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Produkce osiva bazalky



Řízení procesu výroby komerčního osiva pro

prodej má mnoho kritických bodů od vývoje

odrůdy, přes výrobu osiva až po jeho prodej. 

Výrobní proces musí zajistit, že vyrobené komerční osivo:

- odpovídá dané odrůdě (má vysokou genetickou čistotu)

- má vysokou biologickou kvalitu a vyrovnanost

- je prosté chorob a semen plevelů. 

Zákon 219/2003Sb. o uvádění do oběhu osiva a sadby 

pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o 

oběhu osiva a sadby) a navazující vyhláška č. 384/2006, kterou 

se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby 

pěstovaných rostlin nejsou závazné pro osivo bazalky

Základní požadavky na kvalitu osiva:



Vnitřní normy společnosti SEMO a.s. 

• klíčivost minimálně 85%

• čistota minimálně 99,0%

• semena jiných druhů max. 0,5%

• vlhkost nejvýše 13%

• genetická čistota

- 99% u zelenolistých bazalek

- 95% u červenolistých forem
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1.Základní osivo 

Základní osivo (breeder seed, basic seed) musí být vyráběno s důrazem :

- na genetickou pravost a genetickou čistotu

- vysokou čistotu osiva prostého patogenů přenosných osivem

Při výrobě základního osiva je prvotním úkolem zamezit jakémukoli 

zhoršení genetické čistoty osiva, a to jak mechanickou příměsí, tak 

nežádoucím křížením. Dále je nutné zajistit negativní selekcí 

odstranění dalších genetických příměsí, které mohou vzniknout mutací 

a v tomto případě nežádoucí genetickou variabilitou.



2. Výběr místa produkce

Výběr místa produkce z pohledu agronomických faktorů:

• klimatické podmínky: délka dne, teplotní poměry, srážkové 

poměry, vlhkost a další  (Itálie, Francie a Indie)

• půdní typ: vhodné půdy pro výrobu osiva a sazeček

• osevní postup:  min. 4letý odstup je nutností z důvodu citlivosti 

k chorobám, škůdcům a z důvodu selektivní zaplevelenosti plevely

• zaplevelenosti - nutnost vyvarovat se plochám s vysokým 

zaplevelením, obzvláště s výskytem zakázaných nebo škodlivých 

plevelů v minulosti

• choroby: choroby klíčních rostlin jsou zvláště problematické a 

vykazují dlouhodobou perzistenci v půdě  



Itálie termín setí březen, výsadby duben, sklizeň v září. 

Indie termín setí září, výsadby říjen, sklizeň duben

( časový posun vegetace v Indii umožňuje optimalizovat výrobu 

osiva a pokrývat případné výpadky produkce v Evropě) 

Porost:

- přímý výsev, výsevek činí 4 až 5 kg s následným jednocením 

40 - 45 tis. rostlin/ha 

- výsadba  do sponu 50 x 60 cm. 

herbicid Devrinol (napropamid) po výsadbě 

3. Založení porostu, Hustota porostu



DARK GREEN



SIAM QUEEN



Red Rubin



Red Rubin



4. Selekce

Selekce v porostech pro výrobu osiva:

- vyloučení příměsí

- odstranění ostatních plodin, plevelů 

- slouží k eliminaci osivem přenosných 

- chorob (CMV)

Tato negativní selekce musí být jednoznačně provedená před 

počátkem kvetení a opylování. V případě produkce základního 

osiva je nutné provádět tuto selekci výrazněji přísněji



Pozornost je třeba věnovat  napadení

virová bronzovitost rajčete (TSWV)

padlí čekankové (Erysiphe cichoraceum)

plíseň šedá (Botrytis cinerea)

hniloba výhonů způsobená rodem Phoma. 

mšicí, sviluškou a klopuškou

(přímé škody na porostech, vektory viróz)



5. Opylovací poměry, řízení opylování

Cizosprašná plodina

izolační vzdálenost 

- 300 m od jiných odrůd 

- 500 m mezi zelenými a červenými typy.

Opylování je při výrobě osiva velmi důležitou otázkou. 

Včely jsou základním opylovačem, 

Dostačující počet včelstev je výrazným a často kritickým faktorem pro výnos osiva

Nejčastější doporučení je od 4 do 12 včelstev na hektar.  Také je nutné mít na zřeteli 

velké riziko nedokonalého opylování v případě, že se v blízkosti a doletu včel je více atraktivní 

a současně kvetoucí plodina (např. slunečnice). 



6. Kontrola porostů

a) Kontrola nemocí při produkci osiva:
• eliminace zdrojů napadení (přítomnost alternativních hostitelů, výdroly 

kulturních rostlin)

• zásady správné agrotechnické praxe (střídání plodin)

• moření osiva (fungicidy, horkou vodou a podobně)

• kontrola napadení v průběhu vegetace a preventivní opatření. 

b)  Kontrola plevelů a škůdců při výrobě osiva:
• porost musí být prostý škodlivých a zakázaných plevelů

• dvouleté plodiny jsou náročnější na kontrolu a eliminaci zaplevelení

• někteří škůdci způsobují významné problémy při výrobě osiva. Např. 

klopušky (Lygus) jsou podceňovaným škůdcem.

• při aplikaci insekticidů musí bát zajištěna ochrana opylovačů

• z důvodu relativně malých ploch semenářských porostů je velmi obtížné 

zajistit registraci chemických přípravků pro aplikace právě do 

semenářských porostů na výrobu osiva

Klopuška červená– Lygus pratensis 



1             2           3             4             5           6            -K +K

1,2,3 – pozitivní    4,5,6- negativní 

ELISA  test na přítomnost viróz (CMV)



7. Sklizeň osivářských porostů

Načasování optimálního termínu sklizně osivářských porostů je jedním z nejvýznamnějších 

momentů, který ovlivňuje kvalitu osiva, jeho vitalitu, energii a životnost. 

U většiny plodin je nejvýznamnějším indikátorem zralosti osiva  určujícím  optimální dobu 

sklizně  vlhkost osiva. 

Sklizeň zahájíme, když je černých přes 60% semen. Semeno nevypadává, pouze když je silně

přezrálé a za větru.

Rostliny ořežeme nebo posekáme těsně nad zemí, nejlépe za rosy. Dáváme je do dobře větraného

krytého prostoru, nejlépe na rošty s aktivním větráním ve 25 až 50 cm vrstvě, případně dosoušíme na

sušácích. 

Výmlat provádíme na mlátičce nebo na parcelním kombajnu. 

Nedozrálé osivo má načervenalou barvu  - lze jej při čištění odstranit optickou čističkou. 
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.



8. Sušení osiva

Teplota při sušení osiva nesmí být vyšší než 35o C

Teplota vzduchu při sušení musí být přizpůsobená stavu sušícího procesu

Pro zajištění kvalitního osiva je třeba mimo teploty sušení stanovit rychlost sušení (ne 

rychlé, ne pomalé) a eliminovat kontaminaci chorobami. 

Rizika při sušení:

zvýšení napadení plísněmi

zapaření

mechanické poškození (praskání), která ve svém důsledku snižují kvalitu (klíčivost a vitalitu 

osiva), snižují životnost osiva, zvyšují napadení plísněmi a může zvýšit výskyt 

abnormálních klíčenců.



9. Předčištění 

Cílem je odstranění malých a velkých semen, nečistot a ostatních semen



10. Čištění a zvyšování kvality

- Čištění

- vzduchem 

- podle jeho hmotnosti

- optické třídění

- Výnos z ha 

200-600 kg osiva

u kompaktních typů 50-200 kg. 



Optická třídička SORTEX Z+



11. Skladování přírodního a vyčištěného 

osiva

Podstatná je: 

- teplota skladování

- vlhkost skladovaného osiva a vlhkost prostředí,

- přístup kyslíku 

Velmi rizikové je střídání skladovacích podmínek 

(chladno-teplo-chladno, sucho-vlhko-sucho)

Nutné je zajištění proti poškození škůdci a hlodavci a zamezení rizika 

smíchání. 

Špatné skladovací podmínky mají za následek rychlé stárnutí osiva, poškození

osiva (ztráta klíčivosti a vitality osiva).





Stálá kontrola kvality osiva

klíčebna



12. Zvyšování kvality a přidané hodnoty 

osiva
Zvyšuje hodnotu a kvalitu osiva, na druhé straně vyžaduje další sušení a snižuje 

životnost osiva, způsobuje rychlejší stárnutí a může poškozovat osivo (fytotoxicita)

- Desinfekce

HWT - moření horkou vodou 

ThermoSeed  - moření horkou párou

E-ventus - ozařování pomocí proudu elektronů

DCSBD výboj – desifekce plasmou

- předkličování 

- moření 

- obalování



Zlepšení klíčivosti semen účinkem

nízkoteplotního plazmatu

projekt: TA02010412

(DCSBD výboj – Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharges)



13. Balení a příprava k expedici

Rizika

- mechanického poškození osiva při balení (

- mechanických příměsí 

- zvýšení vlhkosti osiva.







COMPACT MÁNES



SIAM QUEEN

balkónová



PURPLE RUFFLES



CINAMONETTE

skořicová



BLUE SPICE

„modrá vůně“



Bazalky



• SEMO a.s.

• 798 17  Smržice

• Česká republika

• Ing. Jan Prášil

• Ing. Milan Smékal

• Tel.:  +420 582 301 911

• fax.:  +420 582 381 189 

• www.semo.cz

• e-mail: prasil@semo.cz Hobby program

„… na semenech záleží“

mailto:prasil@semo.cz


Děkujeme za pozornost 

Jan Prášil, Milan Smékal,  Smržice, 2017


