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Úvod  

Řada autorů prokázala interakci v příjmu mezi dusí-
kem a sírou. MCGRATH ET ZHAO (1996), HŘIVNA ET AL. 
(2001) zjistili, že nedostatek síry může efekt hnojení dusíkem 
snížit. Na druhou stranu při nadměrném hnojení dusíkem 
v kombinaci se sírou můžeme kvalitu ječmene ovlivnit nega-
tivně. Luxusní příjem dusíku vede k jeho vysokému obsahu 
v zrně a to se negativně odráží v jeho kvalitě, především 
v obsahu N-látek, snižuje se obsah škrobu. Obsah dusíku 
přitom  vykazuje negativní korelaci k obsahu extraktu 
v sušině sladu a snižuje se hodnota Kolbachova čísla (KOSAŘ 

ET AL. 1997, ŠPUNAROVÁ, PROKEŠ 1998). Dále se zvyšuje 
podíl zásobních prolaminů, které zpomalují luštění endo-
spermu a to vede k snížení množství rozpustného dusíku a je 
tak zhoršena výživa kvasinek (SACHER. - BACK 1996). Je 
proto nezbytné hnojení N a S správně načasovat tak aby 
k daným efektům nedocházelo. Za tím účelem byl založen 
maloparcelní polní pokus, ve kterém byl ověřován vliv pro-
váděných korekcí dusíkem při základním hnojení sírou na 
výnos a vybrané kvalitativní parametry zrna ječmene. 

Materiál a metodika 

Pokus byl založen v letech 2006-09 na pozem-
cích patřících do katastru ZD Agrospol Velká Bystřice. 
Pozemky se nachází v klimatickém regionu mírně 
teplém, mírně vlhkém. Půda je středně těžká, půdní typ 
hnědozem. Předplodinou byla cukrovka, chrást byl 
zaorán. Základní hnojení dusíkem a sírou bylo prove-
deno dle schématu uvedeném v tab. 1. V době aplikace 
porost vzcházel a měl vyvinuty 2 listy. Každá varianta 
ve 4 opakováních. Hnojiva  byla částečně zapravena do 
půdy. Síran amonný byl aplikován jako granulovaný, 
elementární síra byla smíchána s močovinou a následně 
aplikována. Během vegetace byly provedeny korekce 
výživného stavu rostlin prostřednictvím ledku amonné-
ho s vápencem (LAV 27).   

Tab.1 Schéma pokusu 

var odrůda Základní hnojení 
(2.list) 

Přihnojení N během vege-
tace 

1 Nižší  0 
2 4.list Vyšší  30 
3 Nižší  0 
4 Konec odnož. Vyšší  30 
5 Nižší  0 
6 

Síran amonný 
(40 kg N +50 kg S/ha) 

½ sloupkování Vyšší  30 
7 Nižší  0 
8 4.list Vyšší  30 
9 Nižší  0 
10 Konec odnož. Vyšší  30 
11 Nižší  0 
12 

Jersey 

Močovina 
(40 kg N/ha) + 

elementární síra (50 
kgS) 

½ sloupkování Vyšší  30 

Sklizeň byla provedena maloparcelní sklízecí 
mlátičkou. Byl vyhodnocen výnos zrna. Současně byl 
stanoven ve vytříděném zrnu  obsah škrobu polarimet-
ricky dle Ewerse a obsah N-látek dle Kjeldahla (Basa-
řová 1992). 

Výsledky 

Na výnos zrna v jednotlivých letech měl  vliv 
ročník (graf 2). V průměru nejnižší výnos zrna byl 
zaznamenán v roce 2008, průkazně vyšší výnos byl 
pozorován v letech 2007 a 2009. S ohledem na poměr-
ně značnou meziročníkovou variabilitu  nebyly zazna-
menány výraznější rozdíly mezi jednotlivými varian-
tami (graf 1). Vliv dusíkatých korekcí na výnos zrna 
byl spíše negativní. Průměrný výnos u kontrolních 
variant hnojených při základním hnojení síranem 
amonným (1,3,5) byl vyšší, než po provedených korek-
cích (var.2,4,6). Stejné trendy byly zaznamenány i po 
aplikaci elementární síry a močoviny. Průměrný výnos 
u kontrolních variant (1,3,5) představoval cca 
7,122t.ha-1, a byl překonán pouze u 2. korekce (var.4), 
kde byla sklizeň vyšší (7,171t.ha-1). Po základním 
hnojení močovinou a elementární sírou byl průměrný 
výnos (var.7,9,11) překonán po poslední korekci 
(var.12).  

Podobně byl ovlivněn i obsah N- látek ve skli-
zeném zrnu z jednotlivých ročníků. Zatímco  v letech 
2006-08 se obsah N-látek pohyboval v rozmezí 10-
12% a korespondoval tak s požadavky normy, v roce 
2009 přesáhnul výrazně 12%ní hranici (graf 4).  

Dusíkaté korekce sice v průměru 4-letého pozo-
rování  zvyšovaly obsah bílkovin v zrně, nebyla ale 
překročena hranice 12% obsahu N-látek (graf 3). 

Nejvyšší obsah N-látek byl pozorován u var.6, 
tj. po poslední korekci u ječmene hnojeného síranem 
amonným při základním hnojení a u var. 8 tj. po první 
korekci u ječmene kde bylo hnojeno močovinou a 
elementární sírou.  

Obsah škrobu byl nejvyšší v roce 2006, což ko-
responduje i s vysokou objemovou hmotností (graf 6). 
Korekce obsah škrobu v zrnu snižovaly (graf 5). 
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Graf 1 Výnos zrna .
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Graf 2 Výnos zrna (roky)        
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Graf 3 Obsah N-látek        
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Graf 4 Obsah N-látek (roky)        
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Graf 5 Obsah škrobu  
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Graf 6 Obsah škrobu  (roky)       
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Závěr 

Vliv dusíkatých korekcí na výnos zrna byl spíše 
negativní. Výnos i kvalita zrna byla poznamenána 
značnou meziročníkovou variabilitou. I když obsah N-
látek byl po provedených korekcích v zrnu ječmene 
vyšší, hranice 12% N-látek v průměru variant překro-
čena nebyla. Horší mechanické vlastnosti zrna po pro-
vedených korekcích se odrazily i v nižším obsahu 

škrobu. Z výsledků pokusu jednoznačně vyplývá, že po 
kvalitní předplodině, kterou cukrovka se zaoraným 
chrástem bezesporu je, není provádění korekcí výživ-
ného stavu dusíkem potřebné a stačí zpravidla provést 
základní hnojení dusíkem buď před setím nebo na 
počátku vegetace porostu. 
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