letoním roce neopakoval. Sklerocia námele byly zjitìny pouze ve 2 vzorcích
penice, jeden pocházel ze Zlínského
a jeden z Jihomoravského kraje,
v mnoství 0,04 a 0,06 %. Maximální
limit pro obsah sklerocií námele v potravináøských obilovinách èiní 0,05 %.

Kvalita žita
Celkem bylo analyzováno 35 vzorkù ita, z toho bylo 14 vzorkù sklizeno
v Èechách a 21 na Moravì. Nejvíce zastoupena byla oblast Vysoèiny, Královéhradeckého a Olomouckého kraje.
Odrùdová skladba èítala 13 odrùd,
nejvíce zastoupenou byla odrùda

Obr. 1. Objemová hmotnost v pšenici pro jednotlivé kraje
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Askari a Dañkowskie Diament (obì 6
vzorkù), dále Gonello a Herakles (obì
4 vzorky). Poadavky ÈSN 461100-4
(2001) splnilo ve tøech sledovaných
parametrech souèasnì (objemová
hmotnost, èíslo poklesu, celkový
obsah pøímìsí a neèistot) 43 % vzorkù
ita. Podíl vyhovujících vzorkù ita byl
v Èechách (50 %) vyí, ne na Moravì (38 %). Bez hodnocení pøímìsí
a neèistot vyhovìlo 60 % vzorkù. Prùmìrné hodnoty sledovaných parametrù jsou uvedeny v Tab. 6. Nejproblematiètìjím parametrem bylo ve sklizni ita 2014 èíslo poklesu, které vyhovìlo pouze pro 60 % vzorkù (Tab. 7)
i kdy prùmìrná dosaená hodnota
èísla poklesu 154 s je vyí, ne poadavek ÈSN (120 s). Objemová hmotnost ita splnila poadavek ÈSN
(70 kg/hl) v 91 %. V celkovém obsahu
pøímìsí a neèistot vyhovìlo 91 % vzorkù, co ukazuje, e zrno nebylo významnì zneèitìno. Nejvìtím problémem v tomto ohledu byla porostlá
zrna, a to zejména ve vzorcích z Èech,
kdy u 7,1 % vzorkù byl podíl porostlých zrn vyí, ne povoluje norma. Pìt
vzorkù ita obsahovalo sklerocia ná-

Obr. 2. Obsah N-látek v pšenici pro jednotlivé kraje

Obr. 3. Zelenyho sedimentaèní index pro jednotlivé kraje
mele, u 3 vzorkù obsah pøesáhl limit
pro potravináøské obiloviny ve výi
0,05 % (obsahy u tìchto vzorkù:
0,07 %; 0,12 %; 0,26 %). Letoní podíl
vzorkù s obsahem námele (20 %) je na
úrovni prùmìru pøedcházejících let od
zaèátku sledování v roce 2006 (Obr. 5).

Hodnocení fuzáriových mykotoxinù
Obsah DON u penice byl v roce
2014 celkovì nízký: u 67 % analyzovaných vzorkù byl pod limitem kvantifikace (tj. mení ne 20 µg/kg), 90 %
analyzovaných vzorkù penice mìlo
obsah DON mení ne 88 µg/kg
(90% percentil). Limitu pro potravináøské obiloviny (1250 µg/kg) vyhovìly
vechny vzorky penice, nejvyí zjitìný obsah DON èinil 498 µg/kg. Ve
srovnání s výsledky od roku 2010 se
jedná o nejnií úroveò kontaminace.
Také obsah ZEA byl v roce 2014 u penice nízký: u 89 % vzorkù byl obsah
ZEA pod limitem kvantifikace (mení
ne 2 µg/kg). Maximální obsah ZEA èi-

Obr. 4. Èíslo poklesu v pšenici pro jednotlivé kraje

nil 29 µg/kg, limitu pro potravináøské
obiloviny (100 µg/kg) vyhovìly tedy
vechny vzorky penice. Mezi jednotlivými oblastmi ÈR nebyly zjitìny významnìjí rozdíly. Také obsah DON
v zrnu ita je v letoním roce mono
hodnotit jako nízký. Limitu pro potravináøské obiloviny vyhovìly vechny
vzorky ita, maximální zjitìná hodnota DON èinila 48 µg/kg.

Závìr
Celkový podíl vzorkù vyhovujících
poadavkùm na kvalitu potravináøské
penice ze skliznì 2014 v ÈR je necelých 60 % ze sklizeného objemu. Nejproblematiètìjím parametrem je obsah N-látek, co souvisí hlavnì s vysokými dosahovanými výnosy. Na Moravì poadavkùm normy na obsah
N-látek (min. 11,5 %) vyhovìlo 73 %
vzorkù, v Èechách 62 % vzorkù. Pokud bychom zohlednili poadavky nìkterých odbìratelù na vyí obsah
N-látek, podíl vyhovujících vzorkù by

byl mnohem mení, poadavku na minimální obsah N-látek ve výi 12,5 %
by vyhovìla pouze tøetina vzorkù
z Èech a polovina vzorkù z Moravy.
Také kvalita bílkovin byla ve sklizni roku 2014 nií. Ve srovnání s rokem
2013 je výtìnost lepku nií a lepek
má vyí pevnost. Jako témìø ve
vech letech byly i v roce 2014 znaèné
regionální rozdíly v kvalitì penice mezi jednotlivými kraji a i v rámci krajù.
Nìkteré partie penice jevily vysoké
známky porùstání s vysokou aktivitou
amyláz a pokozením krobu, zejména
ze severní Moravy, èeskomoravského
pomezí a jiních Èech. itné zrno sklizené v roce 2014 má ve srovnání s výsledky pøedcházejících pìti sklizní
prùmìrnou objemovou hmotnost i èíslo poklesu, 40 % vzorkù vak mìlo nií èíslo poklesu, ne poaduje norma.
Úroveò kontaminace penice a ita fuzáriovými mykotoxiny DON a ZEA je ve
sklizni 2014 nízká, ojedinìlé výskyty
partií obilovin s vyím obsahem vak
zcela vylouèit nelze.

Podìkování
Podìkování patøí zejména vem
pìstitelùm obilovin posílajících dobrovolnì vzorky pro úèely tohoto monitoringu. Finanènì bylo sledování kvality
skliznì roku 2014 èásteènì podpoøeno pøíspìvkem MZe (Smlouvy o dílo
è. 530/2014-17221 a 531/2014-17221)
a èásteènì financováno z institucionální podpory na dlouhodobý koncepèní rozvoj výzkumné organizace
(rozhodnutí MZe ÈR è. RO0211 ze dne
28.2.2011).
Obr. 5. Podíl vzorkù žita obsahujících sklerocia námele

ONDØEJ JIRSA, IVANA POLIENSKÁ,
SLAVOJ PALÍK, IRENA SEDLÁÈKOVÁ

Agrotest fyto, s.r.o., Kromìøí
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