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Souhrn
Metodika se zaměřuje na pěstován í, hod nocení a množení kulturn ích o drůd bezu černéh o
látkového složení pl o dů. Závěrem jsou ze zkoumaných odrůd doporučeny vhodné
odrůdy pro pěstován í v podmínkách České republiky. Bez černý je pěstebně méně náročná
plodina, mrazuodolná, s širokým uplatněn ím v potravi nářství a fa rmaci i. Výhod ou
je dobrá množitelnost odrůd pomocí d řevitých řízků a jejich d louhověkost. Rostliny
net rpí okusem zvěře (není nut né výsadby oplocovat). Kulturní odrůdy bezu če rné ho
lze pěstovat v keřové formě, ale vhodnější je pěstování v jed nokmenném (stromovém )
tvaru. Doporuče ný spon je 4,5 až S m ( m eziřadí) x 3 až 4 m (vzdálenost st romú v řa d ě ) .
Pro p ěs tování jsou nejvh o d něj ší živinami a zvl ášt ě dusíkem d obře zásobené půdy, kypré,
str u kturně těžší, s neutrální nebo s l abě kyselou půd ní reakcí (pH 5,5 až 6,5). Z hlediska
hmyzích škůdců se běžně vyskytuje mšice bezová, případ n ě vlnovník. Virózy č i houbové
choroby se vyskytují, ale nebyly v pokusné výsadb ě zaznamenány. Z testovaných zpúsoblt
vegetativního množení lze doporuči t množení pomocí dřevitých řízkú vysazovaných na
j aře do ven kovního záhonu. Ho dnocení pěstitel ských, fenologických a hospodářských
znaků kulturních odrúd bezu černého včetně senzorického hodnocení p lodů a analýz
látkového složení plod ů je vhodné pro posouzení habitu a rů stu rostlin, jejich ranosti,
očekávaného objem u sklizně květů či plodů a kvality sklízených plodi'.1. Na základě výsledků
hodnocených znaků byl proveden užší výběr odrůd s doporučením pro pěstovnání
v podmínkách ČR. Z testovaného souboru se jedná o odrůdy ' Samdal ','Samy!', 'Sampo ',
' Weihenstephan ' , ' Haschberg ', ' Riese aus Vo~l oc h ', ' Mammuť a ' Heidegg 13 ' .
včetně
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