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Úvod  

Vysoká dynamika růstu jarního ječmene je spo-
jena s jeho rychlým vývojem. Krátká vegetační doba a 
slabě vyvinutý kořenový systém náročnost ječmene 
ještě zvyšují.  Ve výživě je kladen hned od počátku 
vegetace důraz na dusík. Vysoké požadavky ječmene 
na dusík hned na počátku vegetace jsou komplikovány 
jeho  složitou   půdní dynamikou závislou od obsahu 
organických látek v půdě, poměru C : N, teploty půdy, 
půdní vlhkosti, obsahu mikroorganismů podporujících 
uvolňování nebo imobilizaci dusíku do půdního pro-
středí aj. (Zimolka a kol. 2006). Z tohoto pohledu zde 
hraje významnou roli předplodina a zapravené poskliz-
ňové zbytky. 

Úprava výživného stavu jarního ječmene je jed-
ním z důležitých faktorů. Pro zabezpečení výše a kvali-
ty výnosu je zapotřebí vyrovnaného dusíkatého hnojení 
podle rozboru půdních vzorků  a podle rozborů rostlin 

v ranných fázích vegetace. Je to proto, že jarní ječmen  
od vzejití  do 25 – 30. dne ( DC 29) odčerpá 40 – 60 % 
všech živin a v tomto období vytvoří pouze asi 20 % 
sušiny (Richter, Bezděk 2000). Optimální obsah dusíku 
a fosforu stimuluje tvorbu odnoží. Potřebu zvýšeného 
příjmu N mají rostliny  zvláště do období  prodlužova-
cího růstu, kdy se jarní ječmen vyznačuje vysokou 
produkcí biomasy. Právě v období prodlužování listo-
vých pochev je intenzita příjmu dusíku v úzkém vztahu 
k výnosu ječmene (Weston et al. 1993, Kubinec 1998). 
Přehnojení dusíkem má za následek zvýšený obsah N 
látek v zrnu. Podle Carrecka et al (1992) zvýšení dávky 
dusíku o 25 kg na ha  vedlo k nárůstu obsahu N látek 
v zrnu  o 0,1%. Otázkou ale zůstává, jak nastavit opti-
mální dávku a co je ve skutečnosti zvýšení. To, že to 
není snadné, dokazuje i naše práce.  

Materiál a metody 

Pozorování probíhalo v rámci metodiky pokusu 
uvedené v článku „Vztah mezi obsahem živin 
v sušině rostlin ječmene , výnosem a obsahem N-
látek v zrnu“ . Pro lepší orientaci uvádíme varianty 
pokusu.  

Pozornost byla zaměřena na hodnocení vlivu 
hnojení, předplodiny a ročníku na výnos a technologic-
ké parametry zrna ječmene odrůdy Jersey a Kompakt.  

I: Varianty pokusu 

Varianty hnojení / předplodina cukrovka pšenice a kukuřice 
1 N0PK – hnojení podle předplodiny 0 kg N.ha-1 30 kg N.ha-1 v DA 
2 N1PK hnojení podle minerálního N v půdě 

(Nmin) 
30 kg N.ha-1 v DA 50 kg N.ha-1 v DA 

3 N1PK + K1 hnojení podle Nmin v 
půdě a analýzy rostlin 

30 kg N.ha-1 v  DA + CP-P 
ve fázi DC 30   

50 kg N.ha-1 v DA + CP-P ve fázi 
DC 30  

4 N1PK + K2 hnojení podle Nmin v 
půdě a analýzy rostlin 

30 kg N.ha-1 v DA + CP-P 
ve fázi DC 50  

50 kg N.ha-1 v DA+ CP-P ve fázi 
DC 50  

Legenda: DA – dusičnan amonný (34% N); CP-P – Campofort garant P (5 % MgO; 14 % N; 24 % P2O5) v dávce 5 kg.ha-1. 

Výsledky a diskuse 

Z tab. II vyplývá, že výnos zrna ječmene byl průkazně ovlivněn ročníkem, odrůdou a svou roli sehrála i předplo-
dina.   

II: Statistického hodnocení maloparcekového pokusu s optimalizací výživného stavu rostlin na lokalitě Žabčice, 
pokusné ročníky 2001 - 2004 

výnos v t.ha1 N látky % 
zdroj variability st. vol. 

prům. čtverec význ. prům. čtverec význ. 
rok 3 24,96 *** 91,80 *** 

odrůda 1 8,25 *** 5,26 *** 
předplodina 2 6,08 *** 26,77 *** 

hnojení 3 0,48  3,26 *** 
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V tab. III a V  jsou uvedeny průměrné čtyřleté 
výnosové výsledky zrna u odrůdy Kompakt a  Jersey. 
Odrůda Kompakt  byla statisticky průkazně horší ve 
výnose zrna než odrůda Jersey (6,45t.ha-1). Nižší výnos 
se zřejmě negativně projevil také v nárůstu obsahu 
bílkovin u této odrůdy (tab. IV). 

Při hodnocení jednotlivých předplodin  se pro-
kázala nejvyšší předplodinová hodnota cukrovky a to u 
obou odrůd ječmene,  naopak nejhorší výnosové vý-
sledky byly stanoveny po kukuřici, která snižovala 
výnos u odrůdy Kompakt o 9,7% a u odrůdy ječmene 
Jersey o 9,1%. Pokud posuzujeme výnosovou úroveň 
podle uplatněného hnojení, pak aplikace dávky dusíku 
podle Nmin (var.2)  dala u odrůdy Kompakt po před-
plodině cukrovce nejvyšší výnos (6,40 t.ha-1).  

Korekce výživného stavu  Campofortem Garant 
P  v DC 30 a 50 u této předplodiny výnos zrna neo-
vlivnila. Naopak u ječmene pěstovaného po pšenici a 
kukuřici došlo k pozitivnímu působení listového hnoji-
va na výnos zrna, avšak výnosové zvýšení u var 3 a 4 
se pohybovalo v rozmezí 0,3 - 4,9%. Vyšší nárůst vý-
nosu zrna byl pozorován po aplikaci v růstové fázi DC 

30, což do jisté míry koresponduje i s tím, že tato 
růstová fáze má z pohledu vlivu P na výnos rozhodující 
význam (tab. V).   

Odlišné tendence byly pozorovány u odrůdy 
ječmene Jersey. Nejvyšší výnos 6,93 t.ha-1 byl stanoven 
opět po cukrovce. K dosažení tohoto výnosu ale bylo 
nutné provést přihnojení N dle Nmin a aplikovat ve 
fázi DC 30 Campofort Garant P (var. 3).  Vliv  aplikace 
Campofortu se u ječmene pěstovaného po ostatních 
předplodinách výrazněji neprojevil.  

Vyšší výnos zrna u odrůdy ječmene Jersey se 
projevil poklesem obsahu N - látek (11,35 %) oproti 
odrůdě  Kompakt (11,60%). Obdobné výsledky, které 
dokumentují vliv výnosu na obsah N-látek prezentují 
také Faměra a Beber (1989), Kopecký (1985), Tichý et 
al. (1991). Aplikace dusíku v dávce 30kg N.ha-1 po 
předplodině cukrovce jako hnojení podle Nmin (var 2-
4) i zvýšení dávky dusíku o 20kg N.ha-1 tj. ze 30 na 50 
kg N u ječmene pěstovaného po pšenici a kukuřici 
vedlo k nárůstu obsahu N –látek v zrnu ječmene (tab. 
IV a VI).  

III:  Průměrné hodnoty  výnosu zrna v t.ha-1 za roky 2001 – 2004 (Kompakt) 

varianty Předpl. Faktor 
1 2 3 4 

Průměr 

výnos t.ha-1 6,04 5,90 6,21 6,14 6,07 Ozimá 
pšenice Relativní % 96,3 94,1 99,0 97,9 96,3 

výnost.ha-1 6,27 6,40 6,31 6,22 6,30 cukrovka 
Relativní % 100,0 102,0 100,6 99,2 100,0 
Výnos t.ha-1 5,56 5,66 5,86 5,68 5,69 kukuřice 
relativní % 88,7 90,3 93,5 90,6 90,3 

Průměr 5,96 5,99 6,13 6,01 6,02 

IV:  Průměrné hodnoty  obsahu N – látek v zrnu za roky 2001 – 2004 (Kompakt) 

varianty Předpl. Faktor 
1 2 3 4 

Průměr 

N látky % 11,8 12,3 12,1 12,0 12,1 Ozimá 
pšenice Relativní % 108,9 113,6 111,0 110,9 107,3 

N látky % 10,9 11,1 11,6 11,4 11,2 cukrovka 
Relativní % 100,0 102,7 106,7 104,8 100,0 
N látky % 11,4 11,3 11,6 11,4 11,4 kukuřice 
relativní % 105,0 103,8 106,5 105,2 101,5 

Průměr 11,4 11,6 11,8 11,6 11,6 

V:  Průměrné hodnoty  výnosu zrna v t.ha-1 za roky 2001 – 2004 (Jersey) 

varianty Předpl. Faktor 
1 2 3 4 

Průměr 

výnos t.ha-1 6,25 6,44 6,36 6,46 6,38 Ozimá 
pšenice Relativní % 95,1 98,0 96,8 98,3 94,0 

výnost.ha-1 6,57 6,85 6,93 6,82 6,79 cukrovka 
Relativní % 100,0 104,3 105,5 103,8 100,0 
Výnos t.ha-1 6,09 6,21 6,18 6,19 6,17 kukuřice 
relativní % 92,7 94,5 94,1 94,2 90,9 

Průměr 6,30 6,50 6,49 6,49 6,45 
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VI: Průměrné hodnoty  obsahu N – látek v zrnu za roky 2001 – 2004 (Jersey) 

varianty Předpl. Faktor 
1 2 3 4 

Průměr 

N látky % 11,6 11,8 12,2 11,8 11,9 Ozimá 
pšenice Relativní % 109,1 110,6 114,9 111,4 106,9 

N látky % 10,7 11,2 11,4 11,1 11,1 cukrovka 
Relativní % 100,0 105,5 107,2 104,4 100,0 
N látky % 10,9 11,1 11,1 11,3 11,1 kukuřice 
relativní % 102,3 104,5 104,0 105,7 99,9 

Průměr 11,1 11,4 11,6 11,4 11,36 
 

Závěr 

Výnos zrna byl významně ovlivněn roční-
kem, odrůdou, významně se projevila také před-
plodina a úroveň hnojení. Odrůda Kompakt (6,02 
t.ha-1)  byla statisticky průkazně horší ve výnose 
zrna než odrůda Jersey (6,45 t.ha-1). Nejvyšší vý-
nos byl dosažen u ječmene pěstovaného po cuk-
rovce (6,3-6,79 t.ha-1),  u ječmene jdoucího po 

kukuřici byl výnos zrna snížen o 9,1 - 9,7%. Vyšší 
výnos zrna u odrůdy ječmene Jersey se projevil 
poklesem obsahu N - látek (11,35 %) oproti odrů-
dě  Kompakt (11,60%).  Nebyla prokázána kore-
lace mezi obsahem N látek v sušině rostlin během 
vegetace a obsahem dusíku v zrnu ječmene. 
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