
Produkce semen sóji se od produkce zrn liší především úrovní poptávky po konečném produktu, která 

vyžaduje větší technické zlepšení, aby byla zaručena kvalita semen. Akční úrovně pro kontrolu škůdců a 

chorob jsou některá z různých kritérií mezi produkcí osiva a zrna a akční úrovně pro produkci semen jsou 

obvykle přísnější. 

1. Kvalitní osivo musí mít dobré fyzikální, fyziologické, genetické a hygienické vlastnosti, aby 

zaručilo vznik zdravé rostliny s dobrým růstem a vývojem, která vyjadřuje veškerý její produkční 

potenciál.  

2. Ačkoli se hodně mluví o fyziologických vlastnostech semene, zejména klíčivosti a vitalitě, fyzická 

kvalita semene s těmito vlastnostmi přímo souvisí a může, ale nemusí je ovlivnit. 

3. Přestože dosud neexistuje definovaná metodika pro stanovení vitality semen sóji, panuje shoda, 

že jde o velmi důležitou proměnnou pro dobré usazení plodiny na poli.  

Jak pozorovali Costa et al. (2005), fyzická kvalita sóji přímo souvisí s vitalitou semen, s inverzním 

vztahem mezi indexem mechanického poškození v semenech sóji a úrovní jejich vitality.Obrázek 1. Vztah 

mezi vitalitou stanovenou tetrazoliovým testem (TZ 1-3) a výskytem mechanického poškození (TZ 6-8) u 

semen několika kultivarů sóji. 

Zdroj: Costa et al 
Vzhledem k vlivu mechanického poškození na kvalitu semen sóji je nutné znát hlavní faktory, které 

mechanické poškození podporují a jak postupovat ke snížení ztrát kvality produkovaných semen. 

Normálně je mechanické poškození způsobeno při procesu sklizně sóji systémem řezání, mlácení a 

vykládání kombajnu. 

Aby se omezilo mechanické poškození, lze použít některé pokyny k 

udržení fyzické kvality sójových bobů, jmenovitě: nastavení otáček 

válce (400 ot./min nebo méně); upravte konkávní otvor tak, aby 

byl co nejširší; hodnocení vymlácených semen mimo jiné pomocí 

testu na chlornan sodný nebo metodou odměrky rozbitého 

semene (França-Neto et al., 2016)… 

Kromě správného seřízení sklízeče a sledování poškození osiva je 

jedním z určujících faktorů pro snížení fyzického poškození u sóji 

vlhkost zrn v době sklizně. Jak zdůraznil França-Neto et al. (2016), nedostatečný obsah vlhkosti semen 

sóji v době sklizně může výrazně zvýšit mechanické poškození. Jak bylo vidět dříve, nárůst mechanického 

poškození může snížit životnost semen sóji, kromě toho, že mechanické poškození slouží jako brána pro 

patogeny, což semena dále znehodnocuje. 

Obrázek 2. A: Úrovně mechanického poškození semen a ztráty při sklizni (na řezací plošině sklízeče) 

během sklizně jako funkce obsahu vlhkosti semen. B: Životaschopnost a životaschopnost (energie klíčků) 

semen sóji jako funkce obsahu vlhkosti semen při sklizni (França-Neto et al., 2016).Upraveno: Costa et 

al. (1979) a Mesquita a kol. (1980), Apud. França-Neto a kol. (2016)Aby se snížila úroveň mechanického 

poškození semen sóji, měla by být sklizeň 

• prováděna pokud možno při dosažení úrovně vlhkosti semen 13 % až 14 % podle technických 

pokynů. Stojí za zmínku, že při časném sklizni semen s vlhkostí pohybující se od 16 % do 19 % je 



třeba věnovat pozornost dokonalému seřízení mláticího ústrojí s cílem co nejvíce minimalizovat 

výskyt latentního mechanického poškození ( Francie- Neto a kol., 2016). 

• Prozatímní ministr zemědělství, chovu hospodářských zvířat a zásobování při použití atributu, 

který mu uděluje čl. 87, jediný odstavec, bod II, Ústavy, s ohledem na ustanovení zákona č. 10 

711 ze dne 5. srpna 2003 a v jeho nařízení, schváleném výnosem č. 5 153 ze dne 23. července 

2004, a co je obsaženo v Proces č. 21806.000755/2004-41 řeší:Umění 

Schvalovat PRAVIDLA PRO VÝROBU, MARKETING A POUŽITÍ OSIVA a jejich příslušné přílohy.Umění. 2 

Tato normativní instrukce vstupuje v platnost dnem jejího zveřejnění.Umění. 3. vyhláška č. 52 ze dne 15. 

ledna 1979 se zrušuje; 54, z 15. ledna 1979; 148, 8. června 1982; 166, 17. června 1982; 339, 7. prosince 

1984; 179, 11. srpna 1988; 180 ze dne 11. srpna 1988 a 97 ze dne 26. března 1997;  

 Normativní instrukce č. 5 z 29. června 1987 a 13 ze dne 25. května 2001. 
LUÍS CARLOS GUEDES PINTOPŘÍLOHANORMY PRO VÝROBU, MARKETING A POUŽITÍ SEMEN1. 

ÚČELStanovit základní pokyny, které se mají dodržovat při produkci, komercializaci a používání semen na 

celém území státu, s cílem zaručit jejich identitu a kvalitu.2. PRÁVNÍ PODPORAZákon č. 10 711 ze dne 5. 

srpna 2003 a jeho úprava schválená vyhláškou č. 5 153 ze dne 23. července 2004.3. 

 POJMYPro účely těchto standardů se rozumí:I - 

běžné balení semen: skladování semen ve velkém 

nebo balení semen do obalů, které umožňují 

výměnu mezi prostředím a hmotou osiva;II - 

jednoduchý vzorek: malá část semen odebraná z 

určitého místa v partii;III - složený vzorek: vzorek 

vytvořený kombinací a smícháním všech 

jednoduchých vzorků odebraných z šarže; 

1. IV - průměrný nebo předložený vzorek: samotný složený vzorek nebo jeho dílčí vzorek s 

minimální velikostí stanovenou v platných pravidlech pro analýzu osiva.V - identifikační vzorek: 

vzorek za účelem identifikace šarže osiva; 

2. VI - úřední vzorek: vzorek odebraný inspektorem pro účely kontrolní analýzy;VII - analýza semen: 

technické postupy používané k posouzení kvality a identity vzorku;VIII - průkaz genetického 

původu: doklad, který zaručuje genetickou identitu množitelského materiálu, vydaný 

šlechtitelem;IX - obohacování: operace prováděná fyzikálními, chemickými nebo mechanickými 

prostředky s cílem zlepšit kvalitu partie osiva;X - kalandr nebo vzorkovač: zařízení používané k 

odebrání vzorku; 


