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An Abituary Notice

Nekrolog

Vzpomínka na doc. Ing. Josefa Boumu, CSc., významného šlechtitele

Doc. Ing. Josef Bouma, CSc., zemřel náhle ve věku nedožitých 81 let dne 2. října 2002.
Jeho jméno zůstane trvale zapsáno v historii českého i světového šlechtění jarního ječmene a pšenice, které
svými výsledky ovlivnil. Jeho odrůda jarního ječmene Diamant byla registrován v letech 1965–1976. Tento krátkostébelný mutant byl donorem vynikající sladovnické jakosti, vysokého výnosu a krátkostébelnosti pro dlouhou
řadu českých, slovenských a světových odrůd. U pšenice ozimé pak vynikla svými vlastnostmi agronomickými
a zejména jakostí odrůda Hana, která se pěstuje od roku 1985 dodnes. Ing. J. Bouma byl autorem nebo spoluautorem 13 odrůd ječmene jarního a 6 odrůd pšenice ozimé. Kromě šlechtění se věnoval i činnosti pedagogické na
Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně a až do konce svých dnů spolupracoval s pěstiteli obilovin
jako odborný poradce pro výběr a pěstováním odrůd.
Přehled o jeho bohaté činnosti šlechtitelské, vědecké, publikační a výchovné byl v našem časopise uveřejněn
v loňském roce k jeho 80. narozeninám (2001: 134).

In Memory of doc. Ing. Josef Bouma, CSc., famous breeder
Doc. Ing. Josef Bouma, CSc., died suddenly at the age of 81 years on 2nd October 2002. His name is a part of
plant breeding history not only in the Czech Republic but also in the world. His mutant cultivar of spring barley
Diamant had a big impact on development of barley breeding all around the world. More than 100 barley varieties
throughout the world have Diamant in the pedigree. This cultivar was a donor of high yield, short stem and high
malting quality. His variety Hana has a similar position among winter wheats. Hana was a leading variety in the
Czech Republic for 15 years (1985–2000). Ing. J. Bouma is an author or co-author of 13 cultivars of spring barley
and 6 cultivars of winter wheat. He published more than 50 scientific articles and was Associated Professor at
Mendel University of Agriculture and Forestry Brno.
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