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JARNÍ JEČMEN A SUCHO 
Jan VAŠÁK 
Agrada, s r.o. 

Úvod  

Produkce světa činí u ječmene podle údajů US 
min. zemědělství (USDA)  z 8.11.2019 cca 155,8 mil. 
tun. Z asi 40% se pěstuje v EU28, která nemá ani 7% 
světového lidstva. Dále následují Rusko s cca 13%, 
Kanada či Ukrajina s přibližně 6,3% či Austrálie 
s 5,4%. Ovšem z pohledu produkce obilovin včetně 
kukuřice a rýže je ječmen jen málo významná obilovi-
na. Na produkci obilovin světa se podílí pouze 5,9%. 
V EU ale skoro 20%, v ČR dokonce 22,6%, hlavně 
díky jarnímu ječmeni s 14,2% z odhadované letošní 
produkce obilí. Obilovinám světa jasně vládne kukuři-
ce, pak rýže a o něco méně pšenice, která je ale v EU či 
Evropě nebo ČR hlavní obilovinou.  

Rozdíl ve významu je jasně daný produktivností 
- hektarovými výnosy: svět u kukuřice uvádí asi 5,8 t, 
nahé rýže 4,6 t, pšenice 3,5 t, ječmene ale jen 3,0 t/ha. 
A to přesto, že ječmen se hlavně pěstuje v obecně vy-
soce výnosné EU (4,98 t/ha u ječmene celkem). Ovšem 
produktivnost není všechno. Speciálně ječmen je jako 
potravina tradičně velmi oblíbený v muslimských ze-
mích. Třeba spotřeba v Saudské Arábii činí 8,5 mil.t, 
v Íránu 6,4 mil.t. Celkové spotřeba ječmene ve světě 
činí 152,2 mil.t, v EU 54,9 mil.t. – z toho ale EU více 
než 72% zkrmí. Slad z ječmene je základem výroby 
kvalitního piva. Také se ječmen --ozimý a jarní pivo-
varnicky nekvalitní - ve velkém zkrmuje prasaty. Tak-
že EU celkem spotřebuje 54,9 mil.t a navíc vyveze dle 
USDA z 8.11.2019 asi 5,6 mil.t.,respektive po odpočtu 
dovozů cca 5,1 mil.t. Ovšem Rusko se na vývozu podí-

lí obdobně 5,6 mil.t, Ukrajina 4,8 mil.t, Austrálie 
4,3 mil.t, Argentina 3,0 mil.t. 

V EU28 se na rozdíl od jiných velkých producen-
tů – Rusko, Ukrajina, Kanada, Austrálie - ječmen pěs-
tuje hlavně jako ozim. Ve formě dvouřadé, podmíněně 
vhodné ke sladování, tak i šestiřadé, určené ke krmným 
účelům. To  platí to hlavně pro největší producenty 
ječmene v EU - pro Německo, Francii. ČR s velmi 
rozvinutým pivovarnictvím, ale i SR, už tradičně pěstu-
jí dvouřadý sladovnický jarní ječmen. Kolem roku 
1960 se začal rozšiřovat dříve skoro nepěstovaný ozi-
mý ječmen. Jeho nástup urychlilo v 80. letech 
XX. století pěstování ozimé řepky. V důsledku poklesu 
živočišné výroby, se ale jeho produkce nedá srovnat 
s významem ozimé formy na západě EU (tab. 3). 

 Každopádně se na Slovensku rozšiřují dvou-
řadé ozimé formy. Už několik let praxe v Podunají 
experimentuje i s podzimním výsevem jarního ječme-
ne. Trend zasáhne i Česko. Zde pivovary trvají na od-
růdové čistotě a striktně vyžadují sladovnicky význam-
né jarní odrůdy. Biologicky je totiž i ozimý ječmen jen 
přesívkovou jařinou.  Skoro určitě dojde 
v pivovarnictví k velkým změnám jak je tomu u vinař-
ství. Pivo se dělá a ještě více bude dělat jak velmi kva-
litní, tak i levné pomocí surogátů s výstupem v tzv. 
europivu. Pěstitelé v ČR si z logiky kvalitního piva, 
chmele musí udržet vysokou kvalitu v produkci jarního 
sladovnického ječmene, i když jej budou třeba vysévat 
před zimou a v zimě.   

Náš ječmen a sousedé 

Ječmen je významná krmná komodita hlavně 
pro výkrm prasat. Je  základem kvalitního pivovarnic-
tví, i když se pivo dá dělat po sladování z každé obilo-
viny. Do šedesátých letech XX století určovalo Česko-
slovensko jako hlavní světový exportér cenu sladu na 
světovém trhu. Do té doby se skoro nelišily hektarové 
výnosy mezi pšenicí a ječmenem. Ječmen se u nás 
pěstoval skoro výlučně jako jařina. Pro výkrm, který 
byl založen na mokrém krmení s brambory, se uplatňo-
val šrot z nezesladovaného ječmene. Pak přišlo prů-
myslové hnojení, pesticidy, objevily se krátké odrůdy 
jarního ječmene tzv. diamantové řady. Nastoupila me-
chanizace, řepka, kukuřice, z polí skoro zmizel oves, 
žito či brambory, přišlo suché krmení se sójou. Pšenice, 
dříve plodina nížin, se stala po intenzifikaci výnosů 
zrna dominantní obilovinou a to i na vysočinách.   

Po roce 1989 se mimořádně propadl objem ži-
vočišné výroby. Výroba vepřového masa upadla. Nejen 
vlivem nástupu levného drůbežího masa, ale hlavně 
dovozů do supermarketů, které jsou rozhodujícími 
centry nákupů. Zemědělství se zcela změnilo. Ale stále 

je velkovýrobní na rozdíl od západní malovýroby. Z asi 
čtvrtiny je založené na soukromých farmách. Pracuje 
v něm  necelá pětina původního stavu z roku 1989. To 
ale také znamená, že jsme opustili vše co se špatně 
mechanizuje – hlavně živočišnou výrobu. Tržby 
z živočišné výroby, produkce zeleniny atd. nahrazuje-
me vysokou produktivitou práce z velkoplošné polní 
výroby. A importy masa, mléčných výrobků apod. 
z tzv. západních zemí. Ty s ohledem na malou výměru 
půdy musí pro zajištění ekonomiky produkovat nároč-
né výrobky – maso, mléko, zeleninu, ovoce apod. A 
vše deformují dotace, EU i domácí z různě bohatých 
států, směšně levné zemědělské a potravinářské výrob-
ky. 

Od setí ozimů v roce 2019 se musí zmenšit vý-
měry oseté jednou plodinou na nejvýše 30 ha. Vý-
znamně, hlavně na západě EU, se snižuje výměra ozi-
mé řepky. Cukrovka se v důsledku extrémně nízké 
ceny cukru na trhu stala i přes snahy cukrovarů a státu 
pro pěstitele nevýhodnou. Podobně pracné, ale už dva 
roky dobře zpeněžené, výměrově ale nevýznamné, jsou 
brambory. Zřejmě dojde od jara roku 2020 ve specific-
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kých podmínkách čs. zemědělství – velkovýměrové, 
s bioplynkami – k daleko vyšší orientaci na příjmy 
především z dotací. To znamená, že ustoupí tradiční 
polní plodiny a původně orná půda se zatravní. To se 
dá využít pro dotace, ale i produkci píce pro bioplyn či 
na prodej.  

K tomu nastoupilo oteplování. Zvýšilo 
v posledních padesáti letech průměrné roční teploty  
o cca 1,5°C (tab.1).  Teploty jsou vyšší tam, kde dříve 
bylo chladněji. I když prší přibližně stejně jako dříve – 
možná i trochu více – je vlivem růstu teplot, zřejmě i 
větrů, daleko větší sucho. Zimy jsou málo sněžné, prší 
nárazově, tzv. mokré žně se staly výjimkou. Ale velká 
cirkulace vzduchu se nemění. Je to vidět z jarních mra-

zů, které zatím znemožňují pěstovat subtropické rostli-
ny, sázet brambory či rajčata v únoru, vysévat okurky 
v březnu atd.  

Oteplování je alarmující, ale vedle vlivu člověka 
také přirozené. Přichází po tzv. malé době ledové od 
17. století do možná poloviny 20. století – po ladovské 
zimě mládí. Před tím ale bylo daleko tepleji. Dokladuje 
to také dřívější velké rozšíření vinné révy v Čechách. 
Například svatý Václav šlape na rytině vinné hrozny a 
celý pražský Petřín je osázen révou. Každopádně úko-
lem zemědělce je úspěšně se s oteplováním vyrovnat. 
K tomu slouží výběr plodin,  změny v pěstitelských 
technologií a mezinárodní trh.  

Tab.1. Průměrné teploty a srážky v pětiletích 1960-2010 pro oblast Doksan (158 mn.m.),  
Chebu (463 m n.m.) a Klínovce (1244 m n.m.). 

Doksany (zelinářství) Cheb (obilnářství) Klínovec (hora) 
Období/oblast roční sráž-

ky v mm 
průměrná roční 

teplota v °C 
roční sráž-

ky v mm 
průměrná roční 

teplota v °C 
roční sráž-

ky v mm 
průměrná roční 

teplota v °C 
1961-65 435 8,16 518 6,68 821 3,34 
1966-70 504 8,76 635 7,20 970 3,68 
1971-75 401 8,98 524 7,32 907 3,98 
1976-80 475 8,46 567 7,04 936 3,38 
1981-85 442 8,84 593 7,22 875 3,80 
1986-90 468 9,26 581 7,58 882 4,26 
1991-95 446 9,54 587 7,94 964 3,64 

1996-2000 421 9,42 569 7,78 925 3,38 
2001-05 483 9,60 633 8,00 950 4,50 
2006-10 535 9,68 692 8,10 1058 5,34 

Tab.2. Výměra jarního ječmene v ČR (produkce v tis tun). – dle ČSÚ, zaokrouhleno.  
Rok Výměra v tis. ha (produkce v tis. tun) % z orné půdy (* z osevní plochy celkem) 
1920 373 (468)  9,78 
1938 370 (841)  9,65 
1960 362 (981) 10,70 
1990 336 (1827) 10,70* 
2010 279 (1089) 11,18* 

2019 1) 212 (1088)  8,61* 
Odhad k 15.9.2019 

Tab.3. Výnosy a podíl ozimého a jarního ječmene v SR, ČR, SRN za roky 2017-19.  
Hektarový výnos zrna (t/ha a %) ječmene 

Stát  Rok sklizně Podíl ozimého z ječmene celkem (%) 
Ozimý Jarní 

2017 30% 5,85 t (100%) 4,96 t (85%) 
2018 32% 4,98 t (100%) 4,93 t (99%)  ČR 

2019* 34% 5,91 t (100%) 5,14 t (87%) 
2017 27% 5,26 t (100%) 4,25 t (81%) 
2018 31% 4,84 t (100%) 3,63 t (79%) SR 

2019* 32% Jen celkem 4,84 t Jen celkem 4,84 t 
2017 78% 7,35 t (100%) 5,40 t (73%) 
2018 73% 6,06 t (100%) 4,95 t (82%) SRN 

2019* 74% 7,21 t (100%) 5,10 t (71%)  
*(stat. úřad ČR k 15.9., SR k 15.8., SRN srpen/září 2019).  

Ječmen jarní je na vláhu náročný. Hlavně při 
odnožování. Změnilo se i pivovarnictví. Kolem dvou 
třetin vepřového masa se dováží. Z toho plyne, že vý-
měra i produkce jarního ječmene se snížila (tab.2). Je 
mírný trend k růstu ploch ozimého. Ten je také 
s ohledem na přímořské klima a silnou výrobu vepřo-
vého hlavním ječmenem na „Západě“, které v tab.3 

reprezentuje Německo.  Je výnosnější, náročnější na 
hnojení a pesticidy, ale také cenově levnější. Ceny jsou 
ale obecně u agrovýroby mizerné, obrovsky deformo-
vané dotacemi a systémem tzv. tržního hospodářství 
s cílem jistoty dostupných potravin. Na rozdíl od ná-
kladů na bydlení.   
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Jak dále v ječmenářství? 

Především se musíme orientovat na kvalitu. Te-
dy na sladovnické odrůdy jarního ječmene s určením 
na české pivo. V této souvislosti podle mne nejsou 
vhodné ani odrůdy určené pro tzv. exportní slady, nebo 
dvouřadé ozimé formy. 

České pivovarnictví se pravděpodobně bude 
orientovat na vysokou kvalitu produkce. Tedy 
z několika vlivů na kvalitu piva i na dražší sladovnický 
ječmen pro tzv. české pivo. K jistotě dobrých výnosů – 
hodně záleží na dostatku vody, která je jistá už jen 
v zimě a v předjaří – zásadně přispějí v kvalitou nejis-
tých oblastech výsevy jarních odrůd před zimou a 
v zimě.  Rámcově od poloviny října do poloviny února. 
Protože jsou jarní odrůdy citlivé na hnědou skvrnitost, 
musí se do pěstování přidat fungicid na konci odnožo-
vání. A herbicidně se vyrovnat s ozimými pleveli.   

V pěstitelské technologii se máme orientovat na 
získání rostlin s hlavním klasem a dvěma plodnými 
odnožemi.  Vedle vhodné předplodiny, termínu výsevu 
a výsevku také vyššímu N hnojení před setím, zčásti i 
do odnožování. Máme plně využívat listová hnojiva a 

stimulanty. V praxi je zavedený Sunagreen určený 
k moření osiva, ale i jako „čistič = odstraňovač“ nepro-
duktivních, vlastně plevelným odnoží. Stimulanty 
Chemapu skvěle vyšly i letos: Aucyt Start v polovině 
odnožování, na jeho konci Thiosulf+Sunagreen a 
v praporcovém listu Aktifol Mag.  

Stimulantů, regulací poléhání je celá řada. Podle 
víceletých výsledků víme, že je praxe dělá. Také ale 
víme, že pokrok je zde značný a stimulanty přináší 
velmi kladný efekt – viz i konference z předchozích let. 
Vždyť jarní ječmen setý na jaře s vegetační dobou 90 
až 120 dnů, s velmi malým kořenovým systémem je 
ideální pro listové aplikace. Je ale i extrémně citlivý na 
všechny nepřízně počasí a nesprávné pěstování.   

Na základě přesných pokusů můžeme nově do-
poručit praxi stimulant AG 070. pro moření osiva, i na 
listovou aplikaci (tab.4). Stimulant má význam hlavně 
ve stresových letech s nízkými úrodami – zde rok 
2018. V rekordních rocích je srovnatelný s neošetřenou 
kontrolou. Zde to platí pro rok 2016.  

 

Tab. 4. Výsledky se stimulantem u jarního ječmene (přesné pokusy Č.Újezd 2015-2018).  

Pokusný rok 
Výnos zrna kontroly  

(t/ha) 
Nárůst výnosů zrna  

po moření osiva (kg/ha) 
Nárůst výnosů zrna 

 po listových aplikací (kg/ha) 
2015 7,33 t 170 kg  250 kg 
2016 9,93 t -20 kg Pokus nebyl 
2017 6,68 t 400 kg   10 kg 
2018 5,59 t  60 kg 2360 kg 

 

Kontaktní adresa 

Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.; Agrada s.r.o.; Chelčického 543; Kralupy n.Vlt.; e-mail: vasakjan@post.cz 
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TRŽNÍ BLESKOVÁ INFORMACE  
OHLEDNĚ SLADOVNICKÝCH JEČMENŮ 

Lubomír JURÁŠEK 
Spolek pro ječmen a slad 

  

Sklizeň jarního ječmene v roce 2019 zazname-
nala velmi smutný rekord a to sice nejmenší osetou 
plochu jarním ječmenem v historii České republiky. Na 
druhou stranu průběh počasí byl velmi příznivý a tak 
do konce května nikdo nepředpokládal, že by mohly 
nastat nějaké problémy. Samozřejmě je nutné „zajíce 
počítat až po honě“, ale ten průběh byl opravdu bez-
chybný a po dvou letech se zdálo, že jařiny budou 
velmi slušné. Bohužel v červnu se dostavily teploty, 
které historie také nepamatuje a rázem bylo všechno 
jinak. Navíc podobně to vypadalo v celé Evropě a tudíž 
ani termínové obchody nelákaly k upisování sklizně 
mimo republiku. Toto dle mého názoru byla ta nejzá-
sadnější skutečnost, která způsobila, že domácí sladař-
ský průmysl, dle mého názoru, své potřeby uspokojí 
s minimálním importem sladovnických ječmenů. Na 
druhou stranu import způsobil zastavení růstu farmář-
ské ceny sladovnických ječmenů. Neopakovala se 
sklizeň 2018, kdy cena zaskladněného ječmene se 
vyšplhala až někde  k šestí ticícům. Letos se cena za-
stabilizovala na 5.200,- Kč/t kvalitního jarního ječme-
ne. Samozřejmě ještě nehovořím o kvalitě, která 

z hlediska dusíkatých látek byla minimálně o 1% lepší 
jak sklizeň minulá. Bohužel na extraktu, respektive 
škrobu v zrně se to bohužel neprojevilo. To bylo způ-
sobeno velmi nízkým přepadem na sitě 2,5 mm. A tak 
pivovarský průmysl bohužel opět není nadšen z letošní 
sklizně a vydává peníze ze svého.   

Objem produkce byl poznamenán nízkým pře-
padem na sítě 2,5 mm(velké množství bylo odčištěno), 
přesto že nákupci zmírnily jakostní parametr přepadu 
na sítě 2,5 mm, a sice z 90% na 85%, jako bezproblé-
mové zboží. Toto v kombinaci s menší plochou, ale na 
druhou stranu s výšším hektarovým výnosem, způsobi-
lo celkově nejnižší nabídku za poslední pět let.   

Vše podstatné vyplývá z grafu, který potvr-
zuje pokles disponibilního množství sklizeného ječ-
mene, pokles osevních ploch a slušný nárůst hekta-
rového výnosu. Kontrakty, kterých nebylo uzavřeno 
do zahraničí mnoho, se neplní, protože Evropa dopadla 
mnohem lépe jako my, a tak sladařský průmysl „přebí-
rá a nakupuje“.  
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Průběh sklizně v produkčních oblastech hned na 

počátku ukázal, že letošní rok bude problémový 
z hlediska množství. Na druhou stranu situace 
s dusíkatými látkami vypadala velmi příznivě. Jakmile 
VUPS zveřejnil své první výsledky, bylo všem jasné, 
že tady máme opět sklizeň, která neuspokojí plně sla-
dařský průmysl. Ten zareagoval ještě dříve a to změk-
čením výkupních parametrů. V současné době je velmi 
málo volného zboží, které by se dalo obchodovat. Vět-
šinou toto volné zboží má nějakou vadu na kráse a tak 
stejně není zobchodováno. 

V současné době se čeká na cenu, která  bude 
nabídnuta na vnitřním trhu ze sklizně 2020 rozhodují-

cími hráči. Nějaké malé množství bylo nabídnuto líd-
rem za cenu 4.800 Kč/tunu a reakce nebyla nijak 
ohromující. Můj osobní názor je, že je to cena velmi 
slušná a dalo by se nabízet cenu v rozmezí 4.600 až 
4.800 Kč/tunu. Samozřejmě na druhou stranu chápu 
zemědělskou prvovýrobu, která by tam ráda viděla tu 
pětku.  

Závěrem bych chtěl poznamenat, že jarní ječ-
men je perspektivní plodina, která má rozhodující užití 
na domácím trhu, za kterou bude velmi slušná cena a 
která patří za poslední tři roky k plodinám s nejlepší 
ekonomikou.   

 

Kontaktní adresa 

Ing. Lubomír Jurášek, Předseda představenstva Spolku pro ječmen a slad 
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CUKROVÁ ŘEPA V SOUVISLOSTI S JEJÍMI PŘEDPLODINAMI  
A NÁSLEDNÝM VLIVEM NA VÝNOS 

 A JAKOST JARNÍHO JEČMENE V ROCE 2019 
Marie VÁŇOVÁ1, Ondřej JIRSA1, Pavel HLEDÍK2 
1Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž; 2Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6-Ruzyně 

Souhrn: Jarní ječmen je plodinou, která reaguje citlivě na půdní a povětrnostní podmínky prostředí. V horších podmín-
kách, především v suchých letech, je pak tendence ústupu od pěstování tak náročných plodin, ke kterým jarní ječmen 
patří, neboť se s nimi dokáže jen obtížně vyrovnat. Srovnáváme-li výnosové výsledky z několika posledních let, tak se 
potvrzuje, že největší variabilitu představuje ročník, pak předplodina a agrotechnika s odrůdou. Mezi faktory, které výnos 
ovlivňují, jsou významné interakce, nejvíce mezi ročníkem a agrotechnikou a ročníkem a předplodinou. V předložené 
práci jsou uvedeny jen jednoleté výsledky z roku 2019, který byl raný – termín setí byl 8. 3. 2019 a následné období jako 
celek bylo pro růst a vývoj ječmene v dané lokalitě příznivé. A proto, pokud pomineme dominantní vliv ročníku, lze si více 
všímat ostatních faktorů. Důležitým momentem je to, že ve všech variantách byl ječmen pěstován po cukrovce. A tak lze 
upřít větší pozornost na agrotechnická opatření, kterými jsou: zařazení předplodiny v osevním sledu a způsob zpracová-
ní půdy. Z tohoto pohledu lze upozornit na zajímavé výsledky, kde nejen předplodina cukrovka, ale i předplodina pro ni 
(cukrovku) sehrává statisticky významnou roli v celkovém výnosu jarního ječmene a i v hodnotě kvalitativních ukazatelů. 

Úvod 

Výnos a kvalita jarního ječmene jsou každoroč-
ním rébusem a je obtížné uplatnit univerzální schéma 
pěstování. Obě základní veličiny (počasí a předplodina) 
mající významný vliv na výnos i kvalitu jsou ve svých 
důsledcích velmi rozmanité, a to jak ve vztahu 
k lokalitě, tak k pěstiteli. 

Po letech, kdy příznivé počasí tlumilo mnoho 
nedostatků, je nutné přijmout skutečnost, že klimatické 
změny a jejich následky na zemědělskou produkci 
mohou být značné, i když velikost ztrát se lokálně 
může lišit. Je proto žádoucí připomínat řadu základních 
agrotechnických opatření, která nemohou být nahraze-
na zvýšenou intenzifikací i když je s ní neustále nutné 
počítat a přizpůsobovat ji měnícím se podmínkám 
daného roku. 

Pokud chceme dosáhnout vysokých výnosů a 
dobré kvality jarního ječmene, nelze uvažovat 
o jednoduchých technologiích pěstování dle minulosti, 
kdy zdánlivá nenáročnost ječmene byla vyvážena 
předplodinami se silným zúrodňujícím vlivem. 

A tak je nutné znovu se zamyslet nad celkovou 
koncepcí osevního sledu i nad technologií pěstování 
konkrétních předplodin včetně způsobu zpracování 
půdy. Organicky hnojené okopaniny byly v minulosti 
považovány za to nejlepší, co lze pro jarní sladovnický 
ječmen doporučit. Doposud to plně platí snad jen pro 
brambory, ale druhá velmi žádaná předplodina, kterou 
je cukrovka, je v mnoha případech pro pěstitele zkla-
máním. Co je u cukrové řepy následným problémem 
pro jarní ječmen? 
 příliš pozdní termín sklizně; 
 počasí v době sklizně – deštivé počasí ztěžuje 

sklizeň a zhoršuje půdní strukturu;  

– dlouhodobě suchý podzim zpomaluje rozklad 
organické hmoty; 

 krátké osevní sledy, v nichž o kvalitě předplodiny 
cukrovky rozhoduje i předplodina pro ni samou 
(předplodina pro cukrovku). To se projevuje pře-
devším v letech s výrazným vláhovým deficitem. 
To proto, že cukrová řepa je sama o sobě plodina 
náročná na vláhu, a pokud je pěstována po před-
plodině, která je na vláhu stejně náročná a navíc 
zanechává velké množství organické hmoty, pro-
hlubuje se vláhový deficit. Obě po sobě jdoucí 
předplodiny  potřebují k rozkladu dostatek vlhkosti 
a tak je následný jarní ječmen v nevýhodném po-
stavení. Je pak silně závislý na zimní a jarní vláze, 
která je nutná pro rychlé a rovnoměrné vzcházení a 
pro dostatečné odnožování a následně i na včas-
ném rozkladu organické hmoty, která při pozdním 
rozkladu s pozdním uvolněním dusíku může způ-
sobit vyšší hladinu N-látek v zrnu (Váňová a Hle-
dík 2019). 

I když máme v současné době mnoho nástrojů 
jak v rámci technologie pěstování tlumit škodlivé čini-
tele, (např. regulovat poléhání i správně nastavit hnoje-
ní) je nutné věnovat dlouhodobou pozornost i agro-
technickým opatřením, která jsou možná příčinou po-
klesu zájmu o pěstování této choulostivé plodiny. Kon-
cepce osevních sledů, práce s organickou hmotou i 
způsob zpracování půdy si zaslouží stejnou pozornost 
jako ostatní vstupy v rámci technologie pěstování. 
Dlouhodobé pokusy, v nichž sledujeme jejich vliv na 
jarní ječmen, nám ukazují, že výsledky jeho pěstování 
jsou obrazem celkové úrovně hospodaření. 
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Materiál a metody 

Tab. č. 1. Schéma variant uvedeného pokusu 
s jarním ječmenem 

   rok 2019 
úprava půdy předplodina 
  orba 22 cm 
  orba 15 cm 

  bez orby 
  disk 10 cm 

po cukrovce 2019 a kukuřici     sil. 2018 

  orba 22 cm 
  orba 15 cm 

  bez orby 
  disk 10 cm 

po cukrovce 2019 a pšenici oz. 2018 

  orba 22 cm 
  orba 15 cm 

  bez orby 
  disk 10 cm 

po cukrovce 2019 a ječmeni jar. 2018 

Vysvětlivky k označení jednotlivých variant pro předplodina 
pro jarní ječmen: 
C/K cukrovka po kukuřici 
C/P  cukrovka po pšenici 
C/J cukrovka po ječmeni 
Agrotechnická opatření: 
BO – bez orby, D10 – disk 10 cm, O15 – orba 15 cm,  
O22 – orba 22 cm 

 
 
 
 
 

V uvedené práci jsou popsány výsledky z roku 
2019. Jejich hodnocení je dáváno do souvislosti 
s výsledky z let 2016, 2017 a 2018, které jsou popsány 
a vyhodnoceny v práci Váňová M., Jirsa O., Hledík P. 
(2019). Metodika pro pokusy byla stejná ve všech 
čtyřech letech, a tak lze posoudit jak vliv počasí, tak 
vliv osevního sledu i způsob zpracování půdy. Před-
plodinou v pokusech v letech 2016–2019 byla vždy 
cukrovka, která byla pěstována po třech různých před-
plodinách: po kukuřici na siláž, ozimé pšenici a jarním 
ječmeni. Každá z těchto variant měla čtyři způsoby 
zpracování půdy (orba 22 cm, orba 15 cm, bez orby, 
disk 10 cm). 

Součástí údajů z výnosových pokusů je i hodno-
cení dvou meteo faktorů (teplota a srážky), které jsou 
uvedené v tab.č.2 a 3. 

Tab. č. 2 Teploty a srážky v období září 2018 až červen 2019 
Meteo pro vegetaci 2018–2019 Ivanovice 

  2018 Normál 
  teplota srážky teplota srážky 

září 16,28 65,4    
říjen 11,21 24,6    

listopad 5,42 17,2    
prosinec 1,57 18,0    
SUMA 34,48 125,2 27,7 166 

  2019  v%  N 122,4 75,42 
leden −1,45 28,2    
únor 2,33 24,0    

březen 6,82 23,0    
duben 11,11 20,0    
květen 12,43 86,6    
červen 21,95 185,8    

SUMA 1-6 53,19 367,6 47,14 271,7 
    v%  N 112,8 135,29 

suma za 9-12-6 87,67 392,8 74,84 437,7 
      v%  N 117,14 89,79 

 

Pro hodnocení vlivu meteo faktorů (teplot a srá-
žek) jsme volili časové období od září roku 2018 do 
konce června 2019. To proto, že sklizeň cukrovky 
začala po 20. září a velmi záleží na tom, za jakých 
podmínek sklizeň proběhne a jak jsou v následujících 
měsících do konce roku vhodné podmínky pro rozklad 
organické hmoty z řepného chrástu. Pro detailnější 
hodnocení by samozřejmě bylo vhodné uvádět i teploty 
a srážky po sklizni předplodin pro cukrovku, přede-
vším u kukuřice, jejíž posklizňové zbytky jsou hůře 
rozložitelné. Naměřená data ukazují, že měsíce září až 
prosinec roku 2018 byly teplejší (v celkové sumě teplot 

o 22,4 %) než je normál. Naopak množství srážek bylo 
nižší a dosahovalo jen 75,42 % normálu. 

Stejně tak v měsících leden až červen roku 2019 
bylo tepleji. Suma teplot za toto období byla vyšší 
o 12,8 % ve srovnání s normálem. Naopak srážek bylo 
o 35,29 % více, než je normál, což bylo dáno přede-
vším srážkově bohatým měsícem květnem a hlavně 
červnem. 

Celkové hodnocení za měsíce 9–12 roku 2018 a 
1–6 roku 2019 vypovídá o tom, že se jednalo o období 
teplotně nadnormální, ale srážkově bylo jen na 89,79 % 
dlouhodobého normálu. A při tom nesmíme opomenout 
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nerovnoměrnost srážek, neboť jejich značná část spadla 
až v květnu a nejvíce pak v měsíci červnu. 

V práci jsou uvedené výsledky z roku 2019, kdy 
po předcházejících dvou suchých a teplých letech bylo 
za období 1. – 6. měsíc roku 2019 srážek 135 % nor-
málu. Srážky byly ale rozloženy velmi nerovnoměrně 
(tab. č. 2) a teplota za tyto měsíce byla na 112 % nor-
málu (tab. č. 3). 

Tab. č. 3 Sumární zpracování srážek a teplot 
v období ledna až června 2019. 

Suma srážek v mm  skutečnost normál 
v 1-6 měsíci 367,6 271,7 
v %  normálu 135,29%   

     
     

Suma průměrných  teplot ve °C  skutečnost normál 
v 1-6 měsíci 53,19 47,14 
v %  normálu 112,80%   

 

Výsledky 

Výsledky pokusů byly vyhodnoceny analýzou 
rozptylu (ANOVA) s použitím Tukeyova testu pomocí 
statistického programu Statistica ver. 12 Cz (1). Grafy 
znázorňují průměry s 95% intervaly spolehlivosti a 
velmi názorně ukazují vlivy sledovaných faktorů. 

Výnos zrna jarního ječmene:  vliv předplodiny 
pro cukrovku 

Nejsilnější efekt představuje předplodina (75 %) 
před agrotechnikou (11 %) a jejich interakcí (11 %). 
Výnos po cukrovce pěstované po kukuřici (6,40 tꞏha−1) 
byl nižší než po pšenici (7,11 tꞏha−1) a ječmenu 
(7,06 tꞏha−1), kde byl srovnatelný. 

Výnos zrna jarního ječmene:  vliv způsobu zpra-
cování půdy po cukrovce 

Po hluboké orbě (O22) byl v průměru významně 
nižší výnos (6,71 tꞏha−1) než po bezorebné technologii 

(BO, 7,10 tꞏha−1). Rozdíly po agrotechnice pro jednot-
livé předplodiny se projevily pouze po pšenici, kde je 
po BO a D10 významně vyšší než po O15 a O22. 

Obsah N-látek – vliv předplodiny pro cukrovku 

Obsah N-látek byl významně ovlivněn oběma 
faktory: nejsilnější efekt představuje předplodina 
(70 %) před agrotechnikou (22 %) a jejich interakcí 
(7 %). Obsah NL se lišil mezi předplodinami, nejvyšší 
po cukrovce po kukuřici (14,9 %), střední po pšenici 
(13,6 %) a nejnižší po ječmenu (12,9 %) – Obr. 3. 
Rozdíly se projevily i v agrotechnice, nižší obsah NL 
po BO a D10 než po O15 a O22. 

 

Obr. 1. Průměrný výnos ječmene po jednotlivých předplodinách 
 (C/K – cukrovka po kukuřici, C/ P – cukrovka po pšenici, C/J – cukrovka po ječmeni). 
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Obr. 2. Průměrný výnos ječmene po jednotlivých agrotechnických opatřeních  
(BO – bez orby, D10 – disk 10 cm, O15 – orba 15 cm, O22 – orba 22 cm). 

 
 
 
 

Obr. 3. Průměrný obsah N-látek ječmene po jednotlivých předplodinách 
 (C/K – cukrovka po kukuřici, C/ P – cukrovka po pšenici, C/J – cukrovka po ječmeni)  
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Obsah N-látek – vliv způsobu zpracování půdy po cukrovce 

Obr. 4. Průměrný obsah N-látek ječmene po jednotlivých agrotechnických opatřeních  
(BO – bez orby, D10 – disk 10 cm, O15 – orba 15 cm, O22 – orba 22 cm). 

 
 

Hmotnost tisíce zrn  
– vliv předplodiny pro cukrovku 

Hmotnost tisíce zrn byla významně ovlivněna 
jedním faktorem. Nejsilnější efekt představuje před-
plodina (65 %) před interakcí (15 %) a agrotechnikou 

(11 %). Náhodná chyba tvoří 9,7 % průměrného roz-
ptylu. 

HTZ po ječmeni (41,9 g) byla vyšší než po pše-
nici (39,5 g) a kukuřici (39,1 g), kde byla srovnatelná – 
Obr. 5. Rozdíly v agrotechnice se významně neprojevi-
ly; ani celkově (Obr. 6), ani pro jednotlivé předplodiny. 

 

Obr. 5. Průměrná HTZ ječmene po jednotlivých předplodinách  
(C/K – cukrovka po kukuřici, C/ P – cukrovka po pšenici, C/J – cukrovka po ječmeni). 
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Obr. 6. Průměrná HTZ ječmene po jednotlivých agrotechnických opatřeních 
 (BO – bez orby, D10 – disk 10 cm, O15 – orba 15 cm, O22 – orba 22 cm). 

 
 

Cukrová řepa je jednou z nejžádanějších před-
plodin pro jarní ječmen, především pokud se jedná 
o produkci pro sladařský průmysl. Její nesporné výho-
dy ale souvisí nejen s její přímou předplodinovou hod-
notou, ale i s koncepcí osevního sledu, v němž je cuk-
rovka zařazena a s počasím, které výrazně ovlivňuje 
všechny faktory, z nichž se celý systém skládá (Váňová 
a kol. 2019). Pokud srovnáváme výnosové výsledky 
z několika let, tak se v posledním desetiletí ukazuje, že 
největší variabilitu představuje ročník, pak předplodina 
a agrotechnika s odrůdou. Mezi faktory, které výnos 
ovlivňují, jsou významné interakce, nejvíce mezi roč-
níkem a agrotechnikou a ročníkem a předplodinou. 

V předložené práci jsou uvedeny jen jednoleté 
výsledky z roku 2019, který byl raný – termín setí byl 
8. 3. 2019 a následné období jako celek bylo pro růst a 
vývoj ječmene v dané lokalitě příznivé. A proto pokud 

pomineme dominantní vliv ročníku, lze si více všímat 
ostatních faktorů. Dalším důležitých momentem je to, 
že ve všech variantách byl ječmen pěstován po cukrov-
ce. A tak lze upřít větší pozornost na agrotechnická 
opatření, kterými jsou: zařazení předplodiny v osevním 
sledu a způsob zpracování půdy. Z tohoto pohledu lze 
upozornit na zajímavé výsledky, kde nejen předplodina 
cukrovka, ale i předplodina pro ni (cukrovku) sehrává 
statisticky významnou roli v celkovém výnosu jarního 
ječmene a i v hodnotě kvalitativních ukazatelů. Ná-
sledně pak vynikne i způsob zpracování půdy po 
sklizni cukrovky. To všechno, především v grafickém 
zpracování, které je v práci uvedeno ukazuje, jak je 
jarní ječmen i za příznivých podmínek citlivý na histo-
rii plodin v osevním sledu i na to, jak důležitý je i vý-
běr zpracování půdy. 

Závěr 

Pokud vyhodnocujeme delší časovou řadu, na 
příklad roky 2016–2019, pak analýza rozptylu ukazuje, 
že výnos byl ovlivněn všemi sledovanými faktory (roč-
ník, předplodina, agrotechnika Váňová, Jirsa, Hledík 
2019). 

Největší variabilitu představuje ročník, pak 
s odstupem předplodina a agrotechnika. Mezi faktory 
jsou významné interakce, nejvíce mezi ročníkem a 

agrotechnikou a ročníkem a předplodinou. Nejvýnos-
nější ročník z pokusů v dané lokalitě byl 2016 
(8,21 t/ha) před 2019 (6,85 t/ha) a 2018 (4,86 t/ha) a 
2017 (4,02 t/ha). Nejvýnosnější předplodinou pro vari-
antu, kde byl ječmen pěstován po cukrovce, byla ta, 
kde byla cukrovka pěstovaná po ječmeni před cukrov-
kou pěstovanou po pšenici, anebo kukuřici. 
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ZMĚNY V PĚSTITELSKÉ TECHNOLOGII PRO KVALITNÍ 
SLADOVNICKÝ JEČMEN V KLIMATICKÝCH ZMĚNÁCH 

Ladislav ČERNÝ 
AGROTECHNIK, spol. s r.o., Mirovice 

 

Ročník 2019 navazuje na dlouholetou řadu po-
kusů s jarním ječmenem, které směřují k zavádění 
ověřených intenzifikačních prvků do stávajících pěsti-
telských technologií sladovnického ječmene. Změny 
v klimatologii nás nutí ke změnám v zaběhlých systé-
mech, které bezvadně fungovaly. Bohužel sucho a 
tropické teploty neumožňují u sladovnického ječmene 
dosáhnout vysokého výnosu, ale hlavně negativně 
ovlivňují sladovnickou kvalitu zrna. Teplo a intenzivní 
slunečné záření podporují syntézu bílkovin, které se 
dostávají na úroveň vynikajících potravinářských pše-
nic. Možností je přestat pěstovat cenově nejlepší obil-
ninu, nebo přemýšlet o změnách, které pomohou udržet 
náš ječmen na špičkové světové úrovni. Předkládáme 
několik bodů k zamyšlení na změnu: 

1. Šetření vláhou. Příprava půdy na podzim a 
následně na jaře příprava jen jedním přejezdem, nebo 
přímé setí. Uvažovat o setí jarního ječmene jako ozi-
mého koncem října. Tyto pokusy byly prováděny cca 
před deseti lety a narážely na průběh zimy. Za posled-
ních pět zim by se to povedlo pokaždé. Na vynikající 
výsledky této technologie jsem narazil na maďarských 
hranicích. Zařazeno do osevního postupu pro sezónu 
2019/2020 na domovském podniku. 

2. Setí a přimoření osiva. Jednoznačně setí na 
široko, do úzkých řádků a co nejdříve. Čím horší pod-
mínky tím vyšší výsevek (od 2,7 do 5 miliónů/ha), 
vyšší výsevky nad 5 mil/ha nejsou ekonomické. Do-
chází až 40 % mortalitě rostlin po vzejití. Přimoření 
osiva udělat vždy. Výrazně zvyšuje výnos u pozdního 
nástupu jara a při suchého průběhu počasí (cca + 5-
10 %). Mírné navýšení je u vláhově optimálního roku 
(+ 2-3 %). Vhodné přípravky: M Sunagreen, AktiFer 
Seeds, AG 070, a další společně s fungicidním moři-
dlem.  

3. Hnojení. Hnojení před setím v kombinaci 
s hojením pod patu celkovou dávku dusíku. Vhodná je 
aplikace blendu před setím (N,P,K,S, Mg) s ohledem 
na předplodinu a lokalitu. Všeobecně dobré předplodi-
ny (cukrovka, brambory, luskoviny, mák atd.) pak 
směs obsahuje 50 kg N, 50 kg P2O5, 60 K2O, 30 kg 
S a hořčík dle potřeby. Obilniny a kukuřice 70 -90 kg 
N ostatní stejné.Aplikace rozmetadlem před setím, 
aplikace pod patu bývá problematická a nežádoucí 
vzhledem k dávce kolem 500 kg/ha. Vhodné je aplikaci 
rozdělit cca 300 kg/ha rozmetadlem a zbytek pod patu. 
Vzhledem k suchu dusík aplikovat v ledkové podobě. 
Močovinový dusík prokazatelně zvyšuje výnos cca 0,3- 
0,5 t/ha vůči ledkové formě, ale i obsah N-látek v zrnu 
a to 0,3 – 0,7 % dle ročníku. Močovinu nechat do nej-
lepších oblastí s vláhovou jistotou. Další výživa dle 

počasí. Možností je mnoho: za vláhového optima do-
hnojit pevnými hnojivy, za sucha foliární aplikace a za 
super sucha nehnojit vůbec. U špatných předplodin 
přidat cca 20 kg N/ha a zbytek postupu ponechat. Ne-
zapomenout na síru v minerálních hnojivech. Foliární 
aplikace síry končí v polovině sloupkování, pozdější 
aplikace zvyšují obsah N-látek v zrnu. 

4. Regulace porostu. Pozvolná a přiměřená. 
Razantní, jednorázová regulace může snížit výnos až 
o 1 tunu/ha. Toto je složité rozhodnutí v sezóně, lehké 
při podzimním hodnocení. Vycházíme z místních zku-
šeností. Základem je zpevnění pat stébel v druhé polo-
vině odnožování společně s odplevelením (CCC 
0,6 l/ha) – udělat vždy. Následně reagovat na průběh 
počasí – využití ethephonu a Florone nebo jejich kom-
binací. V našich pokusech nevychází u ječmenů apli-
kace trinexapac-ethyl, který je naopak základem regu-
lace pšenic a žita.   

5. Využití sofistikované foliární výživy. To 
znamená kombinaci stimulátorů růstu TM s foliární 
výživou. Poloprovozní pokusy ukazují možnosti foliár-
ní výživy a stimulace rostlin. U tohoto bodu platí: op-
timální vláhové podmínky – přípravky přinášejí výnosu 
1 – 5 %, stresy (sucho, mrazy, zamokření …….) navý-
šení výnosu 5 – 30 % - většinou kolem 10 %. Doplňu-
jeme naše pěstitelské technologie o poznatky španěl-
ské, portugalské atd. Předpoklad nepřízně počasí je 
obrovský a příprava rostlinu na stresující období je 
důležitá a ekonomicky přínosná. Návodem jsou vý-
sledky z poloprovozních pokusů s přihlédnutím do 
minulosti.   

6. Uplatnění principu integrované ochrany.  
Fungicidní ochrana je v závislosti a průběhu počasí. 
Čím tepleji a sušeji, tím je tlak menší – to odpovídá 
posledním ročníkům. Za optimálního hlohového roční-
ku je preventivní aplikace dvou až tří fungicidů ne-
zbytná a ekonomická. Pokud jsou ročníky suché a teplé 
schováváme fungicid pro praporcový list a klas. Zbytek 
vegetace lze úspěšně řešit pomocí prvků s fungicidní 
účinností jako je síra a měď. Střídání těchto prvků 
během vegetace v kombinaci s kurativními fungicidy 
při zvýšeném tlaku houbových chorob dosahuje stejné-
ho nebo zvýšeného výnosu a ekonomiku. Další mož-
ností je střídání pH postřikové jíchy. Společně 
s foliární výživou P (okyseluje) a K (vytváří zásadité 
prostředí) můžeme výrazně ovlivnit pH postřikové 
jíchy. To nevyhovuje většině houbových patogenů. Při 
zkoušení této účinné možnosti POZOR na TM 
s dalšími pesticidy. Většina přípravků vyžaduje kyselé 
pH postřikové jíchy. Zásadité na bázi draslíku doporu-
čujeme společně s regulátorem růstu. I zde platí, že si 
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fungicid necháváme na období, kdy se houbové choro-
by začínají ukazovat, nebo pro ochranu klasu a prapor-
cového listu. Viz tabulka technologie střídání postřiko-
vé jíchy. 

7. Úprava pH postřikové jíchy. Voda pro vět-
šinu pesticidů má mít kyselé pH. Se stoupajícím pH 
klesá účinnost pesticidů a to velmi výrazně. Voda pou-

žívaná pro postřiky má většinou zásadité pH nebo 
neutrální pokud je voda z řádu. Pro úpravu do kysela 
může stačit rozpuštění hnojiv např. močoviny nebo 
síranu. Většinou to nestačí a musí použít speciální 
přípravky, které dokáží v řádech desetikorun snížit pH 
a zajistit odpovídající účinnost pesticidů. 

 

Foliární výživa jarního ječmen s vedlejším fungistatickým efektem. 

Výnos t/ha 
BBCH 29 BBCH 37 BBCH 45 

2016 2017 2018 
 Archer Turbo 0,8 l/ha   9,17 6,88 6,8 

CUPROSOL 2 l/ha SK Sol 5 l/ha CUPROSOL 2 l/ha 9,00 7,02 6,8 

CUPROSOL 2 l/ha 
SK Sol 5 l/ha 

Archer Turbo 0,8 l/ha 
CUPROSOL 2 l/ha 9,46 6,87 6,7 

 

Vývoj integrované ochrany na bázi střídání pH postřikové jíchy  

Výnos t/ha 
BBCH 29 BBCH 33 BBCH 45 BBCH 61 

2015 2016 2017 
Mustang 0,8 l/ha 
Archer 0,8 l/ha 

Etefon 0,7 l/ha Amist Xtra 0,75 l/ha  5,40 8,93 4,93 

 Mustang 0,8 l/ha 
Foliární výživa P 

pH 5,5 

Etefon 0,7 l/ha 
Fol výživa K 

pH 8,5 

Foliární výživa P 
pH 5,5 

Foliár výživa K 
pH 8,5 

6,57 9,02 5,30 

Mustang 0,8 l/ha 
Folit P 2,0 l/ha 

pH 5,5 

Etefon 0,7 l/ha 
Folit K 4 l/ha 

pH 8,5 

Folit  P 2,0 l/ha 
pH 5,5 

Folit K 4,0 l/ha 
pH 8,5 

  6,31 

Mustang 0,8 l/ha 
Folit P 2,0 l/ha 

pH 5,5 

*Etefon 0,7 l/ha 
Folit K 4 l/ha 

Archer T 0,8 l/ha 
pH 8,5 

Folit  P 2,0 l/ha 
pH 5,5 

Folit K 4,0 l/ha 
pH 8,5 

  *6,19 

*Fungicid a zásadité pH = snížení účinnosti a výnosu  

 

Technologie střídání pH postřikové jíchy společně s postupnou regulací růstu 2018. 

BBCH 25 BBCH 29 -31 BBCH 37-39 BBCH 45 
Výnos 

t/ha 
NL 
% 

 
Mustang For 0,7 l/ha 

Archer Turbo 0,8  l/ha 
Etephon 0,7 l/ha Amistar Xtra 0,75 l/ha 6,14 14,3 

Mustang For 0,7  
Folit Thiosulf 2 l/ha 

Aucyt 2 l/ha 
CCC 0,6 l/ha 

 
**Florone 0,4 l/ha 

CCC 0,5 l/ha 
Polyfol PK 4 l/ha 

*Amistar Xtra 0,75 l/ha 
Aktifol Mag 1 l/ha 

Folit P 2 l/ha 
8,01 13,8 

*fungicid a optimální kyselé pH 
** regulace a zásadité pH 
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Foliární výživa a jarní sladovnický ječmen poloprovozech ČR v roce 2019 

Pokusná místa: 
Vrcha Jedlá a.s. 
Bělá (o. Havlíčkův Brod) 
 
AGRO Slatiny a.s. 
Slatiny (o. Jičín) 
 
Agra Velký Týnec 
Velký Týnec (o. Olomouc) 

Metodika provozních pokusů 

Varianta 
BBCH 25 

(polovina odnožování) 
BBCH 33 

(konec odnožování) 
BBCH 45 

(praporcový list) 
1. Agrofert Lovohumine NP+Zn 5,0 l/ha Mangan Forte 2l/ha SK sol 5,0 l/ha 

2. Bioaktiv 
PlantAktiv 1,0 kg/ha 

CCC 0,6 l/ha 
SuperPhos 0,6 l/ha 

Ethephon 0,5 l/ha 
AktiFer S 2l/ha 

AktiFer Mikro 1 l/ha 
 

3. Chemap Aucyt Start 3 l/ha 
Regulace 

Thiosulf 1,0 l/ha 
Sunagreen 0,5 l/ha 

Fungicid 
Aktifol Mag 1,0 l/ha 

4. Arysta I ROOTER 1 l/ha FORTHIAL 1 l/ha Fungicid 
5. 

KONTROLA 
Technologie podniku 

6. Arysta II. Technologie bez stimulátorů růstu a listových hnojiv 
 

Výsledky pokusů - souhrnná tabulka 
 Výnos t/ha N-látky % 

Technologie Velký Týnec Slatiny Jedlá Průměr Velký Týnec Slatiny Jedlá Průměr 
1. AGROFERT 6,81 6,5 5,9 6,40 15,1 12,1 11,5 12,90 
2. BIOAKTIV 6,16 6,7 6,35 6,40 15,7 11,9 12,5 13,37 
3. CHEMAP 7,48 6,5 6 6,66 14,5 12,2 12,4 13,03 
4. ARYSTA I 6,43 6,4 6,15 6,33 15 12 12,3 13,10 

5. KONTROLA 8,04 6,6 6,2 6,95 14,1 12 11,9 12,67 
6. ARYSTA II. 6,76 6,5 5,95 6,40 14,4 12,1 12,5 13,00 

Průměr 6,95 6,53 6,09 6,52 14,80 12,05 12,18 13,01 
 

Závěrem 

Změna klimatu na nás klade mnohé změny. 
Zavádění nových omezení ve výrobě a tendence 
k nevýrobě z řad politických rozhodnutí, ale i řady 
„odborníků“ bude stoupat. My nabízíme možnosti 

řešení, jak se přizpůsobit a vyrábět kvalitní komo-
ditu pro kvalitní pivo. Záleží na tom, jestli o ze-
mědělskou práci vůbec někdo stojí.  

 

Kontaktní adresa 

Ing. Ladislav Černý, Ph.D., AGROTECHNIK, spol. s r.o., Mirovice, e-mail: LadaCerny99@gmail.com 
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VYUŽITÍ NOVÝCH LÁTEK V TECHNOLOGIÍCH PĚSTOVÁNÍ 
JEČMENE JARNÍHO V PODMÍNKÁCH KLIMATICKÝCH ZMĚN 

Jan ŠAMALÍK 
CHEMAP AGRO s.r.o. 

 

Jedním ze základních předpokladů dosažení 
vysokého výnosu i sladovnické kvality ječmene jar-
ního je dosažení dostatečného počtu klasů na jed-
notku plochy. Samozřejmě vždy s ohledem na od-
růdu i intenzitu pěstování. Tento cíl ovlivňuje mno-
ho faktorů a tak účinný nemůže být pouze jeden 
konkrétní zásah, ale vždy celá technologie pěstová-
ní. Bohužel zásadní měrou toto snažení pěstitelů 
ovlivňuje nerovnoměrnost srážek, stále vyšší počet 
tropických dnů během vegetace a obecně změna 
klimatických podmínek. I proto do základní pěsti-
telské technologie vstupuje stále častěji i využití 
mimokořenové výživy a dalších forem podpory 
růstu a to už v rámci moření osiva nebo nově při 
podpoře zakládání a vývoje odnoží. 

Pokud vezmeme technologii od samého počátku 
vegetace, po vhodné přípravě půdy a základním hnoje-
ní vkládáme ve většině případů vstup, který má za cíl 
zrychlit počáteční vývoj rostlin, především jejich koře-
nového aparátu a to formou aplikace stimulační látek 
přímo na osivo. Standardem v tomto segmentu techno-
logie je přípravek M-Sunagreen z naší nabídky použí-
vaný v dávce 1,5 l/t osiva. Přípravek obsahuje prekur-
zory auxinů, které mimo jiné ovlivňují utváření kořene, 
jeho prodlužovaní, gravitační růst a větvení kořene. 
Tabulka 1 srovnává ovlivnění velikosti kořenového 
aparátu při hodnocení ve fázi třetího listu. Důležité je 
uvědomit si, že bohatší kořen ovlivněný již od samého 
počátku klíčení dává rostlinám náskok, který později 
už žádná listová aplikace látek podporujících kořen 
nemůže přinést. Výsledkem moření přípravkem M-
Sunagreen je také vyšší polní vzcházivost osiva. Přírůs-
tek v počtu vzešlých rostlin na jednotku plochy se 
dlouhodobě pohybuje na úrovni 8%. 

Na bohatším kořenovém aparátu můžeme dále 
modifikovat technologii pěstování vedoucí ke zvýše-
ným ale hlavně stabilním výnosům s jistou sladovnic-
kou kvalitou. Při pozdním setí, ale u některých pěstite-
lů prakticky vždy, jsou v prvních fázích odnožování 
aplikovány regulátory na podporu odnožování či za-
huštění porostu právě s cílem dosáhnout dostatečného 
množství odnoží, následně stébel a klasů pro špičkový 
výnos. Zde je vhodné připomenout, že pokud má rost-
lina bohatší kořenový aparát, sama o sobě má větší 
ochotu k odnožování a také je schopna bez stresů a 
lépe reagovat na tento případný regulační vstup, který 
ale vždy doporučujeme kombinovat s mimokořenovou 
výživou s dodávkou některých mikroprvků, ale hlavně 
fosforu.  

Do začátku odnožování v kombinaci s přípravky 
na bázi CCC lze přidat nové kombinované hnojivo K3 

(s vysokou dávkou fosforu a zinku) v dávce 2,0-
4,0 l/ha k dalšímu pozitivnímu ovlivnění růstu kořenů. 
V této kombinaci je možné i herbicidní ošetření. Od 
roku 2018 připravila společnost Chemap Agro zcela 
nový přípravek s názvem AUCYT START apliko-
vaný na počátku odnožování v dávce 2,0-4,0 l/ha. Pří-
pravek obsahuje kombinaci výživy a fytohormonů na 
bázi syntetických derivátů cytokininů – novou uni-
kátní účinnou látkou pro podporu zakládání silných 
odnoží se současným příznivým vlivem na růst kořenů. 
Tyto účinné látky vznikají na základě spolupráce 
s Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL). Takto 
koncipovaný přípravek už lze aplikovat samostatně 
nebo společně s herbicidy bez potřeby dalších kombi-
nací s výživou nebo retardanty. Základní myšlenkou 
při použití tohoto přípravku je vytvořit silné produktiv-
ní odnože za souběžného pozitivního vlivu na kořeno-
vý aparát ječmene. Kořen musí tyto odnože vyživit i za 
méně příznivých podmínek, jinak bývá snaha po del-
ších přísušcích často neúspěšná. Výsledky použití AU-
CYTu START v letech 2017-19 shrnuje tabulka 2. 
Dobře patrný je zejména vliv na posílení produkce na 
odnožích druhého řádu. 

Další možný technologický vstup následuje 
v ječmeni na konci odnožování či spíše na počátku 
sloupkování. Obecně se předpokládá, že neponecháme 
náhodě případný vliv padlí na redukci odnoží, ale po-
kud všechny dosavadní technologické kroky vedly 
k cíli, nutně musíme řešit morforegulaci a úpravu 
struktury porostu, tak abychom vysoký výnosový po-
tenciál porostu udrželi i v následujících fázích. Pro 
usnadnění a urychlení diferenciace produktivních 
odnoží je vhodné zařadit přípravek Sunagreen v davce 
0,5 l/ha. Aplikovaný stimulátor zvyšuje znovu hladinu 
auxinů v rostlinách. Na tuto hladinu už nemá žádný 
vliv aplikace podobných účinných látek na osivo, spíše 
naopak, pozitivně zvětšený kořenový aparát produkuje 
více cytokininů. Přitom zvýšení hladiny auxinů vý-
znamně ovlivňuje prodlužovací růst stonků, a tím ome-
zuje další odnožování. Auxiny jsou hlavním fytohor-
monem ovlivňujícím apikální dominanci a nesmíme na 
tuto vlastnost hledět jako na něco škodlivého či ne-
chtěného. Jde o naprosto přirozený stav rostlin, který je 
vhodné během sloupkování spíše podpořit, máme-li 
k dispozici dostatečný počet produktivních stébel. 
Z pokusů je zřejmé, že vhodný termín k aplikaci 
Sunagreenu se shoduje s termínem prvního morforegu-
lačního zásahu ke zkrácení a posílení stébla přípravky 
na bázi trinexapac-ethylu. Dokonce se projevuje, že 
vyšší fytohormonální aktivita příznivě ovlivňuje účinek 
těchto látek, takže z našich pokusů jednoznačně vyplý-
vá možnost v přímé kombinaci Sunagreenu s těmito 
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morforegulátory snížit jejich dávku o 0,1-0,15 l/ha 
především s ohledem na následný průběh počasí, 
zejména teploty a intenzity slunečního svitu. 

V dalším průběhu sloupkování je v intenzivní 
technologii vhodné korigovat výživný stav rostlin, a to 
cíleně na základě rozborů nebo obecně dodávkou 
směsných listových hnojiv. Z naší nabídky se jedná 
především o hnojiva LISTER, která se vyznačují rych-
lou reakcí rostlin a hlavně nulovým rizikem negativní-
ho ovlivnění pesticidních účinných látek v TM směsi 
díky plně chelátové formě hnojiv. Zásadní je také fun-
gicidní ochrana a v našich podmínkách mimokořenová 
výživa hořčíkem a sírou. Zde existuje logická vazba, 
chráníme-li listovou plochu, zvyšujeme její asimilační 
schopnost, potřebujeme mít dostatek hořčíků nejen pro 
tvorbu chlorofylu. V nabídce společnosti je unikátní 
hnojivo AKTIFOL Mag, které již v dávce 1,0 l/ha 
dostatečně ovlivňuje hladinu hořčíku, ale zároveň jeho 
forma, komplexotvorné transportní látky „AMIX“ 
ve hnojivu obsažené, napomáhají i systemickým 
účinným látkám fungicidů v jejich průniku a pohybu 
v rostlinách. Výsledky jednoznačně mluví pro společ-
nou aplikaci fungicidů s tímto hnojivem. Přídavek 
hnojiva AKTIFOL k fungicidní ochraně zvyšuje nejen 
výnos ječmene (ve víceletých pokusech až o 10% nad 
fungicidně ošetřenou kontrolu), ale díky lépe a déle 
fungující asimilační ploše rostlin příznivě ovlivňuje 
podíl předního zrna, HTZ a obsah dusíkatých látek. 
Tabulka 3 ukazuje vliv na práci asimilačního aparátu a 
výnos v posledním zkušebním roce. Tabulka 4 pak 
shrnuje ovlivnění obsahu N-látek. V dlouhodobém 
pohledu lze shrnout, že déle pracující listový aparát 
umožňuje alespoň částečně předcházet nouzovému 
dozrávání ve stresových podmínkách a napomáhá udr-
žet obsah N-látek v intervalu požadovaném u sladov-
nických ječmenů. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že využití „Sys-
témů podpory odnožování, možné stimulace, modelo-
vání porostu a mimokořenové výživy“ od společnosti 
CHEMAP AGRO s.r.o. má pro technologii jarního 
ječmene některá významná řešení a že vhodně uprave-
ná technologie dává velké možnosti především ve sta-
bilizaci jeho výnosů i kvality. 

 

 

Kontaktní adresa 

Ing. Jan Šamalík, tel. +420 739 593 830, 
jan.samalik@chemapagro.cz, 
www.chemapagro.cz 
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Tab. 1: Vliv stimulačních přípravků na kořenový systém ječmene jarního 
Hmotnost kořene 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Průměr za sledované období 

Varianta 
g % g % g % g % g % g % g % % 

Kontrola 0,46 100,0 3,20 100,0 0,98 100,0 0,42 100,0 1,23 100,0 4,12 100,0 2,9 100,0 100,0 
M-Sunagreen 0,53 115,9 3,38 105,5 1,16 118,4 1,18 281,0 1,83 148,8 4,21 102,2 4 137,9 144,2 

Zdroj: Ditana spol. s r.o., V. Bystřice, 2012-18 

Tab.2: Porovnání přípravku AUCYT START ke kontrole 
HTZ Počet zrn v klase - hl. stéblo   Počet zrn v klase - II.řád Podíl nad sítem 2,5 Výnos 

Varianta 
g % ks % ks % % %/kontrolu t/ha % 

Kontrola 2017 49,60 100,0 24,0 100,0 17,9 100,0 97,5 100,0 9,6 100,0 
AUCYT START 3,0 l/ha 2017 50,00 100,8 23,6 98,1 19,5 109,2 98,2 100,8 10,0 103,4 

Kontrola 2018 47,42 100,0 21,8 100,0 14,6 100,0 98,4 100,0 6,3 100,0 
AUCYT START 3,0 l/ha 2018 47,45 100,1 23,7 108,7 16,4 112,7 98,5 100,2 6,6 104,8 

Kontrola 2019 41,70 100,0 25,0 100,0 19,2 100,0 79,4 100,0 7,7 100,0 
AUCYT START 3,0 l/ha 2019 42,40 101,7 26,7 106,6 20,5 106,9 80,2 101,0 8,4 108,0 

Zdroj: Ditana spol. s r.o., V. Bystřice, 2017-19, Francin 

Tab.3: Ovlivnění zdravotního stavu a výnosu po přídavku AKTIFOL Mag k fungicidům 
Zelená plocha prap.listu 6.7.2017 Zelená plocha podprap.listu 6.7.2017 Výnos 

Varianta 
% plochy % na kontrolu % plochy % na kontrolu t/ha % 

Kontrola - 2x fungicid 30,0 100,0 43,3 100,0 9,2 100,0 
2x fungicid + 2x AKTIFOL Mag 38,3 127,8 50,0 115,4 9,6 103,9 

Zelená plocha prap.listu 30.6.2018 Zelená plocha podprap.listu 30.6.2018 Výnos 
Varianta 

% plochy % na kontrolu % plochy % na kontrolu t/ha % 
Kontrola - 2x fungicid 5,5 100,0 10,8 100,0 5,7 100,0 

2x fungicid + 2x AKTIFOL Mag 5,9 107,3 15,4 142,6 5,8 101,8 

Zdroj: Ditana spol. s r.o., V. Bystřice, 2017-18, Sebastian 

Tab.4: Ovlivnění obsahu N-látek v zrnu ječmene jarního 
Kontrola 2x Fungicid 2x Fung. + AKTIFOL 

Varianta 
NL Výnos NL Výnos NL Výnos 

Prestige 2014 10,8 8,03 11,4 9,00 10,4 9,55 
Prestige 2015 9,6 9,99 9,3 10,48 9,4 10,56 

Sebastian 2016 12,3 8,66 11,8 9,09 11,5 10,09 
Sebastian 2017 9,9 8,83 10,4 9,22 10,5 9,57 
Sebastian 2018 11,1 5,38 11,2 5,71 11,1 5,75 

Zdroj: Ditana spol. s r.o., V.Bystřice, 2014-18 
Sled aplikací: 1. fungicid + Aktifol Mag (2014,15,18) nebo Aktifol Sulf (2016,17), 2. fungicid + Aktifol Mag vždy 
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MOŘENÍ OSIVA A VÝNOSY JARNÍHO JEČMENE 
Hana HONSOVÁ 
Poradce 

Úvod  

Jen vysoce klíčivé a vitální osivo představuje 
záruku dosažení odpovídající hustoty porostu. 
K dosažení rychlého a rovnoměrného vzcházení rostlin 

může napomoci moření osiva. Při konvenčním způsobu 
pěstování mají pěstitelé k dispozici celou řadu mořidel.  

 

Metodika 

V laboratorních a polních se dvěma odrůdami 
jarního ječmene Zhana a Francin se zjišťoval vliv mo-
ření osiva mořidlem Raxil Star 0,5 l/t na polní vzcházi-
vost, počet klasů, počet zrn v klasech, výnos, hmotnost 
tisíce semen sklizeného zrna a výnos předního zrna. 
U odrůdy Francin se navíc sledoval vliv původu osiva 
na výnosové prvky. Osivo pocházelo z lokalit Horšov-
ský Týn na Domažlicku a Bezno na Mladoboleslavsku. 
Před setím byla u porovnávaných vzorků osiva stano-
vena laboratorní klíčivost a laboratorní vzcházivost ve 
stresových podmínkách (vitalita).  

V polních pokusech byla porovnávána výkon-
nost osiva jarního ječmene ze sklizně 2018 vysévaného 
v roce 2019 na pokusném pozemku Výzkumné stanice 
České zemědělské univerzity v Praze Červený Újezd 
ležící na Praze-západ. U odrůdy Francin se navíc sle-
doval vliv původu osiva na výnosové prvky. 

Maloparcelní polní pokusy probíhaly na parcel-
kách o sklizňové ploše deseti metrů čtverečních ve 
čtyřech opakováních. Vysévalo se 400 klíčivých obilek 
na metr čtvereční. Polní vzcházivost se vyhodnocovala 
po vzejití odpočtem rostlin. Před sklizní se stanovil 
počet klasů na metru čtverečním. Zároveň se u dvaceti 
za sebou jdoucích rostlin zjišťoval počet zrn v klasech 
ječmene. 

Zralé porosty se sklízely maloparcelní sklízecí 
mlátičkou. Sklizené zrno se vyčistilo na laboratorní 

čističce semen na sítě 2,2 mm a u každého vzorku se 
stanovila vlhkost. Výnos byl přepočten na 14% vlhkost 
zrna. 

Hmotnost tisíce semen (HTS) byla stanovena 
odpočítáním dvakrát 500 obilek na automatickém foto-
elektronickém počítadle a jejich zvážením. Jestliže byl 
rozdíl obou stanovení větší než 10 %, bylo nutno odpo-
čítání obilek opakovat. 

Laboratorní testy probíhaly ve čtyřech opaková-
ních. Test klíčivosti byl založen v navlhčeném skláda-
ném filtračním papíru při teplotě 20 °C. Laboratorní 
klíčivost byla stanovena po osmi dnech od založení 
testu. Laboratorní vzcházivost se zjišťovala ve streso-
vých podmínkách pomocí dvou testů vitality. 

Agrotechnika polních pokusů byla následující. 
Pokusy s jarním ječmenem byly zasety 21. března 
2019. Ve stejný den se hnojilo 200 kg/ha LAD. 
10. května se porosty ošetřovaly proti plevelům herbi-
cidem Mustang Forte 0,7 l/ha a 4. června byl proti 
houbovým chorobám použit fungicid Archer Turbo1 
l/ha. Sklizeň proběhla v plné zralosti 1. srpna. Po 
sklizni bylo osivo vyčištěno a vytříděno na sítě 
s obdélníkovými otvory o šířce 2,2 mm. V laboratoři 
byl stanoven podíl předního zrna nad sítem 2,5 mm a 
HTS. 

 

Výsledky 

V laboratorních a polních pokusech se dvěma 
odrůdami jarního ječmene byl testován vliv moření 
osiva na jeho vitalitu, polní vzcházivost, výnos a kvali-
tu sklizeného zrna. Polní pokusy byly založeny v roce 
2019 na ploše Výzkumné stanice ČZU v Červeném 
Újezdě. V polních i laboratorních i polních pokusech 
byly zjištěny rozdíly mezi porovnávanými vzorky 
osiva.  

Laboratorní rozbory 

U vysévaného osiva jarního ječmene byly mezi 
porovnávanými variantami zjištěny rozdílné výsledky 
(tab. 1). Moření osiva neovlivňovalo laboratorní klíči-

vost, která u všech porovnávaných vzorků dosahovala 
velmi vysoké úrovně, ale mělo kladný vliv na labora-
torní vzcházivost zjišťovanou ve dvou stresových tes-
tech. HTS byla u mořených variant v porovnání 
s nemořenými mírně zvýšená. Z odrůd měla vyšší HTS 
Zhana než Francin.  

Obecně testované osivo vykazovalo velmi vy-
sokou vitalitu. V testu 1 se za vysokou vitalitu považu-
je vzcházivost vyšší než osmdesát procent a v testu 2 
vyšší než sedmdesát procent. Z porovnávaných odrůd 
byla vyšší vitalita zjištěna u osiva odrůdy Zhana. Mo-
ření osiva mírně zlepšovalo vitalitu osiva u všech po-
rovnávaných vzorků. 
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Tab. 1 Laboratorní pokusy – osivo na výsev 

odrůda původ osiva moření osiva HTS (g) klíčivost (%)  Test vitality 1 (%) 
Test vitality 2 

(%) 
Zhana   nemořeno 53,2 99,8 91,0 76,0 
Zhana   mořeno 54,8 99,8 92,5 84,0 

Francin Horšovský Týn nemořeno 49,4 98,8 83,0 77,5 
Francin Horšovský Týn mořeno 50,5 99,5 87,0 78,0 
Francin Bezno nemořeno 45,8 99,3 82,0 75,0 
Francin Bezno mořeno 48,0 99,5 83,0 75,5 

 

Polní pokusy 

V polních pokusech založených v roce 2019 ne-
byly u jarního ječmene dosažené výsledky jednoznačné 
(tab. 2). V případě odrůdy Zhana moření nezlepšovalo 
polní vzcházivost, naopak vyšší počet rostlin vzešel 
z nemořeného osiva. U odrůdy Francin se moření osiva 
kladně projevilo na polní vzcházivosti, ale rozdíl nebyl 
příliš výrazný. Polní vzcházivost u porovnávaných 
dvou vzorků odrůdy Francin ovlivnil vliv původu osi-
va. Lépe vzešlo osivo pocházející z Bezna.   

Moření osiva vedlo k navýšení klasů pouze 
u varianty osiva odrůdy Francin pocházející 
z Horšovského Týna. V případě varianty osiva odrůdy 
Francin z Bezna nebyl zjištěn rozdíl v počtu klasů. 
U odrůdy Zhana byl zjištěn mírně vyšší počet klasů 
u varianty nemořeného osiva.  

Počet zrn v klasech moření osiva takřka neo-
vlivňovalo. Pouze u varianty nemořeného osiva odrůdy 
Francin pocházejícího z Horšovského Týna byl počet 

zrn v klasech mírně nižší v porovnání s variantou mo-
řeného osiva. 

V polních pokusech moření osiva u obou variant 
původu osiva odrůdy Francin nevedlo k navýšení vý-
nosů jarního ječmene. V případě odrůdy Zhana bylo 
zjištěno navýšení výnosu u varianty namořeného osiva 
o 0,2 t/ha. V porovnání odrůd poskytl vyšší výnos 
Francin než Zhana.  

Podíl předního zrna nad sítem 2,5 mm se mezi 
porovnávanými variantami příliš nelišil, pohyboval se 
mezi 96 až 97 %. Rozdíly ve výnosech předního zrna 
se pohybovaly ve stejných relacích jako výnosy po 
vyčištění na sítě 2,2 m.  

Hmotnost tisíce semen sklizeného zrna ječmene 
byla nižší než v případě vysévaného osiva. Výrazně 
vyšší HTS měla odrůda Zhana než Francin. U mořené 
varianty osiva odrůdy Zhana byla zjištěna vyšší HTS 
v porovnání s variantou namořeného osiva. Naopak 
u obou variant původu osiva odrůdy Francin  měly 
mořené varianty osiva nižší HTS než nemořené. 

Tab. 2 Polní pokusy a rozbory po sklizni 

odrůda původ osiva 
moření 
osiva 

rostliny  
na 1 m2 

klasy  
na 1 m2 

zrna  
v klase 

výnos zrna 
 (t/ha) 

podíl nad sítem  
2,5 mm (%) 

výnos předního  
zrna (t/ha) 

HTS 
(g) 

Zhana   nemořeno 360 564 22 7,31 97 7,10 44,00 
Zhana   mořeno 310 554 23 7,59 97 7,33 44,85 

Francin 
Horšovský 

Týn 
nemořeno 307 560 21 8,35 97 8,07 40,30 

Francin 
Horšovský 

Týn 
mořeno 315 622 23 8,19 96 7,83 39,55 

Francin Bezno nemořeno 326 601 22 8,41 96 8,07 40,27 
Francin Bezno mořeno 332 603 22 8,21 96 7,85 39,03 

 
 

Závěr 

V laboratorních a polních a pokusech s vybra-
nými odrůdami jarního ječmene založených v roce 
2019 byl testován vliv původu osiva a moření na jeho 
vitalitu, strukturu porostu a výnosy. U vysévaného 
osiva se vyhodnocovala semenářská a biologická hod-
nota.  

V pokusech byly zjištěny rozdílné výsledky me-
zi porovnávanými variantami. Moření osiva zlepšovalo 
jeho vitalitu posuzovanou ve dvou stresových testech. 
V polní vzcházivosti se ale výsledky různily. Výnosy 
zrna zvyšovalo moření osiva jen u jedné odrůdy. 
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VLIV MOŘIDEL A BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK  
NA VÝNOS A KVALITU ZRNA JEČMENE 

Luděk HŘIVNA, Roman MACO, R. DUFKOVÁ, Tomáš GREGOR, Viera ŠOTTNÍKOVÁ 
Mendelu v Brně 

Souhrn: Moření osiva a použití fytohormonů mělo značný vliv na výnos a kvalitu zrna ječmene. Použití přípravků 
s deriváty cytokininů k moření osiva zvyšovalo kořenovou kapacitu a také ovlivnilo kvalitu i výnos zrna. Přípravky 
s prekurzory auxinů navyšovaly výnos a trovněž ovlivnily některé kvalitativní parametry. Využití rostlinných hormonů na 
moření nebo k foliární aplikaci se ukázalo jako velice užitečné pro zvýšení výnosu zrna i jeho kvality. 

Klíčová slova: sladovnický ječmen, moření osiva, fytohormony, výnos zrna, kvalita zrna 

Úvod  

Význam stresových abiotických faktorů 
v posledních letech narůstá. Vysoké teploty a sucho 
způsobují snížení výnosu a kvality polních plodin. 
Aplikace pomocných, biologicky aktivních látek 
v průběhu vegetace může částečně eliminovat dopad 
jednotlivých stresů na rostlinu (Mohammadi and Mo-
radi 2013, Yang et al. 2016). Prospěšná může být také 
aplikace biologicky aktivních látek přímo na osivo jako 
součást moření osiva. Moření osiva těmito látkami 
zabezpečuje rovnoměrné klíčení, zvyšuje klíčivou 
energii, životaschopnost zrna a snižuje napadení od 
různého druhu plísní a hub (Pekarskas and Sinkevičie-
ne 2011). Je podpořen růst kořene, který má větší ka-

pacitu. Mohutnější kořenový systém, hlavně v suchých 
stresových podmínkách, příznivě ovlivňuje výnos a 
kvalitu zrna ječmene (Svačina et al. 2014). Sladovnické 
odrůdy ječmene s mohutnějším kořenovým systémem 
mají výrazně vyšší obsah škrobu, extraktu ale také 
vyšší obsah bílkovin (Chloupek et al., 2010).  

Vysoké teploty v průběhu kvetení a dozrávaní 
zrna negativně působí na výnos, objemovou hmotnost, 
přepad zrna nad sítem 2,5 mm apod. Aplikace cytoki-
ninů podporuje buněčné dělení a pomáhá zvýšit počet 
buněk v endospermu, čímž přispívá k rychlejší akumu-
laci škrobu a plnění zrn (Yang et al. 2016).  

Materiál a metody 

Pokus byl založen na pozemku patřícím do ka-
tastru ZP Agrospol Velká Bystřice jako maloparcelko-
vý. Pozemky se nachází v klimatickém regionu mírně 
teplém, mírně vlhkém. Půda je středně těžká, půdní typ 
hnědozem. Aktuální průběh povětrnosti 

v nejvýznamnějších měsících uvádí následující tabulka 
(tab. 1): Je třeba podotknout, že průběh povětrnosti 
 především v měsíci červnu byl extrémní. Průměrná 
teplota byla o 5,5oC vyšší. Na vývoj ječmene to ale 
nemělo výrazně negativní vliv.  

Tab.1 Průběh povětrnosti 

Měsíc Prům. teplota (°C) 
Normál  (°C) 

N30 
Odchylka  

od normálu  (°C) 
Srážky  (mm) 

Normál  (mm) 
N30 

Srážky v % 

březen 7,2 3,5 3,7 14,9 27,8 54 
duben  12,0 9,5 2,5 21,8 29,8 73 
květen  13,1 14,6 -1,5 77,2 63,8 121 
červen 22,8 17,3 5,5 88,7 68,3 130 
červenec 21,1 19,4 1,7 79,9 71,4 112 

srpen 21,8 19,1 2,7 58,8 62,7 94 
Zdroj: ÚKZÚZ Věrovany 

Příprava pozemku 

Na podzim bylo provedeno zapravení poskliz-
ňových zbytků střední orbou (chrást cukrovky). Dále 
byla aplikována K - hnojiva. Před setím byla provedena 
aplikace N - hnojiv v dávce 2q/ha LAV 27 tj. 54 kg 
N/ha (provedeno dle plánu hnojení zemědělského pod-
niku plošně). Zbytek N-hnojiv byl doaplikován během 
vegetace (100 l/ha DAM 390). Vyseta byla odrůda 
ječmene Francin s výsevkem 3,5 MKS. Setí proběhlo 
26.3.2019. Pokus byl uspořádán do následujících vari-
ant hnojení (tab. 2): 

Tab. 2 Schéma pokusu 

Var. „moření osiva“ 
BBCH 13 – 

21 
BBCH 25 – 27 

1 
Kontrola 

(nemořeno) 
  

2 
M-Sunagren 

(1,5 l/t) 
  

3 
Salis 

(3,0 l/t) 
  

4 
Salis 

(3,0 l/t) 
Aucyt Start 
(3,0 l/ha) 

 

5 
Salis 

(3,0 l/t) 
 

Sunagreen 
(0,5 l/ha) 
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M-Sunagreen a Sunagreen, jsou prezentovány 
jako stimulátory růstu a vývoje rostlin určené ke zvý-
šení intenzity počátečního vývoje rostlin v průběhu 
klíčení a nárůstu hmotnosti kořenového systému. Pří-
pravky Salis a Aucyt Start obsahují deriváty cytokini-
nů, které podporují hlavně tvorbu odnoži a kořenů 
(ChemapAgro 2019). V průběhu vegetace byly mimo 
aplikaci testovaného přípravku prováděny standardní 
agrotechnické zásahy, tj. aplikace morforegulátorů a 
fungicidů. V průběhu vegetace byla ve 3 termínech 
stanovena i kapacita kořene dle metodiky STŘEDY A 

KLIMEŠOVÉ (2016). Zde je potřeba podotknout, že 

kořenová kapacita byla stanovena u vyjednocených 
rostlin, tak aby nedošlo ke zkreslení v důsledku 
kontaktu kořenových soustav rostlin mezi sebou. 
U vyjednocených rostlin byl stanoven při posledním 
měření také počet produktivních odnoží. Sklizeň byla 
provedena maloparcelní sklízecí mlátičkou a z každého 
opakování byl odebrán vzorek zrna k dalším analýzám. 
Sklizeň proběhla 6.8.2019.U vzorků zrna byla stanove-
na jeho kvalita a výnos na hektar. Výnosové výsledky i 
výsledky kvalitativních analýz byly vyhodnoceny 
v programu Statistica 12. 

Výsledky a diskuze 

Z grafu č. 1 je patrná dynamika změn kořenové 
kapacity během horkého měsíce června, kdy došlo 
v průměru všech variant k její redukci na cca 50 %. 
Kořenová kapacita byla ovlivněna i aplikací jednotli-
vých přípravků (graf 2). V průměru nejmohutnější 
kořen byl zaznamenán po moření osiva přípravkem 
Salis a aplikaci přípravku Aucyt Star během odnožová-
ní porostu (var. 4). To souhlasi s údaji Gasparis et al., 
(2019), kteří rovněž zaznamenali zvýšení objemu koře-
nové hmoty vlivem cytokininů. V grafu 2 můžeme také 
pozorovat, jaký byl stav u jednotlivých variant 
v jednotlivých odběrech.  

U vyjednocených rostlin byl stanoven při 
posledním měření také počet produktivních odnoží. 
Ten byl nejvyšší u varianty 3, kde aplikace cytokininů 
zřejmě zvyšuje jejich počet,  stejně jako v pokusech 
pozoroval Koprna et al. (2016). S výjimkou varianty 2, 
kde byl jako mořidlo použit M-Sunagreen, byl u všech 
ostatních ošetřených variant počet produktivních odno-
ží vyšší než u kontroly (graf 3).  

Graf 1 Průměrná kapacita kořenů 

 

Graf 2 Velikost kořenového systému 

 

Graf 3  Počet odnoží 

   

Graf 4 Výnos zrna 

 

 

Výnos zrna se pohyboval v rozpětí 7,702 – 
8,200 t/ha (graf 4). Efektivní zde bylo jak moření pří-
pravkem M-Sunagreen (var. 2), tak i moření příprav-
kem Salis a následným postřikem přípravkem 
Sunagreen (var. 5). Auxiny a cytokininy navyšují počet 
buněk endospermu a ovlivňují akumulaci asimilátů do 
zrna (Yang et al. 2016), čím můžou ovlivňovat i výnos 
zrna. Objemová hmotnost zrna se pohybovala 
v rozmezí od 66,95 kg/hl do 67,53 kg/hl.  Nejvyšší byla 
u var. 3 a 4 tj. osiva mořeného přípravkem Salis pří-
padně s následnou aplikací Aucyt Star (graf 5).  
U všech variant byla objemová hmotnost vyšší než 
u kontroly. Přírůstek představoval cca 0,13 – 
0,58 kg/hl. 
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Graf 5 Objemová hmotnost zrna 

   

Graf 6 Propad zrna 

 

Z pohledu tvorby výnosu a extraktivnosti zrna 
jsou důležité hodnoty třídění spojené s frakcionací 
zrna. Klíčové je ovšem to, kolik bylo vytvořeno sladař-
sky využitelného zrna, tj. součet frakcí 2,8 a 2,5 mm. 
Z tohoto pohledu je důležitá hodnota propadu (graf 6). 
Ta byla nejnižší u varianty 3 (15,3 %). 

Hmotnost tisíce zrn byla průměrná (graf 7). 
Nejnižší byla u varianty 4 (41,8 g) a nejvyšší opět 
u varianty 3 (42,9 g). Ukázalo se, že aplikace přípravku 
Salis jako mořidla bez další následné aplikace během 
vegetace nejvíce příznivě ovlivnila mechanické vlast-
nosti zrna.  

 

Graf 7 Hmotnost tisíce zrn 

   

Graf 8 Obsah škrobu (%) 

 

 

Obsah N-látek byl vyšší a v tomto pokusu 
u všech variant vyrovnaný a pohyboval se v hodnotách 
od 13,9 –14,2. Obsah škrobu (graf 8) byl poměrně 
variabilní, nejvyšší hodnota byla zaznamenána u kont-
roly (65,9 %). Nejnižší hodnota byla dosažena u var. 4 
(63,9 %).   

Závěr 

Pokus byl výrazně ovlivněn průběhem povětr-
nosti. Projevily se zde především výrazné teplotní 
excesy během června a rychlé dozrávání v průběhu 
července. To částečně ovlivnilo výnos zrna, především 
jeho kvalitu, a odrazilo se i ve fungování přípravků. 
Nejmohutnější kořen byl zaznamenán po moření osiva 

přípravkem Salis a aplikaci přípravku Aucyt Star 
během odnožování porostu. Samotné mořeni příprav-
kem Salis mělo největší vliv na počet produktivních 
odnoží, množství předního zrna a HTZ. Obsah N-látek 
byl vyšší a u všech variant vyrovnaný. 
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SLADOVNICKÝ JEČMEN V ROCE 2019 
Malting barley in 2019 

Ivo HARTMAN, Vratislav PSOTA 
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s. 

Summary: Quality parameters were assessed in 255 samples of malting barley from crop 2019 according to the 
standard ČSN 46 1100-5. Average contents of nitrogenous substances and starch were 11.4 % and 62.6 %, 
respectively. Sieving fractions above 2.5 mm achieved the average value of 83.5 %. 

Klíčová slova: sladovnický ječmen, kvalita, sklizeň 2019  

Úvod  

V České republice byl podle odhadu ČSÚ 
(2019) v roce 2019 jarní ječmen pěstován na ploše 
212 tis. ha při průměrném výnosu 5,1 t/ha a ozimý 
ječmen na ploše 108 tis. ha s průměrným výnosem 
5,9 t/ha. Oproti roku 2018 došlo ke snížení pěstitelské 
plochy jarního ječmene o 10 tis. ha (4,6 %). 

Výnosy, pěstební plochy, množství sklizeného 
jarního ječmene, množství vyrobeného sladu a teore-
ticky spotřebované množství zrna ječmene na tuto 
výrobu od roku 1990 jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Vývoj pěstování ječmene jarního a výroby sladu (Psota, 2019, vlastní výpočet). 

Rok Plocha ha Sklizeň t Výnos t/ha 
Spotřeba ječmene  
na výrobu sladu t 

Výroba sladu t 
Spotřeba ječmene  
na výrobu sladu % 

1990 335 661 1 826 824 5,44 535 586 428 469 29 
1991 339 744 1 596 946 4,70 543 161 434 529 34 
1992 438 406 1 651 122 3,77 519 705 415 764 31 
1993 444 457 1 742 228 3,92 519 439 415 551 30 
1994 456 246 1 613 534 3,54 517 673 414 138 32 
1995 368 119 1 322 471 3,59 566 454 453 163 43 
1996 448 212 1 749 644 3,90 644 810 515 848 37 
1997 489 441 1 819 737 3,72 542 868 434 294 30 
1998 391 948 1 367 690 3,49 529 539 423 631 39 
1999 378 827 1 473 264 3,89 516 995 413 596 35 
2000 352 891 1 067 912 3,03 592 500 474 000 55 
2001 338 817 1 270 600 3,75 545 000 436 000 43 
2002 345 153 1 284 129 3,72 566 250 453 000 44 
2003 451 137 1 763 404 3,91 568 750 455 000 32 
2004 353 390 1 734 671 4,91 640 000 512 000 37 
2005 396 723 1 745 577 4,40 646 250 517 000 39 
2006 425 633 1 512 851 3,55 652 500 522 000 43 
2007 369 177 1 270 345 3,44 661 250 529 000 52 
2008 341 220 1 584 024 4,64 677 500 542 000 43 
2009 320 207 1 354 278 4,23 656 250 525 000 48 
2010 278 718 1 088 670 3,91 622 500 499 000 57 
2011 271 972 1 345 940 4,95 648 750 520 000 48 
2012 284 326 1 226 082 4,31 656 250 524 000 53 
2013 242 727 1 119 061 4,61 662 500 530 000 59 
2014 247 590 1 376360 5,56 675 000 540 000 49 
2015 261 406 1 420 443 5,43 685 000 548 000 48 
2016 221 719 1 192 366 5,45 680 000 544 000 56 
2017 230 529 1 144 144 4,96 682 500 546 000 60 
2018 222 122 1 112 910 4,93 685 000 548 000 63 
2019 211 876 1 088 094 5,14    
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Materiál a metody 

Pro hodnocení byly využity vzorky zasílané pěstiteli 
z území celé České republiky. U vzorků ječmene byly podle 
ČSN 461100-5 stanoveny: vlhkost zrna, přepad zrna na sítě 
2,5 mm, zrnové příměsi sladařsky nevyužitelné (zrna mecha-
nicky poškozená, zrna fyziologicky poškozená, zrna tepelně 
poškozená, zrna biologicky poškozená, zlomky zrn a zrna 
zelená). Dále byly stanoveny zrnové příměsi sladařsky čás-
tečně využitelné (zrna bez pluchy, zrna se zahnědlými špič-
kami a zrna s osinou nebo její částí), nečistoty a neodstrani-

telné příměsi. Klíčivost ječmene byla stanovena v rozto-
ku peroxidu vodíku (metoda EBC 3.5.2). Obsah vody, dusí-
katých látek a škrobu byl stanoven metodou NIR na přístroji  
AgriCheck (výrobce Bruins Instrument).  

Pro hodnocení přepadu na sítě 2,5 mm a obsahu dusí-
katých látek byly také využity vzorky ze zkušebních stanic 
ÚKZÚZ. Hodnota pro zkušební stanici je průměrem třech 
odrůd (Bojos, Kangoo, Sebastian) a dvou systémů pěstování. 

Výsledky 

V roce 2019 bylo celkem hodnoceno 255 vzor-
ků (z hodnocení bylo vyřazeny nesladovnické odrůdy). 
Nejvíce byly zastoupeny vzorky z kraje Olomouckého 
(22,3 %), Středočeského (17,3 %), Vysočina (12,2 %) a 
Jihomoravského (9,4 %). V souboru bylo zastoupeno 
11 vzorků ozimých sladovnických odrůd, 146 vzorků 
jarních odrůd pro CHZO České pivo a 98 vzorků ostat-
ních odrůd. Analyzované vzorky ozimého ječmene 
byly sklizeny v období od 3. 7. do 17. 7. 2019 a vzorky 
jarního ječmene byly sklizeny od 4. 7. do 24. 8. 2019. 

Soubor vzorků obsahoval 16 odrůd (14 jarních, 
2 ozimé). Nejvíce zastoupeny byly odrůdy Bojos 
(25,5 %), KWS Irina (16,1 %), Laudis 550 (14,9 %), 
Malz (9,8 %), Overture (9,8 %), Francin (7,1 %), Pio-
nier (3,1 %), KWS Amadora (2,0 %), Sebastian 
(2,0 %) a Spitfire (2,0 %). Z ozimých odrůd byly za-
stoupeny odrůdy KWS Ariane (2,7 %) a SY Tepee 
(1,6 %).  

Průměrné hodnoty, minimální a maximální 
hodnoty sledovaných parametrů jsou uvedeny v tab. 2. 
Průměrná vlhkost zrna ječmene byla příznivá a dosáhla 
průměrné hodnoty 12,6 %. Požadavku normy na vlh-
kost nevyhovělo 0,8 % vzorků. 

Průměrná hodnota přepadu na sítě 2,5 mm byla 
83,5 % (min. 30,0 %, max. 98,9 %). Požadavkům na 
hodnoty přepadu (min. 85 %) nevyhovělo 47,1 % 
vzorků. V grafu 1 jsou uvedeny průměrné hodnoty 
přepadu zrna na zkušebních stanicích ÚKZÚZ. Nejniž-
ší přepad zrna byl zjištěn na stanicích Chrlice, Branišo-
vice (Jihomoravský kraj) a Jaroměřice nad Rokytnou 
(Kraj Vysočina). 

Zrnové příměsi sladařsky nevyužitelné (ZPSN) 
zahrnují zrna ječmene, které jsou z hlediska sladařské-
ho znehodnocena, která s velkou pravděpodobností 
nevyklíčí. U analyzovaných vzorků byl zjištěn průměr-
ný obsah ZPSN 1,9 % a požadavku normy (max. 3 %) 
nevyhovělo 14,1 % vzorků.  

Tabulka. 2: Kvalita zrna sladovnického ječmene, sklizeň 2019 
Parametr Průměr  Minimum Maximum 
3.1 Přepad zrna nad sítem 2,5 mm  83,50 30,00 98,90 
3.2 Příměsi  5,59 0,50 17,30 
3.3 Zrnové příměsi sladařsky nevyužitelné  1,87 0,10 7,90 
3.4 Zrna mechanicky poškozená  0,30 0,00 2,50 
3.5 Zrna fyziologicky poškozená  0,04 0,00 2,80 
3.6 Zrna tepelně poškozená  0,26 0,00 3,00 
3.7 Zrna biologicky poškozená  0,00 0,00 0,20 
3.8 Zlomky zrn  1,06 0,00 4,50 
3.9 Zrna zelená  0,20 0,00 4,10 
3.10 Zrnové příměsi částečně sladařsky využitelné  3,72 0,30 15,70 
3.11 Zrna bez pluch (nahá)  1,26 0,00 6,30 
3.12 Zrna se zahnědlými špičkami  1,29 0,00 8,60 
3.13 Zrna s osinou  1,18 0,00 8,30 
3.14 Nečistoty  0,12 0,00 2,20 
3.15 Cizí semena  0,04 0,00 2,00 
3.15a Škodlivé nečistoty  0,00 0,00 0,00 
3.15b Ostatní semena  0,01 0,00 2,00 
3.15c Neodstranitelné příměsi  0,03 0,00 0,70 
3.16 Cizí látky  0,08 0,00 1,90 
3.16a Organické nečistoty  0,05 0,00 0,40 
3.16b Anorganické nečistoty  0,03 0,00 1,80 
Vlhkost  12,59 10,30 15,60 
Klíčivost  98,47 94,00 100,00 
Obsah bílkovin  11,43 8,40 15,10 
Obsah škrobu  62,56 57,50 66,00 
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Do kategorie zrnové příměsi částečně sladařsky 
využitelné (ZPCSV) patří vady a poškození, které zrno 
ječmene nezbavují schopnosti klíčit, ale mohou způso-
bovat problémy při sladování. U analyzovaných vzorků 
byl zjištěn průměrný obsah ZPCSV 3,7 % a požadav-
kům normy (max. 6 %) nevyhovělo 17,3 % vzorků.  

U zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných 
tvoří největší podíl zlomky zrn a mechanicky poškoze-
ná zrna. U zrnových příměsí částečně sladařsky využi-
telných připadá největší podíl na zrna se zahnědlými 
špičkami a zrna bez pluch. 

V kategorii neodstranitelná příměs vyhověly 
požadavku normy (maximální obsah 1 %) všechny 
vzorky. 

Průměrná klíčivost zrna ječmen dosáhla hodno-
ty 98,5 %. Požadavkům na minimální klíčivost (min. 
96 %) nevyhovělo 1,6 % vzorků. 

Průměrný obsah dusíkatých látek byl 11,4 %. 
Požadovanému rozsahu 10–12 % obsahu dusíkatých 
látek nevyhovělo 45,5 % vzorků, přičemž v nevyhovu-
jících vzorcích převažují vzorky (97 %) s obsahem 
dusíkatých látek vyšším než 12 %. Na obr. 2 jsou uve-
deny průměrné hodnoty obsahu dusíkatých látek na 
zkušebních stanicích ÚKZÚZ. Nejvyšší obsah dusíka-
tých látek v zrnu ječmene byl zjištěn na stanicích Ob-
lekovice, Branišovice a Tursko. 

Při porovnání s rokem 2018 (Hartman, 2019) 
byl v roce 2019 zjištěn nižší obsah dusíkatých látek 
v zrnu ječmene, vyšší obsah škrobu, nižší přepad zrna 
na sítě 2,5 mm a nižší obsah zrnových příměsí sladař-
sky nevyužitelných a částečně využitelných.  

 

Graf 1: Přepad zrna na sítě 2,5 mm na zkušebních stanicích ÚKZÚZ 

 
 

 

Graf 2: Obsah dusíkatých látek v zrnu jarního ječmene na zkušebních stanicích ÚKZÚZ 
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Závěr 

Množství sklizeného ječmene je necelých 1,1 
mil. tun. Zrno ječmene má nízké hodnoty přepadu na 
sítě 2,5 mm, tzn. že zrno je drobnější a při máčení bude 
rychleji přijímat vodu. Průměrný obsah dusíkatých 
látek byl příznivý, ale s poměrně širokým rozsahem 
hodnot od 8,5 % do 15,1 %. Jedna třetina vzorků měla 
vysoký obsah dusíkatých látek. Příznivý byl obsah 

zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných a částečně 
sladařsky využitelných. U zrnových příměsí sladařsky 
nevyužitelných tvoří největší podíl zlomky zrn a me-
chanicky poškozená zrna. U zrnových příměsí částečně 
sladařsky využitelných připadá největší podíl na zrna 
se zahnědlými špičkami a zrna bez pluch. 
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MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ TUHÝCH I KAPALNÝCH HNOJIV 
Z PORTFOLIA FIRMY YARA CZECH REP.  

VE VÝŽIVĚ JARNÍHO JEČMENE 
Luděk HŘIVNA, Roman MACO, R. DUFKOVÁ, Viera ŠOTTNÍKOVÁ, Tomáš GREGOR 
Mendelu v Brně 

Souhrn: V maloparcelním pokusu byl v roce 2019 ověřován vliv hnojiv Yara Mila NP,  stupňovaných dávek Yara Bela 
Sulfan a foliární výživy hnojivy Yara Vita Gramitrel a Yara Vita Molytrac na výnos zrna jarního ječmene i jeho kvalitu. 
Nejvyšší výnos byl stanoven po aplikaci nejvyšší dávky dusíku v kombinaci s YV Gramitrel na počátku sloupkování i YV 
Molytrac ve 2. polovině sloupkování. Obsah dusíkatých látek se zvyšující se dávkou dusíku rostl a pohyboval se 
v rozmezí 11,35 – 13,5 %. 

Klíčová slova: sladovnický ječmen, hnojení dusíkem, foliární výživa, výnos zrna, kvalita zrna 

Úvod  

Dusík je obvykle nejvíce limitující minerální ži-
vinou nezbytnou pro růst a vitalitu rostlin. K rychlému 
nastartování vývoje ječmene je zapotřebí hlavně dusík. 
Hnojení dusíkem má významný vliv na konečnou skli-
zeň a pokud tento prvek není dodán rostlině v pravý 
čas, tak klesá výnos a kvalita zrna (Moreno et al., 
2003). Využití aplikovaného N plodinami může být 
nižší jak 50 %. Velká část aplikovaného N je ztracena 
procesy, jako je těkání do ovzduší, mikrobiální imobi-
lizace a vyplavování v závislosti na formě hnojiva a 
aplikace (Ladha et al., 2005). Potřebné množství dusí-
ku a jeho využití závisí na průběhu počasí, typu půdy, 
předplodině i odrůdě ječmene. Hnojení dusíkem ve 

správně nastavené dávce a aplikačním termínu je pro 
zvýšení produkce plodin zásadní. Dusík je tedy hlavní 
makroživinou pro dosažení vyššího výnosu a kvality 
ječmene. Na druhé straně, nadměrné hnojení dusíkem 
způsobuje nadměrný růst, náchylnost k poléhání rost-
lin, nízkou hmotnost zrna, menší množství klasů, zpož-
děné dozrávání a větší náchylnost k chorobám a škůd-
cům (Alam, 2007). Při aplikaci dusíkatých hnojiv by se 
měl brát zřetel taky na koncentraci minerálního dusíku 
v půdě, který vzniká přirozenou mikrobiální aktivitou. 
Hlavně aby nedocházelo k přehnojení, zbytečným 
ztrátám a negativnímu vlivu na životní prostředí (Sip-
pola a Yläranta, 1985).  

Materiál a metody 

V průběhu roku 2019 byl založen maloparcelní 
polní pokus, ve kterém bylo ověřováno uplatnění hno-
jiv a přípravků firmy YARA Agri Czech republic, s r.o. 
ve výživě jarního ječmene. Byl sledován výnos zrna a 
jeho kvalita. Pokus byl založen na pozemku patřícím 
do katastru ZP Agrospol Velká Bystřice jako malopar-
celkový. Pozemky se nachází v klimatickém regionu 
mírně teplém, mírně vlhkém. Půda je středně těžká, 
půdní typ hnědozem. Vyseta byla odrůda ječmene 

Bojos s výsevkem 3,8 MKS. Předplodinou byla cuk-
rovka se zapravenými posklizňovými zbytky. Aktuální 
průběh povětrnosti i příprava pozemku před setím byly 
shodné jako ve článku „Vliv huminových látek na 
výnos a kvalitu zrna ječmene při zvýšené dusíkaté 
výživě „. Po vzejití porostu byly odebrány půdní vzor-
ky z profilu 0 - 30 cm. Byl stanoven obsah dusíku 
(Nmin) a také další agrochemické vlastnosti půdy. 
Výsledky prezentují tabulky 1 a 2. 

 

Tab. 1 Stanovení Nmin v půdě 
Dusík Dusík  Dusík  

Název 
N-NH4 N-NO3 celkem 

kg N/ha 

Obsah v mg/kg 1,75 19,4 21,2 84,8 

 

Tab. 2 Stanovení AZP (dle Mehlich III) 
Fosfor Draslík Vápník Hořčík Síra KVK 

pH 
mg/kg   

5,88 72,3 187 1470 114 12,6 87,5 

 

Setí proběhlo 26. 3. 2019 a sklizeň 6. 8. 2019. Pokus byl uspořádán do následujících variant hnojení (tab. 3): 
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Tab. 3 Schéma pokusu 
druh hnojiva a termín aplikace 

Var. Yara Mila NP  
3. list* 

Yara Bela Sulfan  
BBCH 28-30 

YV Gramitrel   
BBCH 32-34 

YV Molytrac   
 BBCH 32-34 

1 - - - - 
2 + - + - 
3 + 20kg N + - 
4 + 40kg N + - 
5 + 60kg N + - 
6 + 60kg N + + 

*Dávka Yara Mila NP byla stanovena na základě stanovení  Nmin v profilu 0-30 cm– vzorek odebrán při setí – dle Nmin upraveno na 1,0 q/ha, dávka 
YV Gramitrel - 2 l.ha-1, YV Molytrac - 0,25 l.ha-1. 

 

V průběhu vegetace byly mimo aplikaci testo-
vaných hnojiv prováděny standardní agrotechnické 
zásahy, tj. aplikace morforegulátorů a fungicidů. Skli-
zeň byla provedena maloparcelní sklízecí mlátičkou a 
z každého opakování byl odebrán vzorek zrna k dalším 
analýzám. Porost byl v době sklizně nepolehlý. 
U vzorků zrna bylo provedeno třídění a stanoveny 

podíly na sítech 2,5 a 2,8 mm, obsah N-látek a škrobu 
(Basařová et al., 1992). Výsledky byly vyhodnoceny 
dostupnými statistickými metodami v programech 
Microsoft Excel 2010 a Statistica 12 pomocí jednofak-
torové analýzy variance s následným testováním dle 
Tuckeye. 

 

Výsledky a diskuze  

 Výnosy zrna byly průměrné (graf 1). Nejvyšší 
výnos byl stanoven u varianty 7, tj. u porostu, kde byla 
aplikována nejvyšší dávka dusíku, YV Gramitrel na 
počátku sloupkování i Yara Vita Molytrac ve 2. polo-
vině sloupkování.  Těsně za touto variantou skončila 
varianta 2, kde bylo aplikováno pouze hnojivo Yara 
Mila NP. Potvrdilo se tak, že při vyšších dávkách dusí-
ku nedochází k významným rozdílům ve výnosu. Pře-
hnojení dusíkem může naopak výnos zrna snižovat 
(Moreno et al., 2003). 

 Graf 1 Výnos zrna (t/ha) 

 

Objemová hmotnost se pohybovala v rozmezí 
65,13 – 66,89 kg.hl-1.  Nejvyšší byla u kontroly a nej-
nižší u var. 3, což zřejmě ovlivnilo i výnos zrna u této 
varianty (graf 2). Objemová hmotnost zrna korelovala i 
s tříděním zrna. Jednoznačně se to projevilo u přepadu 
zrna nad sítem 2,8 mm, kde nejvyšší hodnota 
(71,06 %) byla stanovena u kontrolní varianty, tj. tam, 
kde byla i nejvyšší objemová hmotnost zrna. Zřetelný 
byl i vliv dávky dusíku, kdy s rostoucí dávkou N se 
podíl zrna nad sítem 2,8 mm snižoval. 

Graf 2 Objemová hmotnost zrna (kg/hl) 

 

Hodnoty přepadu zrna nad sítem 2,8 mm se tak 
pohybovaly v rozmezí od 71,06 do 51,6 % (graf 3). 
Úměrně tomu rostl podíl zrn, které se zachytily na sítě 
o průměru ok 2,5 mm (graf 4). Ten byl naopak nejvyšší 
u variant s nejvyšší dávkou N. Hodnoty propadu zrna a 
tedy i zastoupení zrn sladařsky nevyužitelných 
s dávkou dusíku rostly. 

Graf 3 Přepad zrna nad sítem 2,8mm 
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Graf 4 Přepad zrna nad sítem 2,5mm 

 

 Graf 5 Hmotnost tisíce zrn 

   

Graf 6 Obsah N-látek (%) 

 

Hmotnost tisíce zrn dosahovala průměrných 
hodnot (graf 5). Nejvyšší byla u kontrolní varianty 
(44,37 g), následně klesala se zvyšující se dávkou du-
síku. Tento výsledek souhlasí s Oral et al. (2018), kde 
hmotnost tisíce zrn byla největší bez aplikace dusíka-
tých hnojiv nebo v jejich nejnižších dávkách. Dusík 
obecně zvyšuje výnos zrna ale jeho vyšší dávky můžou 
snižovat hmotnost zrna (Mckenzie et al., 2005).  

Obsah dusíkatých látek v zrně (graf 6) se zvyšu-
jící se dávkou dusíku rostl a pohyboval se v rozmezí 
11,35 – 13,5 %. Podobný jev pozorovali také Oscars-
son et al., (1998). Vyšší výnos zrna nestačil ke zředění 
jejich obsahu.  

Závěr 

Průběh pokusu byl výrazně ovlivněn průběhem 
povětrnosti, který se projevil především výraznými 
teplotními excesy během června a rychlým dozráváním 
v průběhu července. To částečně ovlivnilo výnos zrna i 
jeho kvalitu. Nejvyšší výnos byl stanoven u varianty 7, 
tj. u varianty kde byla aplikována nejvyšší dávka dusí-
ku, YV Gramitrel na počátku sloupkování i Yara Vita 

Molytrac ve 2. polovině sloupkování. Ve srovnání 
s kontrolní variantou byl pouze u 3 varianty stanoven 
výnos nižší, jinak ve všech dalších případech aplikace 
hnojiv firmy Yara vedla ke zvýšení výnosu zrna. Me-
chanické vlastnosti zrna byly nejlepší u kontrolní vari-
anty. Obsah dusíkatých látek se zvyšující se dávkou 
dusíku rostl a pohyboval se v rozmezí 11,35 – 13,5 %. 
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VÝZNAM BIOSTIMULÁTORŮ V PĚSTITELSKÉ TECHNOLOGII 
SLADOVNICKÉHO JEČMENE ROSTE 

Alena BEZDÍČKOVÁ 
Ditana spol. s r.o. 

  

Extrémní výkyvy počasí zaznamenáváme 
v posledních letech stále častěji a podle předních kli-
matologů budeme muset s tímto prvkem počítat i 
v budoucnu. Tento trend nemůžeme změnit a je velmi 
obtížné jej zmírnit. Delší období sucha, doprovázené 
současně vyššími teplotami ve vegetačním období, 
vytváří velmi nepříznivé podmínky pro růst a vývoj 
plodin, což se velmi negativně odráží na dosahovaných 
výnosech. Jarní ječmen je k těmto výkyvům velmi 
citlivý a vzhledem ke krátké vegetační době je dopad 
extrémních výkyvů počasí na výnos i jeho kvalitu vel-
mi výrazný. Proto je nezbytné hledat možnosti a způ-
soby, jak připravit rostliny na určitá nepříznivá až stre-
sující období, případně jim pomoci tyto stresy lépe 

překonat a co nejrychleji se dostat opět do normálního 
fungování fotosyntézy, tvorby biomasy a výnosu. 

Stav porostů a jejich kondici významně ovlivňu-
je počasí. Průběh počasí v jarních měsících duben – 
červen (nejvíce ovlivňují stav porostů ječmene) 
v posledních čtyřech letech (2016 – 2019) je uveden 
v grafech 1 a 2. Podíváme-li se na uvedené hodnoty, 
zejména rozložení srážek, vidíme, že toto období bývá 
srážkově deficitní, navíc často s nadprůměrně vysoký-
mi teplotami (o 2 až 6°C nad dlouhodobý Normál), což 
nepříznivě ovlivňuje růst a vývoj rostlin, hustotu poros-
tu, jeho vitalitu i výnos. 

Graf 1: Úhrny srážek v měsících duben – červen (Velká Bystřice, 2016 – 2019) 
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Graf 2: Průměrné měsíční teploty v měsících duben – červen (Velká Bystřice, 2016 – 2019) 
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Velmi extrémní a diametrálně odlišné z pohledu 
podmínek pro jarní ječmen, byly ročníky 2018 (ex-
trémně suché, navíc teplé jaro) a r. 2019, kdy duben byl 
poměrně suchý a teplý, ale v naší pokusné lokalitě díky 
kvalitní vododržné půdě výrazně neovlivnil růst jarního 
ječmene, květen byl pak vlahý, srážkově bohatý a ne-
patrně chladnější než je dlouhodobý Normál, což 

umožnilo jarním ječmenům vytvořit velmi hustý a 
bujný porost. Tyto podmínky ovlivnily výskyt chorob, 
zejména spály ječné (Rhynchosporium secalis), ale 
také výrazně zvýšily riziko polehnutí. To vše se ná-
sledně promítlo do výnosů a kvality ječmene. Tyto 
podmínky byly vhodné i pro dokonalé prověření jak 
fungicidních, tak regulačních či stimulačních zásahů. 

Graf 3: Výnosová reakce jarního ječmene na různé typy zásahů (Ditana 2018, 2019) 
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 V r. 2018, extrémně nepříznivém pro jarní ječ-
men v dané lokalitě, byla efektivita prováděných fun-
gicidních zásahů velice nízká (nízký výskyt chorob), 
u regulátorů byla aplikace zbytečná a v některých pří-
padech s negativním dopadem na výnos; efektivita 
testovaných biostimulátorů byla přibližně shodná 
s fungicidy, s průměrným zvýšením výnosu 106,3% 
vzhledem k neošetřené kontrole, ovšem s výrazně niž-
šími náklady. V r. 2019 byla průměrná výnosová reak-
ce použitých fungicidních a regulačních systémů kolem 
119 % k neošetřené kontrole, což odráželo vysoký 
výskyt houbových chorob a vysokou potřebu dobré 
regulace polehnutí vzhledem k hustotě a bujnosti po-
rostu. Výnosová reakce po použití biostimulátorů se 
pohybovala stejně jako v suchém a nepříznivém roční-
ku 2018 kolem 106% ke kontrole (s rozmezím až do 
114%), ovšem cena biostimulátorů je výrazně nižší než 
fungicidních systémů či regulátorů. Údaje uvedené 

v grafu 3 představují průměrné zvýšení výnosu 25 – 65 
testovaných variant pro každý typ zásahu! 

Vliv testovaných biostimulátorů na výnos se 
pohyboval v jednotlivých případech od 101 – 114%, 
z čehož je zřejmé, že existují velké rozdíly mezi jed-
notlivými biostimulátory, a výsledky našich malopar-
celkových pokusů to potvrzují. 

V současné době je na pesticidním trhu nepře-
berné množství biostimulátorů nejrůznějšího složení a 
nabídka biostimulátorů je značně nepřehledná, proto 
v rámci pokusnické činnosti prověřujeme výnosové či 
jiné biostimulační efekty vybraných biostimulátorů. 
Nejvíce prověřeným biostimulátorem je Quick Humin 
Forte, organominerální hnojivo s obsahem huminových 
látek, který testujeme v několika plodinách od r. 2012. 
Velmi zajímavé a vysoce efektivní je uplatnění tohoto 
biostimulátoru v jarním ječmeni.  

Tab. 1: Vliv aplikace přípravku Quick Humin Forte 1 l/ha v DC 32  
na vybrané výnosotvorné prvky, výnos a kvalitu (Bojos, Ditana 2016 – 2019) 

Vliv aplikace Quick H.Forte 1 na hodnotu daného parametru 
 

Počet klasů/m2 
Výnos 
% ke K 

HTZ 
g 

Změna obsahu NL 
 v % 

Obsah NL v %  
na kontrole bez Quicku* 

2016 + 70 103,4 +1,5 +0,1 15,1 
2017 +3 107,9 +0,6 -0,3 12,2 
2018 +22 108,2 +0,1 +0,8 10,5 
2019 +92 112,7 +0,4 +1,1 11,6 

Průměrná  
změna parametru 

+46,75 108,05% +0,65 +0,4% X 

Průměr  
kontrol 2016 - 2019 

796 7,12 t/ha 45 g X 12,35 

*z pohledu sladovnické kvality je důležitá hodnota obsahu N-látek v zrně, nikoli změna po aplikaci, proto jsou u tohoto znaku uvedeny 2 sloupečky 



Sborník z konference „Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení...“, 20. 1. - 23. 1. 2020 - 33 - 

 Uvedené výsledky dokazují příznivé účinky 
aplikace Quick Humin Forte na výnosotvorné prvky a 
na výnos, a to ve všech čtyřech velmi odlišných roční-
cích. Aplikace v první polovině sloupkování zvýšila 
hustotu porostu o cca 47 klasů/m2, s rozmezím od 3 do 
92 klasů, což je velmi významné ovlivnění důležitého 
výnosotvorného prvku. Průměrné zvýšení výnosu do-
sáhlo 108,05% vzhledem k neošetřené kontrole, 
s rozmezím od 103,4 – 112,7% v závislosti na ročníku. 
Na vyšším výnose se mimo jiné podílela i vyšší HTZ u 
variant ošetřených Quickem. U jarního ječmene je 
nezbytné sledovat i obsah N-látek v zrně, důležitý 
ukazatel sladovnické jakosti. S výjimkou jednoho ze 
čtyř sledovaných ročníků byl vliv Quicku nepatrný a 
nebo příznivý ve prospěch posunu sledovaného para-
metru k požadovaným hodnotám. V rámci technologie 

je důležité provádět AAR a na základě nich případně 
volit další výživářské zásahy, směřující k dosažení 
sladovnické jakosti ječmene. 

 Z hlediska zajištění stability výnosu jarního 
ječmene je velmi důležité zajistit dostatečnou hustotu 
porostu podpořením rozvoje kořenové soustavy, pří-
padně následně podporou odnožování. Aplikace na 
podporu odnožování se provádějí zpravidla v první 
polovině odnožování (BBCH 21 – 25). Velmi dobré 
uplatnění v tomto segmentu má přípravek Rooter (Vita-
lroot, Tonivit), jak vyplývá z výsledků tříletých malo-
parcelkových pokusů (tab. 2). Rooter (Vitalroot, Toni-
vit) je biostimulátor kořenového systému s obsahem 
extraktu z mořských řas Aschophyllum nodosum kmen 
GA 142, navíc s obsahem P a K. 

Tab. 2: Vliv aplikace biostimulátoru Rooter (Vitalroot resp. Tonivit) na hustotu porostu a výnos (Bojos, Ditana, 
2016 – 2018) 

Počet klasů/m2 Výnos 

Rok 
kontrola 

Rooter (Vitalroot) 1 l/ha v 
DC 23 

Kontrola 
t/ha 

Rooter (Vitalroot) 1 
t/ha 

Rooter (Vitalroot) 
1 

% ke K 
2016 880 899 +19 8,33 8,81 105,77 
2017 706 760 +54 8,36 8,52 101,91 
2018 522 647 +125 4,24 4,50 106,21 

Průměr 2016 – 
2018 

  +66   104,63 

 

 

Z výsledků přesných maloparcelkových pokusů 
vyplývá, že aplikace přípravku Rooter (Vitalroot, To-
nivit) v první polovině odnožování výrazně zvyšuje 
hustotu porostu; v průměru tříletého pokusu představo-
valo toto zvýšení +66 klasů/m2, s rozpětím od +19 do 
+125 klasů/m2. Pozitivní vliv přípravku Rooter (Vita-
lroot, Tonivit) na kořeny a následně hustotu porostu 
významně převyšuje další testované biostimulátory. 
Průměrné zvýšení výnosu představovalo v daném po-
kuse 104,63% k neošetřené kontrole (s rozmezím 
101,91 – 106,21%). Vzhledem k uvedeným vlastnos-
tem je přípravek Rooter (Vitalroot, Tonivit) velmi 

vhodný k zařazení do systémů s dalšími biostimulátory, 
jejichž prověřování v přesných pokusech ještě probíhá. 

 Uvedené výsledky přesných maloparcelkových 
pokusů naznačují, že je možné za pomoci biostimuláto-
rů (např. Quick Humin Forte, Rooter resp. Vitalroot 
resp. Tonivit) vytvořit systémy, které budou představo-
vat stabilizační prvek v pěstitelské technologii; 
v běžných letech svým pozitivním vlivem na výno-
sotvorné prvky a následně výnos mohou dopomoci 
k vyšším výnosům, lepší kvalitě i ekonomice, v méně 
příznivých letech mohou pomoci omezit redukci výno-
sotvorných prvků, což se také příznivě projeví na vý-
nose i ekonomice. 
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VLIV HUMINOVÝCH LÁTEK NA VÝNOS A KVALITU ZRNA 
JEČMENE PŘI ZVÝŠENÉ DUSÍKATÉ VÝŽIVĚ 

Luděk HŘIVNA, Roman MACO, R. DUFKOVÁ, Viera ŠOTTNÍKOVÁ, Tomáš GREGOR 
Mendelu v Brně 

Souhrn: V průběhu roku 2019 byl sledován vliv huminových látek na výnosotvorné prvky zrna ječmene. Po aplikaci 
huminových látek docházelo k navýšení výnosu zrna a pozitivně byla ovlivněna i jeho kvalita. Zvýšil se podíl sladařsky 
využitelného zrna, objemová hmotnost, obsah škrobu v zrně a snižoval se obsah dusíkatých látek. 

Klíčová slova: sladovnický ječmen, huminové látky, foliární aplikace, výnos zrna, kvalita zrna 

Úvod  

Huminové látky se skládají z organického mate-
riálu, který je výsledkem různých reakcí biotických a 
abiotických procesů. Toto komplexní shromáždění 
molekul odvozených z rostlinných a živočišných zbyt-
ků představuje jeden z nejkvalitnějších organických 
materiálů na Zemi (Nardi el al., 2016). Huminové látky 
mohou ovlivňovat jak dýchání, tak fotosyntetický pro-
ces. Stimulační účinky huminových látek přímo korelu-
jí se zvýšeným příjmem makroživin, jako je dusík, 
fosfor, síra a mikroživin,  jako jsou Fe, Zn, Cu a Mn 
(Nardi et al., 2002). Pettit, (2004) pozoroval, že aplika-
ce huminových a fulvových kyselin na plodiny obvykle 
souvisí se zvýšenou iniciací tvorby kořenů a jejích 

růstem. Kyselina huminová je organický biostimulátor, 
který významně ovlivňuje růst a vývoj rostlin a zvyšuje 
výnos plodin. Tyto pozitivní účinky na rostliny lze 
připsat hlavně fyziologické aktivitě podobné fytohor-
monům (Nardi el al., 2016). Kyselina huminová zlep-
šuje fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půd 
(Mikkelsen, 2005). Snižuje množství virů přenášených 
do půdy a zlepšuje zdraví půdy, příjem živin rostlina-
mi, dostupnost minerálů, kvalitu plodin, snižuje množ-
ství aplikovaných hnojiv. Hnojiva na bázi huminových 
kyselin zvyšují úrodu plodin stimulují rostlinné enzy-
my, hormony a zlepšují úrodnost půdy (Mayhew, 
2004). 

Materiál a metodika 

V rámci pokusu byla testována opakovaná foli-
ární aplikace přípravku Lignohumát MAX. Lignohu-
mat MAX je vysoce koncentrovaný vodný roztok smě-
si huminových a fulvových kyselin a jejich solí, kde 
fulvové kyseliny převažují. Lignohumat MAX má 
příznivý a komplexní vliv na rostliny. Zvyšuje využití 
živin obsažených v půdě, dochází k lepšímu příjmu 
doplňkové výživy listem, podporuje rozvoj kořenového 
systému, zvyšuje odolnost vůči biotickým a abiotickým 
stresům. Nenahrazuje základní hnojení. Hodnota pH 
8,0-10,0. 

Charakteritika lokality 

Pokus byl založen na pozemku patřícím do ka-
tastru ZP Agrospol Velká Bystřice jako maloparcelko-
vý. Pozemky se nachází v klimatickém regionu mírně 
teplém, mírně vlhkém. Půda je středně těžká, půdní typ 
hnědozem. Aktuální průběh povětrnosti v nejvýznam-
nějších měsících uvádí tabulka 1. Je třeba podotknout, 
že průběh povětrnosti  především v měsíci červnu byl 
extrémní. Průměrná teplota byla o 5,5oC vyšší. Na 
vývoj ječmene to ale nemělo výrazně negativní vliv.  

 

Tab.1 Průběh povětrnosti 

Měsíc Prům. teplota (°C) 
Normál  (°C) 

 
N30 

Odchylka od normálu  (°C) Srážky  (mm) 
 

Normál  (mm) 
 

N30 
Srážky v % 

září 16,1 14,0 2,1 93,1 51,7 180 
říjen 11,1 8,8 2,3 46,8 32,6 144 

listopad 5,4 3,4 2,0 18,8 35,9 52 
prosinec 1,3 -1,0 2,3 23,8 28,1 85 

leden -1,7 -2,5 0,8 17,0 21,9 78 
únor 1,7 -0,7 2,4 29,2 18,1 161 

březen 7,2 3,5 3,7 14,9 27,8 54 
duben  12,0 9,5 2,5 21,8 29,8 73 
květen  13,1 14,6 -1,5 77,2 63,8 121 
červen 22,8 17,3 5,5 88,7 68,3 130 
červenec 21,1 19,4 1,7 79,9 71,4 112 

srpen 21,8 19,1 2,7 58,8 62,7 94 
Zdroj: ÚKZÚZ Věrovany 
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Příprava pozemku 

Na podzim bylo provedeno zapravení poskliz-
ňových zbytků střední orbou (chrást cukrovky). Dále 
byla aplikována K-hnojiva. Zaseta byla odrůda ječme-
ne Bojos s výsevkem 3,8 MKS. Setí proběhlo 
26.3.2019. Před setím byla provedena aplikace N-
hnojiv v dávce 2q.ha-1 LAV 27 tj. 54 kg. N.ha-1   (pro-
vedeno dle plánu hnojení zemědělského podniku ploš-
ně). V pokusu byl testován přípravek Lignohumát 
MAX, který byl aplikován formou postřiku na list při 
standardní dusíkaté výživě a snížené o 20 %.  Během 
odnožování bylo provedeno dohnojení dusíkatými 
hnojivy. Na variantu 1 a 2 byla aplikována močovina 
v dávce 40 kg.ha-1 N a na var. 3 byla dávka snížena na 

21 kg. ha-1 N tak, aby v celkovém součtu N-hnojení 
byla u této varianty dávka N hnojiv o 20 % nižší 
(tab. 2). 

V průběhu vegetace byly mimo aplikaci testo-
vaných hnojiv prováděny standardní agrotechnické 
zásahy, tj. aplikace morforegulátorů a fungicidů. Skli-
zeň zrna proběhla 6.8.2019. Sklizeň byla provedena 
maloparcelní sklízecí mlátičkou a z každého opakování 
byl odebrán vzorek zrna k dalším analýzám. U vzorků 
zrna bylo provedeno třídění a stanoveny podíly na 
sítech 2,5 a 2,8 mm, HTZ, obsah N-látek a škrobu 
(BASAŘOVÁ ET AL., 1992). Výnosové výsledky i vý-
sledky kvalitativních analýz byly vyhodnoceny 
v programu Statistica 12. 

 

Tab. 2 Schéma pokusu 
Termín aplikace Lignohumátu MAX 

Varianta  
BBCH 28-30 BBCH 43 - 45 

Dávka kg.N ha-1  

Kontrola N100% Bez aplikace 94 
Lignohumát Max + N100% 0,4 l/ha  0,4 l/ha  94 
Lignohumát Max + N80% 0,4 l/ha  0,4 l/ha  75 

Poznámka: každá varianta = 4 opakování 

 

Výsledky a diskuze 

Sklizňové výsledky jsou uvedeny v následují-
cím grafu (graf 1). Porost byl v době sklizně nepolehlý. 
Výnosy zrna byly příznivé a pohybovaly se v rozmezí 
7,577 – 8,343 t/ha. Nejvyšší výnos byl stanoven u 
varianty 2, nejnižší pak byl u varianty 3. Aplikace 
přípravku Lignohumát MAX při plné výživě dusíkem 
zvyšovala výnos zrna o cca 61 kg/ha oproti kontrolní 
variantě. Zvyšování výnosu po přidání huminových 
látek zaznamenali taky WALI ET AL., (2018). Hmotnost 
tisíce zrn (graf 2) byla vyrovnaná a pohybovala se 
v rozmezí 42,8-43 g.  

 

Graf 1 Výnos zrna (t/ha) 

   

Graf 2 Hmotnost tisíce zrn (g) 

 

 

Hodnoty přepadu zrna nad sítem 2,8 mm se po-
hybovaly v rozmezí od 52,1 do 57,9 %, výrazně vyšší 
byly po aplikaci Lignohumátu MAX. Vyšší kvalitu 
zrna po aplikaci Lignohumátu Max potvrzují hodnoty 
v konečném součtu frakcí zrna (∑2,5mm + 2,8mm) větších 
jak 2,5 mm (graf 3).  

U obou variant s aplikací Lignohumátu MAX 
byla výtěžnost předního zrna vyšší o 1,4 – 2,3 % než 
u kontrolní varianty.  Vyšší kvalitu potvrzuje i objemo-
vá hmotnost zrna, která je oproti kontrolní variantě 
o 0,33 – 0,60 kg.hl-1 vyšší (graf 4).  



 Sborník z konference „Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení...“, 20. 1. - 23. 1. 2020 - 36 - 

Graf 3 Podíl zrna ∑2,5+2,8mm 

 

Graf 4 Objemová hmotnost (kg.hl-1) 

 

Graf 5 Obsah N-látek (%) 

  

Graf 6 Obsah škrobu 

  

Obsah dusíkatých látek (graf 5) byl vyšší a po-
hyboval se v rozmezí 12,1 – 13,1 %. Po aplikaci pří-
pravků byl obsah N-látek nižší o cca 0,1 – 1,0 %, což je 
pozitivní zjištění. Na obsah dusíkatých látek měla vliv i 
výše dávky dusíkatého hnojiva. Plná dávka negativně 
obsah N-látek ovlivnila jak u var. 1, tak i var. 2.  

Z pohledu sladařského zpracování je důležité 
především zrno nad sítem 2,5 mm, i když sladovny 
mají snahu zpracovat i zrno drobnější do velikosti 
2,2 mm. Z tohoto pohledu pak výnos zrna nad sítem 
2,5 mm a 2,8 mm činil 6,951 – 7,501 t.ha-1. Nejvíce 
kvalitního zrna se pak sklidilo z var. 2 a snížil se mj. 
také rozdíl mezi variantou 3 a kontrolní variantou, 
protože u var 3 byla kvalita zrna nejvyšší (graf 7).  

Obsah škrobu byl vysoký a pohyboval se 
v rozmezí 65,6 – 66,1 %. Nejvyšší obsah škrobu byl 
stanoven u var. 3 po aplikaci Lignohumát MAX a sní-
žené výživě dusíkem (graf 6). Tato skutečnost se odra-
zila i v celkové produkci škrobu ve frakcích zrna veli-
kosti nad 2,5 mm (graf 8). 

 

Graf 7 Výnos předního zrna 

   

Graf 8 Výnos škrobu v předním zrnu 
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Závěr 

Výsledky opět potvrdily, že průběh povětr-
nosti může hrát zásadní roli ve výnosu a kvalitě 
produkce. I když porost ječmene výrazněji streso-
ván nebyl, dostatečné vlhko a teplo podpořilo 
mineralizaci a uvolnilo větší množství dusíku. Ten 
se pak akumuloval do zrna. Lignohumát MAX při 

plné výživě dusíkem zvyšoval výnos ječmene. 
Jeho aplikace taky zvyšovala podíl sladařsky vyu-
žitelného zrna, objemovou hmotnost, snižovala 
obsah dusíkatých látek a mírně navyšovala obsah 
škrobu v zrnu ječmene. 
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VLIV STIMULAČNÍHO PRODUKTU LIGNOHUMÁT MAX  
NA VÝNOS A KVALITU JEČMENE JARNÍHO 

Zora ŠPIRAKUSOVÁ 
Amagro s.r.o. 

 

Lignohumát MAX kromě stimulace tvorby ko-
řenové hmoty ovlivňuje pozitivním způsobem příjem 
živin z půdy, jejich distribuci a utilizaci v pletivech. 
Kromě dusíku a draslíku je tomu zejména u hůře mo-
bilních živin jako je Ca, Mg a P, což vede ke stabilizaci 
výnosu i za nepříznivých suchých podmínek, a ke zlep-

šení sladařské kvality zrna spočívající zejména ke sní-
žení N-látek v zrnu. 

3 letý maloparcelní pokus – Ječmen jarní, odrů-
da Bojos, Ditana s.r.o. Velká Bystřice, Ing. Bezdíčková 
PhD 2017-2019. Obdobný pokus – Ječmen jarní, odrů-
da Bojos, MENDELu, Prof. Hřivna 2017-2019. 

Metodika pokusů 

Standardní hnojení N je u var. 1 a 2 prováděno plnou dávkou 100% N, u var. č. 3 je dávka N snížena o 20 %.  
Varianta  Přípravky - metodika hnojení 

1. Kontrola Standardní metodika 
100% dávka 
 dusíku/ha 

2. 2x Lignohumát MAX  
0,4l a 100% dávka N 

1. plné odnožovnání Lignohumát MAX 0,4l  
+ Mustang Forte 

2. polovina sloupkování Lignohumát MAX 0, 4l/ha  

100% dávka  
dusíku/ha 

3. 2x Lignohumát MAX  
0,4l a 80 % dávka N 

1. plné odnožovnání Lignohumát MAX 0,4l /ha  
+ Mustang Forte 

2. polovina sloupkování Lignohumát MAX 0, 4l/ha  

80% dávka 
 dusíku/ha 

Pokusy probíhaly v lokalitě Velká Bystřice,  ob-
last: ŘVO, rovina, pH: 5, 8; půda jílovitohlinitá, podíl 
humusu: 3,6 %,  orniční profil 35 cm. 

Použitá N hnojiva během v období odnožování 
až konce odnožování: LAV 27, DAM, Při MENDELu 
LAV 27 nebo močovina.V r.2019 200 Kg/ha LAV 27 
před setím, 100 l/ha DAM v BBCH 23, 78 Kg/ha LAV 
27 v BBCH 23, mimo variantu 3. 

Předplodina: cukrovka, Výsevek: 350-400 
MKS/ha 

V roce 2017 vegetaci negativně ovlivňoval 
srážkově podnormální květen a červen. V roce 2018 
vegetaci negativně ovlivňoval duben až červenec , 
které byly extrémně teplotně nadprůměrné a sráž-
kově silně podprůměrné (50% normálu ). Rok 2018 
byl ještě více sušší než rok 2017.Tím byl silně negativ-
ně ovlivněn výnos. V roce 2019 vegetaci negativně 
ovlivňoval extrémně srážkově podnormální duben 
(40 % normálu), pak znovu červen a další měsíce, 
které byly teplotně nadprůměrné a srážkově silně 
podprůměrné ( 72 % normálu ). 

 
HS1R Dusík  Draslík  Fosfor Hořčík Vápník Síra Zinek Bor Mangan Měď 

Varianta 
g   mg/kg 

1 5,23 1,48 2,01  0,228 0,071 0,226 0,150 17,1 <0,529 48,9 3,07 
2 4,77 1,32 2,53  0,247 0,097 0,382 0,144 21,3 2,18 48,2 3,18 
3 3,99 1,14 1,83  0,224 0,065 0,207 0,135 17,4 <0,533 34,5 2,83 

Tučná kurzíva = snížení        pramen: pokus MENDELU 2019 
Tučné písmo = zvýšení 
 

Tab. 1 Chemické složení sušiny rostlin po aplikaci Lignohumátu (odběr 18.6. 2019, obdobně 2018, 2017) 

   NL% NL % NL% 
Průměr za 3 roky  

% 
Průměrná změna obsahu NL  

o % 
  Varianta ošetření 2017 2018 2019   
1 Kontrola 13,6 11,53 13,13 12,75  
2 Lignohumát MAX 0,4l  2x 13,1 11,9 12,9 12,63 -0,12 %  
3 Lignohumát MAX 0,4l  2x  mínus 20%N 12,9 11,9 13,1 12,63 -0,12 % 
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Parametry výnosů a jakosti zrna 2017, 2018, 2019 

   HTZ g HTZ g  HTZ g Průměr let 2017-2019 
Přírůstek 

g 
  Varianta ošetření 2017 2018 2019   
1 Kontrola 50,23 51,1 44,03 48,58  
2 Lignohumát MAX 0,4l  2x 50,47 51,1 45,10 48,89 0,31 g 
3 Lignohumát MAX 0,4l  2x  mínus 20%N 50,73 50,63 44,97 52,11 3,53 g 

  
Průměrný výnos za 3 
roky a přírůstek zisku 

Výnos t/ha Výnos t/ha Výnos t/ha 
Průměrný 

výnos 
t/ha 

Přírůstek 
výnosu v 

% 

Průměrný zisk po ode-
čtení nákladů na LH 

(250 Kč/ha)  při ceně j.j 
4,2 tis./t 

  Varianta ošetření 2017 2018 2019 t/ha % Kč/ha 
1 Kontrola 7,99 5,736 8,305 7,33   

2 
Lignohumát MAX  

0,4l  2x 
8,25 

+3,2 % 
5,908 
+3 % 

8,725 
+5 % 

7,63 4 % 1.010 Kč/ha 

3 
Lignohumát MAX  

0,4l  2x  mínus 20%N 
8,35 

+4,5 % 
6,000 

+4,6 % 
8,711 

+4,9 % 
 

7,69 
5 % 1.260 Kč/ha 

 
 

Hodnocení a závěr 
 Lignohumát MAX přispěl k průměrnému nárůstu 

výnosu za 3 roky u sladovnického ječmene o 4-
5%.  

 Ve variantě při snížené dávce dusíku o 5%. Ve 
variantě při plné výživě dusíkem o 4%. 

 Průměrný přírůstek na výnosu při ceně sladovnic-
kého ječmene 4.200 Kč/t činil 1.000-1.200 Kč/ha.  

 Obdobných výsledků bylo dosaženo v tříletých 
poloprovozních pokusech  ve spolupráci s Prof. 
Hřivnou při Mendelu 2017-2019, kde došlo ke 
zvýšení výnosu při stejné metodice za roky 2017-
2019 v průměru o 3-5 %. 

  Ve variantě s nižší dávkou N o 20% Lignohumát 
MAX přispěl k dotažení výnosu ke Kontrole hno-
jené plnou dávkou N, zde dokonce k nárůstu výno-
su vůči Kontrole (lepší využití živin). 

 Na dobré půdě s dobrou zásobou živin a při sušším 
průběhu počasí snížená dávka N výnosu spíše pro-
spěla.  Lignohumát zde přispěl k lepšímu využití 
živin z půdy. Je tedy možné o něco snížit N výživu 
a tím se vyhnout nepříznivému dopadu přehnojo-

vání, nebezpečí nárůstu N-látek v zrnu a nadměr-
ným ztrátám N volatilizací nebo vymýváním (eko-
logické a ekonomické hledisko). 

 Lignohumát MAX dlouhodobě přispěl ke zvýšení 
sladařské kvality zrna: 
o Zejména ke snížení N látek v zrnu. Tyto tren-

dy odpovídají i výsledkům z poloprovozních 
pokusů ve spolupráci s Prof. Hřivnou, MEN-
DELu  2017-2019, kde při stejné metodice do-
šlo ke snížení NL-látek za 3 roky v průměru o 
0,4-0,74 %. Tento trend je stabilní! 

o Zvýšení podílu sladařsky využitelného zrna 
nad 2,5 mm a snížení propadu zrna. 

o Mírnému zvýšení HTZ nebo obj. hmotnosti. 
 Lignohumát MAX přispívá nejen ke stabilizaci 

výnosů, zvýšení obsahu huminových látek v půdě, 
ale také k lepšímu využití zejména hůře mobilních 
živin Ca, Mg, P z půdy (zvyšují se obsahy 
v litech).  

 

Kontaktní adresa 

Ing. Zora Špirakusová, Amagro s.r.o., tel. 606 450 178, e-mail: zora.spirakusova@cmail.cz, www.amagro.com 
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TECHNOLOGIE, KTERÉ POMÁHAJÍ POROSTŮM OBILNIN  
I V SUCHÝCH LETECH 

Václava SPÁČILOVÁ, Martin HÁJEK 
Syngenta Czech s.r.o. 

Úvod  

Sucho nás trápí výrazněji v posledních třech se-
zónách a negativně se projevuje na stavu polních plo-
din. Ozimé i jarní obiloviny, především však jarní 
ječmeny, jsou poznamenány suchem výrazněji, a to 
zejména v souvislosti se zkrácením vegetační doby a 
předčasným zasycháním porostů. Stresové faktory – 
stres spojený s nedostatkem vláhy a vysokou teplotou 
negativně ovlivňují celkový stav porostů a přímo i 
nepřímo se podílí na zhoršení kvalitativních parametrů 
zrna. 

Technologie v boji proti suchu 

Díky Syngenta technologiím máme v rukou tři 
nástroje – produkty, které lze efektivně využít v boji 
proti suchu (obr. 1). První možností je moření – máme 
řadu mořidel Vibrance, dále regulace růstu – regulátor 
růstu Moddus a nově registrovaný Moddus Flexi a také 
benefit spojující eliminaci stresu suchem a současně 
fungicidní ochranu – ELATUSTM Era. 

Mořidla řady Vibrance díky účinné látce seda-
xane disponují takzvanou Rooting power technologií, 
což znamená, že kořenový systém je díky ošetření 
účinnou látkou sedaxane mohutnější, silnější a odolněj-
ší a umožňuje rostlině plně využít její genetický poten-
ciál. Rostliny v průběhu vzcházení i pozdějších vývo-

jových fází dokáží lépe odolávat biotickým i abiotic-
kým škodlivým činitelům (stresovým faktorům). Mo-
hutný kořenový systém umožňuje zlepšený příjem 
živin a vody, zvyšuje vitalitu rostlin už od doby vzchá-
zení porostů. 

Regulátor růstu Moddus a od roku 2020 také 
novinka na trhu Moddus Flexi zajišťují při jejich použi-
tí kromě spolehlivé ochrany proti poléhání opět i vý-
znamnou podporu rozvoje kořenového systému, bene-
fit, který se projeví především v podmínkách, kdy jsou 
rostliny ohroženy určitými stresy, jako je sucho či 
nedostatky výživy. 

Fungicid ELATUSTM Era díky účinné látce 
SOLATENOLTM obsažené v produktu se efektivně a 
aktivně podílí na optimalizaci průběhu fyziologických 
procesů a hospodaření s vodou v rostlině. Výsledky 
byly doloženy řadou laboratorních analýz, skleníko-
vých a polních pokusů, souhrnné informace jsou uve-
deny v publikaci Kuznetsova et al. 

Mnohaleté výsledky z našich pokusů i nezávis-
lých pracovišť prokazují u všech těchto produktů pozi-
tivní vliv na stav porostu, výnos i kvalitativní paramet-
ry.  

Obr.1: Syngenta technologie doporučené pro pěstování ječmene jarního 
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Doporučené Syngenta technologie: 

Fungicidní ošetření ELATUSTM Era 0,8-1,0 l/ha. 
Pro posílení účinku na padlí travní ELATUSTM Era 
0,8 l/ha + Archer 0,4 l/ha (excelentní účinnost a stop 
efekt na padlí travní).  

Regulace porostu Moddus 250 EC (BBCH 31-
32), Moddus Flexi (BBCH 32-37/39) i v možných tank 
Mix kombinacích s fungicidy nebo herbicidy.  

V případě potřeby ošetření klasů aplikujte 
Plexeo 0,8-1,0 l/ha (v balíčku s Karate Zeon 0,15 l/ha). 

Herbicidní ochrana Axial Plus - jednoděložné 
plevele (oves hluchý, chundelka metlice). 

Zaměřeno (nejen) na ELATUSTM Era - testování 
fungicidní technologie v roce 2019  

Na pokusné stanici Ditana s.r.o. byl na jaře 2019 
založen maloparcelkový pokus v ječmeni jarním odrů-
dy Sebastian. Cílem pokusu bylo vyhodnocení efektivi-
ty fungicidního ošetření při plánovaném jednom fungi-
cidním vstupu za sezónu. Aplikace fungicidů byla 
provedena v BBCH 33. Byl sledován zdravotní stav 
porostu, vitalita porostu, vliv na zelenou listovou plo-
chu, výnos a kvalitativní parametry zrna zejména 
s ohledem na sladařskou kvalitu zrna. 

 

Výsledky pokusu 

V průběhu testovací sezóny se v pokuse vyskyt-
ly choroby Padlí travní (napadení na neošetřené kontro-
le 6,3%) a Rhynchosporiová skvrnitost (napadení na 
neošetřené kontrole 14,3%). Nástup chorob byl po-
zvolný, v pozdějších růstových fázích. V pokuse byly 
testovány varianty zastoupené fungicidem ELATUSTM 

Era (SOLATENOLTM + prothioconazole) a 
ELATUSTM Era v TM kombinaci s Archerem (fenpro-
pidin). Tank mix kombinace fungicidu ELATUSTM Era 
s Archerem zajišťuje díky ú.l. fenpropidin vynikající 
způsob řešení padlí, díky silnému kurativnímu účinku a 

Stop efektu fenpropidinu také v případě již rozvinuté 
infekce padlí. Obě varianty ošetřené fungicidem 
ELATUSTM Era vykazovaly excelentní míru účinnosti 
proti oběma přítomným chorobám (graf 1). 

V souvislosti se zajištěním vynikajícího zdra-
votního stavu a především díky fungicidu ELATUSTM 
Era k zachování a prodloužení doby zelené listové 
plochy porostu došlo také k průkaznému navýšení 
výnosu (graf 2). 

Graf 1: Účinnost na choroby 27.6.2019 

 
Pokus Velká Bystřice 2019. Aplikace v BBCH 33. Napadení na kontrole Padlí travní 6,3%, Rhynchosporiová skvrnitost 14,3%. 
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Graf 2: Vliv zelenou listovou plochu (27.6.2019) a výnos  

 
 

Při sklizni byly také odebrány vzorky zrna a 
podrobeny analýzám parametrů sladovnické jakosti na 
VÚPS v Brně. Ze získaných parametrů byl prokázán 
pozitivní vliv na hodnotu konečného ukazatele sladov-
nické jakosti (USJ). U variant ošetřených fungicidem 

ELATUSTM Era došlo k optimalizaci parametrů a na-
výšení hodnoty SJS o 7% ve srovnání s neošetřenou 
kontrolou a o 9% ve srovnání na stará azolová řešení, 
která jak se ukázalo měla negativní vliv na parametry 
USJ. 

 

Závěr 

V suchých letech, které  jsou v posledních sezó-
nách pravidelným jevem, je jedno fungicidní ošetření 
dostatečným řešením (v případě ročníku nepříznivého 
pro rozvoj fuzarióz klasů). Důležitá je však správná 
volba kvalitního širokospektrálního fungicidu s dlou-
hodobým účinkem. Všechny tyto vlastnosti v sobě 
snoubí fungicid ELATUSTM Era – fungicid s širokým 
spektrem účinku na choroby ječmene, dlouhodobým 

účinkem po dobu až  6-7 týdnů, pozitivním vlivem na 
fyziologické procesy v rostlině a hospodaření rostlin 
s vodou a s prodloužení doby, po kterou je zelená listo-
vá plocha zachována a díky tomu je zachována i foto-
syntetická aktivita rostlin. Všechny tyto vlastnosti pak 
společně vedou k optimalizaci výnosů a kvalitativních 
parametrů ječmene. 
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SPRÁVNÁ STRATEGIE REGULACE  
= ŠPIČKOVÉ VÝNOSY JEČMENE JARNÍHO  

Radek BUBENÍK 
INNVIGO Agrar CZ 

 

Ječmen jarní je plodina, která velmi dobře rea-
guje na intezifikační faktory. Silný, vyrovnaný a správ-
ně vedený porost dává všechny předpoklady pro vyso-
ký výnos a perfektní kvalitu.  

MORFOREGULACE  
– POZOR NA KONCENTRACE 

K intenzivnímu pěstování jarního ječmene patří 
dokonalé řízení porostu – dostatečný kořenový systém, 
udržení a vyrovnání odnoží, zvýšení odolnosti poléhá-
ní. Zvláště poslední podmínku odolnosti k polehání, ale 
i zesílení stébla Vám zajistí přípravek 
TREGUS 500 SC (trinexapak-ethyl). Trinexapak-ethyl 

je nejpoužívanějším nástrojem, ale pozor – naprostá 
většina produktů na trhu obsahuje jen 250 g/l účinné 
látky, novinka z roku 2019 z dílny Innvigo, 
TREGUS 500 SC obsahuje 500 gramů účinné látky 
v litru.  

Při intenzivním pěstování je vhodné následné 
použití účinné látky etephon, v přípravku KOREKT 
510 SL. I zde pozor na koncentrovanější verzi, unikátní 
pouze pro přípravek od společnosti Innvigo.  

 

 

 
 
 

VÝSLEDKY 2019 A DOPORUČENÍ K EFEKTIVNÍ REGULACI 

V roce 2019 byly zadány na pokusné stanici DITANA, Velká Bystřice (Ing. Alena Bezdíčková) pokusné varian-
ty s různými strategiemi použití přípravku TREGUS 500 SC a KOREKT 510 SL.  
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Varianta č. 1 – Tregus 0,2 l/ha představuje nej-
používanější strategii, která porost „podrží“ za každých 
podmínek (i za sucha), tzv. „aplikace na jistotu“.  

Varianta č. 2-3 – regulátory použité v sekvenci 
se hodí do intenzivnějších oblastí, kdy se dle míry 
intenzity volí pouze dávka účinné látky etephon. 

V sušším období a při dalších sezónních rizicích se 
případně snižuje dávka.  

Varianta č. 4 – ukázala velice zajímavé řešení, 
které obzvláště v sezóně 2019 prokázalo nejvyšší navý-
šení výnosu (+33,07 %) oproti nešetřené kontrole. Jde 
o kombinaci obou regulátorů v pozdější vývojové fázi.  

 
VAR VARIANTA OŠETŘENÍ VÝNOS t/ha % 

1. Tregus 0,2 (DC 31) 6,51 113,05 % 

2. 
Tregus 0,2 (DC 31) 

Korekt 0,5 (DC 45-47) 
7,09 123,07 % 

3. 
Tregus 0,15 (DC 37-39) 
Korekt 0,5 (DC 45-47) 

6,89 119,34 % 

4. Tregus 0,1 + Korekt 0,4 (DC 37-39) 7,67 133,07 % 
5. kontrola 5,76 100 % 

 
 

JARNÍ JEČMEN – UNIKÁTNÍ NOVINKA PROTI RHYNCHOSPORIOVÉ SKVRNITOSTI 
 

Zásadním fungicidním vstupem do porostu je 
vyřešení dvou nebezpečných chorob – padlí a hnědá 
skvrnitost. Padlí při větším napadení redukuje odnože a 
houby rodu Helmitosporium (hnědá skvrnitost) je nut-
né řešit preventivně. Pokud máte na svých polích odrů-
du, která ale není náchylná na padlí (např. Bojos, 
apod.), nabízíme zajímavé řešení pouze jednoho fungi-
cidního ošetření – přípravkem MOLLIS 450 SC (dife-
nokonazol + tebukonazol + azoxystrobin). Nízké dáv-

kování 0,9 - 1,0 l/ha a tři účinné látky dělají z produktu 
velice silnou zbraň, která nemá na trhu obdoby. To vše 
Vám zajistí dosažení výborné ekonomiky fungicidního 
vstupu. V pokusných variantách se MOLLIS 450 SC 
ukázal jako naprostá špička proti chorobě Rhyn-
chosporiové skvrnitosti. Ve výsledcích dosáhl nejlep-
ších výsledků právě proti této chorobě, ve srovnání se 
širokou škálou jiných fungicidů.  

 

Kontaktní adresa 
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PROMYŠLENÁ REGULACE INTENZIVNÍCH POROSTŮ 
SLADOVNICKÉHO JEČMENE JE VYSOCE RENTABILNÍ 

Alena BEZDÍČKOVÁ 
Ditana spol. s r.o. 

  

Používání regulátorů poléhání v intenzivních 
pěstitelských podmínkách se stalo nezbytnou samo-
zřejmostí. Husté porosty sladovnického ječmene ve 
vláhově příznivých ročnících jsou k polehnutí velmi 
náchylné a aplikace regulátorů poléhání je nezbytná. 
Při podcenění tohoto rizika může dojít k nežádoucímu 
polehnutí porostu, které je doprovázeno obtížnou skliz-
ní, ztrátami na výnose i jeho kvalitě (nižší počet zrn 
v klasech, nižší HTZ i objemová hmotnost, drobnější 
zrno, vyšší obsah N-látek, nižší výnos….). Výše ztrát 
závisí na době polehnutí a jeho stupni; při časném 
polehnutí, např. již v období metání, mohou výnosové 

ztráty dosahovat 20 i více %, naopak v suchých letech 
a řídkých porostech, případně na písčitých půdách, je 
riziko polehnutí nízké, takže regulace není nezbytná 
nebo může stačit pouze mírná, šetrná regulace 
s využitím nízkých dávek přípravků. 

 Riziko polehnutí je ovlivněno celou řadou fak-
torů, nejvýznamněji však hustotou porostu a průběhem 
počasí v jarních měsících, zejména množstvím srážek. 
Rozložení srážek na konkrétních lokalitách a 
v jednotlivých letech bývá velmi rozdílné, jak je vidět 
z tab. 1. 

Tab. 1: Rozložení srážek během dubna – června v letech 2016 – 2019, lokalita Velká Bystřice, okres Olomouc 
Úhrn srážek v mm v roce 

Měsíc 
2016 2017 2018 2019 

Normál 
mm 

duben 68,5 57 17,4 23,7 33 
květen 45 41 20,5 69,2 61 
červen 23,2 64 44,5 28 70 

duben - červen 136,7 162 82,4 120,9 164 
% k Normálu 82,9% 98,7% 50% 73,7% 100% 

 

Všechny čtyři sledované ročníky byly v daných 
měsících srážkově deficitní; diametrálně odlišné byly r. 
2018 (extrémně suché, teplé jaro, nepříznivé podmínky 
pro jarní ječmen) a r. 2019 (vzhledem k vlahé-
mu srážkově bohatému květnu příznivé podmínky pro 
jarní ječmen, bujné porosty s vysokým rizikem poleh-
nutí). Průběh počasí se výrazně promítl do stavu poros-
tů a do rizika jejich polehnutí. Nejvyšší riziko polehnu-
tí bylo zaznamenáno v r. 2016 a 2019, což naznačuje, 
že riziko polehnutí ječmene nejvíce zvýší bohatší sráž-
ky v dubnu nebo květnu (nejvíce zvýší hustotu poros-
tu). Naopak v suchém roce 2018 bylo polehnutí neošet-
řené kontroly nulové (viz tab. 2). 

 V uvedených ročnících byly na odrůdách Xa-
nadu (2016 a 2017) a Bojos (2018 a 2019) založeny 
rozsáhlé pokusy s desítkami variant použití různých 
regulátorů polehnutí a jejich sledů. Srovnání jejich 
vlivu na výnos v uvedených ročnících může být vodít-
kem pro volbu systému regulace v různých podmín-
kách (nízké nebo vysoké riziko polehnutí). Polehnutí 
porostu před sklizní po aplikaci vybraných regulátorů 
je uvedeno v tab. 2. 

 V r. 2018 byl celý pokus bez polehnutí, naopak 
v r. 2016 a 2019 byly patrné výrazné rozdíly 
v regulačním účinku jednotlivých variant.  

 Aplikace Cerone 480 SL v dávce 0,75 l/ha 
v DC 39 - 43 (praporcový list) výrazně snížila polehnu-
tí porostu, i přesto, že šlo pouze o jedno ošetření. Nej-
výraznější vliv na omezení polehnutí byl zaznamenán u 
varianty Moddus 0,2 + Cerone 0,5 l/ha v polovině 
sloupkování. Vynikající účinek byl i v r. 2019 
s vysokým rizikem polehnutí, ale je nezbytné vědět, že 
tento tank-mix je velice razantní, výrazně zkrátí i výšku 
porostu a při provedení aplikace v podmínkách vyšších 
teplot, intenzivního slunečního svitu může být aplikace 
extrémně razantní až stresující. Tento tank-mix nelze 
doporučit pro aplikaci s dalšími přípravky (fungicidy 
ani kapalnými hnojivy!!).  

Regulační účinek Moddusu 0,4 l/ha byl slabší a 
pro podmínky vysokého rizika polehnutí (r. 2016, 
2019) nedostačující, ovšem s výhodou využití nižších 
dávek do systémů. 

Pro pěstitele je důležité, jak se provedené zása-
hy promítnou do výnosu, což je uvedeno tab. 3. Vidí-
me, že výnosová úroveň jarního ječmene byla v r. 2018 
a 2019 výrazně nižší než v letech předcházejících, což 
bylo důsledkem extrémního sucha v r. 2018 a naopak 
vysokého a časného polehnutí neošetřené kontroly 
v r. 2019. 
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Tab. 2: Polehnutí jarního ječmene po aplikaci vybraných regulátorů poléhání (Ditana, 2016 – 2019) 
% polehnutí porostu v roce 

Varianta 
2016 2017 2018 2019 

Neošetřená kontrola 77 - 90 50 0 75 – 90 
Cerone 0,75 l/ha v DC 39 - 43 3 0 0 10 
Moddus 0,4 l/ha v DC 32 – 33 68 47 0 60 

Moddus 0,2 l/ha + Cerone 0,5 l/ha v DC 35 0 23 0 3 

 

Tab. 3: Dopad aplikace vybraných variant regulátorů na výnos jarního ječmene v letech 2016 – 2019 (Ditana) 
Výnos v t/ha u K a % zvýšení výnosu ke kontrole v roce 

Varianta 
2016 2017 2018 2019 

Neošetřená kontrola 7,67 t/ha 7,74 t/ha 5,06 t/ha 5,75 
Cerone 0,75 l/ha v DC 39 - 43 121% 108 resp. 111%* 101,5 resp. 106,3%* 137% 
Moddus 0,4 l/ha v DC 32 – 33 119,3% 110,6% 99,3% 107,4% 

Moddus 0,2 l/ha + Cerone 0,5 l/ha v DC 35 133,4% 109,5% 100,4% 144,6% 
pozn.:* varianta se opakovala v pokusech několikrát 

 

Z výsledků je patrné, že aplikace regulátoru Ce-
rone 480 SL 0,75 l/ha ovlivnila výnos ve všech 4 sle-
dovaných letech vždy pozitivně; největší zvýšení výno-
su bylo zaznamenáno v letech se silným a časným 
polehnutím (r. 2016 a 2019), kdy došlo k navýšení 
výnosu o 21% resp. 37% vzhledem k neregulované 
kontrole. I v suchém roce 2018 byl dopad této aplikace 
na výnos pozitivní (doporučení ošetření pro praxi v r. 
2018 bylo však cca na poloviční úrovni této dávky). 

 Aplikace Moddus 0,4 l/ha se v extrémně su-
chém r. 2018 neprojevila zvýšením výnosu, v ostatních 
letech přinesla zvýšení výnosu 107,4 – 119,3% vzhle-
dem k neregulované kontrole. Nižší výnosová reakce 
než po aplikaci Cerone 0,75 l/ha je způsobena nedosta-
tečnou eliminací polehnutí v letech a podmínkách 
s vysokým rizikem polehnutí. V intenzivních podmín-
kách je Moddus resp. trinexapac-ethyl vhodný pro 
použití v nižších dávkách do systémů 2 vstupů.  

 Dopad razantního tank-mixu na výnos byl 
v testovaných letech velmi variabilní v závislosti na 
riziku polehnutí porostu; v letech s bujným porostem a 
vysokým rizikem polehnutí zvýšení výnosu dosahovalo 
133% resp. 144%, v letech s nízkým rizikem polehnutí 
je vhodné volit méně razantní řešení, aby byl zásah 
šetrný k porostu a současně ekonomický. 

 Uvedené výsledky poukazují na různý účinek 
regulátorů poléhání v různých podmínkách, proto je 
nutné k jejich použití přistupovat vždy s rozvahou a 
správně vyhodnotit stav konkrétního porostu a riziko 
jeho polehnutí. 

 V podmínkách vysokého rizika polehnutí je 
použití regulátorů poléhání nezbytné a je vhodné vyu-
žívat vyšších dávek a robustnějších systémů, založe-
ných na dvou vstupech do porostu, což je daleko šetr-
nější, a navíc můžeme regulační zásah modifikovat 
podle aktuálního stavu a reagovat na změnu podmínek 
(např. příchod srážkově bohatého období). Naopak 
v suchých podmínkách, v řídkých porostech s nízkým 
rizikem polehnutí volíme šetrnější zásahy, nižší dávky, 
často stačí pouze jedna aplikace v nízké dávce a zcela 
nevhodné je použití razantních tank-mixů.  

 Z uvedených vybraných výsledků přesných ma-
loparcelkových pokusů vyplývá, že neexistuje univer-
zální doporučení pro regulaci jarního ječmene a že je 
vždy nezbytné volit způsob regulace podle aktuálního 
stavu porostu, rizika polehnutí a konkrétních podmí-
nek. Při dodržení zásad použití regulátorů poléhání 
však může být vysoce efektivní a rentabilní. 
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VLIV HNOJENÍ FOSFOREM NA TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY 
ZRNA JARNÍHO JEČMENE 

Luděk HŘIVNA, Roman MACO, R. DUFKOVÁ, Tomáš GREGOR, Viera ŠOTTNÍKOVÁ 
Mendelu v Brně 

Souhrn: V průběhu roku 2019 byl založen maloparcelní polní pokus, ve kterém bylo ověřováno uplatnění hnojiva Fosfor 
Stim 900 ve výživě jarního ječmene. Byl sledován výnos zrna a jeho kvalita. Přípravek Fosfor Stim 900 aplikovaný 
v BBCH 43 zvyšoval výnos zrna o 720 kg.ha-1. Přepad zrna nad sítem 2,5 mm vzrostl oproti neošetřené kontrole 
o 378 kg.ha-1. 

Klíčová slova: sladovnický ječmen, listová výživa, fosfor, výnos zrna, kvalita zrna 

Úvod  

Fosfor je jedním z nejdůležitějších prvků pro 
růst po dusíku. Má významné zastoupení v několika 
biochemických a fyziologických funkcích. Ovlivňuje 
fotosyntézu, transport látek, převod asimilátů na škrob 
a přenos genetických informací (Mehrvarz et al., 
2008). Fosfor je pro rostliny velmi důležitým prvkem, 
protože pomáhá správnému vývoji kořenového systé-

mu a také urychluje zralost. Je nezbytný pro tvorbu 
semen, syntézu proteinů a enzymů, ale také je nezbytný 
pro téměř všechny aspekty růstu rostlin (Abbas et al., 
2016). Nejvýraznější působení je hlavně v půdách 
chudých na fosfor. Aplikace fosforu příznivě ovlivňuje 
růst rostlin a taky může zmírňovat dopady sucha na 
kvalitu a výnos rostlin (Mumtaz et al., 2014). 

Materiál a metodika 

Pokus byl založen na pozemku patřícím do ka-
tastru ZP Agrospol Velká Bystřice jako maloparcelko-
vý. Pozemky se nachází v klimatickém regionu mírně 
teplém, mírně vlhkém. Půda je středně těžká, půdní typ 
hnědozem. Aktuální průběh povětrnosti i příprava 
pozemku před setím byly shodné jako ve článku „Vliv 
mořidel a biologicky aktivních látek na výnos a kvalitu 
zrna ječmene „. 

V pokusu byla vyseta odrůda Overture 
s výsevkem 3,8 MKS a setí proběhlo 26.3.2019. Pokus 
byl uspořádán do následujících variant hnojení (tab. 1):  

Tab. 1 Schéma pokusu 
Var. Aplikace Dávka Termín 

1 kontrola - - 
2 Fosfor Stim 900 1,5 kg /ha  BBCH 43 

V průběhu vegetace byly mimo aplikaci testo-
vaných hnojiv prováděny standardní agrotechnické 
zásahy tj. aplikace morforegulátorů a fungicidů. Skli-
zeň byla provedena maloparcelní sklízecí mlátičkou a 
z každého opakování byl odebrán vzorek zrna k dalším 
analýzám. Sklizeň proběhla 6.8.2019. U vzorků zrna 
byl stanoven výnos a kvalita dle BASAŘOVÉ ET AL., 
(1992). Výnosové výsledky i výsledky kvalitativních 
analýz byly vyhodnoceny v programu Statistica 12. 

 

Výsledky a diskuze  

Graf 1 Výnos zrna (t/ha)  

   
 

Graf 2 Objemová hmotnost zrna (kg/hl) 
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Graf 3 Přepad zrna nad sítem 2,8mm 

   
 

Graf 4 Propad zrna 

 

Po aplikaci hnojiva Fosfor Stim 900 byl zazna-
menán výrazně vyšší výnos zrna (graf 1). Přírůstek 
výnosu představoval 720 kg zrna na ha. K vyššímu 
výnosu zrna po aplikaci P-hnojiv dospěli i ABBAS ET 

AL., (2016). S ohledem na poměrně velký přírůstek 
výnosu zrna u varianty s aplikací hnojiva se zhoršily 
nepatrně mechanické vlastnosti zrna u této varianty. 

Klesla hodnota objemové hmotnosti zrna (graf 
2) a snížil se podíl větších zrn o velikosti nad 2,8 mm 
(graf 3). Zvýšila se zde také hodnota propadu, tj. sla-
dařsky méně hodnotného zrna (graf 4). Poklesla i 
hmotnost tisíce zrn ze 45,5 g na 43,9g (graf 5). To se 
neshoduje s pokusy, které prováděli MUMTAZ ET AL., 
(2014). Příliš vysoký přírůstek výnosu měl na kvalitu 
zrna negativní vliv. Svou roli zde zřejmě také sehrálo 
poměrně rychlé dozrávání porostu.   

Obsah N-látek byl s ohledem na průběh povětr-
nosti vysoký a pohyboval se v rozmezí od 13,7 do 
13,9 % (graf 6).  Obsah škrobu byl vyrovnaný (graf 7). 
I když kvalitativní parametry zrna, především jeho 
mechanické vlastnosti po ošetření hnojiven Fosfor Stim 
900 byly horší, výnos tzv. předního zrna byl u ošetřené 
varianty přesto vyšší o cca 378 kg/ha (graf 8). 

 

Graf 5 Hmotnost tisíce zrn 

   

Graf 6 Obsah N-látek (%) 

 

Graf 7 Obsah škrobu (%) 

   

Graf 8 Výnos předního zrna 
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Závěr 

Průběh pokusu byl výrazně ovlivněn průbě-
hem povětrnosti, který se projevil především vý-
raznými teplotními excesy během června a rych-
lým dozráváním v průběhu července. To ovlivnilo 

především kvalitu zrna. Přesto můžeme konstato-
vat, že přípravek Fosfor Stim 900 a jeho relativně 
pozdní aplikace přispěla k podstatnému zvýšení 
výnosu zrna. 
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ OCHRANY JARNÍHO JEČMENE 
S PŘÍPRAVKY CORTEVA AGRISCIENCE 

Petr VLAŽNÝ 
Corteva Agriscience 

Úvod  

Rok 2019 lze nazvat pro ječmen jako úspěšný 
rok. Stejně jako u ostatních plodin byl ječmen trápen 
rozmary počasí spíše lokálního charakteru, které pak 
velmi ovlivnily výslednou sklizeň a kvalitu zrna. Po-
rosty dobře vzcházely a již od začátku slibovaly velmi 
dobrý výnos. I to vedlo zřejmě většinu z Vás k tomu, 
že jste v raných fázích ošetřovali proti padlí travnímu. 
Udržet odnože jarního ječmene je v nynějších dobách 
příchodů již tradičních přísušků totiž jednou 
z nejdůležitějších věcí agrotechniky jarního ječmene. 

Je třeba dodat, že i tímto zásahem se to jistě většině 
z Vás podařilo. Výnosy kolem 6-7 tun pak často ne-
zřídka překonaly i ozimou pšenici, která také leckde 
doplatila na rozmary počasí (popř. biotické vlivy – 
rozumějte hraboše). Společnost Corteva agriscience 
nabízí ve svojí technologii ucelená doporučení pro 
maximalizaci výnosů jarního ječmene začínající per-
fektním odplevelením, ochranou proti padlí travnímu a 
dalším listovým skvrnitostem včetně zabránění případ-
ného poléhání.  

Padlí travní jak podceňovaná choroba jarního ječmene 

Padlí travní je nejrozšířenější a nejškodlivější 
chorobou jarního ječmene. Je dlouhodobě známé, že 
časné infekce padlí mohou ovlivňovat vývoj odnoží, 
což potvrdily mnohé výzkumy Méně se ale citují práce 
jiných autorů, např. Walters a Ayres (1981), nebo Bro-
oks (1972), kteří zjistili, že padlí travní ovlivňuje re-
dukci kořenového systému mnohem více, než redukci 
odnoží. A jsme samozřejmě v začarovaném kruhu, kdy 
rostlina jež nemá kořeny, nemůže dát ani mnoho odno-
ží. Další studie např. potvrdily, že při časné infekci 
padlím rostlina spotřebovává sacharidy, které pak chy-
bí při plnění zrna, zejména pokud je rostlina stresovaná 
(Evans et al., 1975). Přesně to se pak poslední dva roky 
stávalo v dobách dlouhotrvajících přísušků. To koreluje 
s výsledky studií, které prokázaly, že časné infece 
padlím snižují hmotnost zrn jak u ječmene, tak pšenice 
(Bowen et al, 1991; Leath, Bowen, 1989). Zde se ale 
bavíme o nizkém napadení padlím. Pokud je infekce 
padlím vysoká, má na svědomí redukci celých odnoží. 
Pokud bychom tuto krátkou rešerši měli shrnout, padlí 
travní si jistě zaslouží mnohem větší pozornost, než 
která je mu v současné době věnována. Zvýšenou po-
zornost si pak jistě zaslouží především aplikace 
v termínu T0 – tedy ve fázi odnožování. Zde se může 
nejvíce projevit stres z napadení padlím travním 
v podobě snížené produkce fertilních odnoží. Dlouho-
dobé výsledky firma Ditana pak hovoří jasně. Aplikace 
přípravků proti padlí travnímu ve fázi odnožování 

zvýšilo počet produktivních odnoží a to i u odrůd, které 
obsahují gen rezistence proti padlí (obr. 1) 

Společnost Corteva v současné době nabízí ve 
svém širokém fungicidním portfoliu hned několik pří-
pravků, které si s padlím umí skvěle poradit. Pokud 
chcete svým porostům dát opravdu maximum a ošetřit 
protí padlí preventivně s dlouhodobým účinkem, zvolte 
si specialisty na padlí – přípravky Atlas S či Talius. 
Oba dva jsou dlouhodobě pěstitelům známé a široce 
využívané právě díky jejich spolehlivému účinku. 
V jarním ječmeni se používají buď solo v dávce 0,15-
0,2 l/ha, nebo se přidávají k dalším fungicidům jako 
tank-mix v dávce 0,1-0,15l/ha. Zároveň je zde potvrzen 
i tzv. sáňkový efekt, kdy kombinací Atlasu S či Talia 
k dalším fungicidům zvyšujete i jejich účinnost. Tako-
vými možnostmi je kombinace s širokospektrálními 
fungicidy Bell Pro, Soligor či jiné. Ačkoliv přípravek 
Soligor je sám o sobě dobrým přípravkem proti padlí, 
přídavkem Atlasu S či Talia ještě prodloužíte fungicid-
ní efekt před touto chorobou. Velmi účelné je pak při-
dat tyto přípravky k Bellu Pro, který velmi dobře řeší 
zbytek listových chorob.  

 

Padlí travní významně redukuje počet fertilních 
odnoží jarního ječmene.  Aplikace Atlasu S či Talia 
v dávce 0,15-0,2 l/ha je účinným a ekonomickým opat-
řením. 

 

Fungicidy pro komplexní ošetření listových chorob 

V začátku jsem se zmiňoval o korelaci v použití 
fungicidů a konečného výnosu pěstované plodiny. 
V extrémních letech, kdy přísušek značně ovlivňuje 
výnos jsou fungicidní ošetření často bez požadovaného 
ekonomického efektu a oproti neošetřeným kontrolám 
o moc více merkantilu z pole neodvezeme. Nutnost 
fungicidní ochrany a její rentabilita je pak vidět zejmé-

na v letech s optimálním dostatkem srážek, které rostli-
na potřebuje ke svému zdárnému vývoji. Ovšem nejen 
ona je na vodě závislá – dostatek vody a s tím spojené 
vlhčí mikroklima v porostu je pak optimální pro rozvoj 
listových houbových chorob.  

Spojením portfolií firem Dow AgroSciences a 
Dupont nyní dokážeme nabídnout vhodnou možnost 
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ochrany jak pro porosty se špičkovým výnosovým 
potenciálem, ale zároveň i ekonomicky přijatelnou 
ochranu vůči širokému spektru chorob v oblastech, kde 
se průměrný výnos pohybuje na úrovní 6-ti tun 
z hektaru.  

Mezi fungicidy, z nichž si na míru vašeho po-
rostu vybrat ty nejvhodnější, patří tyto přípravky: Bell 
Pro, Allegro Plus, Soligor.  

 

Koncepce ochrany s komplexními širokospektrálními fungicidy 

Pokud plánujete založit strategii ochrany na 
min. dvou fungicidních ošetřeních, často v takovém 
případě využíváte možnosti snižovat dávky fungicidů 
na úroveň, která ječmenu zajistí dobrou ochranu pro 
následující 2-3 týdny a následuje cílená ochrana pra-
porcového a podpraporcového listu, často spojena i 
s ochranou již vymetaného nebo metajícího klasu.  

Právě pro první – víceméně preventivní ošetření 
na konci odnožování – popř. počátku sloupkování, je 
vhodné zařadit širokospektrálnější přípravek 
s účinností na padlí, rhynchosporiozu a hnědou skvrni-
tost, které se mohou v návaznosti na počasí v porostu 
objevit již velmi brzy, právě v období konce odnožo-
vání. V tomto případě je z ekonomického hlediska 

vhodné aplikovat přípravek Soligor v dávce 0,5-
0,6l/ha. Kombinace tří účinných látek, mj. v jarním 
ječmeni nejpoužívanějším prothioconazolu, zajistí 
porostu minimum stresu, který negativně ovlivňuje 
vývoj odnoží. Dvě z účinných látek velmi dobře řeší i 
padlí, nicméně při velmi silném tlaku je vhodné kom-
binovat s již zmíněným Atlasem S či Taliem.  

Jestliže chcete ekonomicky efektivní ochranu 
postavenou na jednom fungicidy, je Soligor velkým 
univerzálem a v tomto případě je nutné v pozdějších 
fázích zvednout dávku na 0,7 l/ha. Tato zajistí dlouho-
trvající ochranu proti celému spektru chorob jarního 
ječmene za velmi výhodných ekonomických podmí-
nek.  

Tento přípravek je možno od používat i v pásmech ochrany vod!! 

Pro hlavní ošetření ať už v sekvenci nebo solo je 
pak nutné volit robustní přípravky, které umí řešit lis-
tové skvrnitosti včetně ramulárií. O Soligoru zde již 
bylo psáno a i kromě tohoto přípravku jsme schopni 
nabídnout další 3 špičkové produkty, ze kterých si 
vyberete konkrétně až dle stavu porostu. Přípravek 
Allegro Plus obsahuje 3 účinné látky, z nichž jedna se 
řadí mezi nejsilnější strobiluriny a tedy doručí i poža-
dovaný fyziologický greening efekt, kterým optimálně 
zvyšujete poměr mezi škroby a dusíkatými látkami 
v zrnu. Krom toho samozřejmě přípravek doručí nad-
standartní účinnost vůči ostatním listovým chorobám a 
v návaznosti na to i vysoký zisk.  

Druhým přípravkem, kterým můžete řešit 
ochranu praporcového a podpraporcového listu je Bell 
Pro, který je do značné míry skutečný univerzál na 
trhu. S výjimkou slabšího účinku na padlí travní je to 
přípravek s vynikajícím účinkem proti všem zbylým 
chorobám jarního ječmen – a to doslova. Velmi oblíbe-
ný je přípravek na západě jednak díky skvělé účinnosti 
na choroby pat stébel ječmene, ale i díky vysoké 
ochraně proti listovým skvrnitostem. Je pravdou, že 
choroby pat stébel zatím nejsou u ječmene moc vý-
znamné, nicméně vždy platí, že porost ošetřený kvalit-
ním fungicidem již v termínu T1 (BBCH 31-32) snižu-
je tlak chorob v pozdějších fázích a právě jako benefit 
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umí toto ošetření zastavit i „neviditelné“ choroby typu 
stéblolam aj. Účinná látka boscalid je ostatně hodnoce-
na jako nejlepší možná ochrana proti chorobám pat 
stébel i u pšenice. Pokud si ale šetříte exkluzivní pří-
pravky zejména na ošetření praporcového listu (BBCH 
39-49), tak právě zde vám přípravek Bell Pro ukáže 
svou „pravou“ sílu. Díky vysokému obsahu obou účin-
ných látek dostane pěstitel dlouhotrvající ochranu 
před všemi listovými skvrnitostmi – tedy hnědou 

skvrnitostí, rhynchosporiovou skvrnitostí, před rzemi, 
ale díky boscalidu se tento přípravek stává velmi dob-
rým pomocníkem i proti ramulariové skvrnitosti. 
Boscalid je navíc látka doposud v obilninách nepouží-
vaná a tedy vhodná do intenzivních oblastí s vysokým 
podílem obilnin jako součást produktu, který zabrání 
vývoji rezistence listových chorob na vašich polích. 
Přípravek je samozřejmě možno kombinovat i se stáva-
jícími fungicidy.  

Novinka v herbicidní ochraně nejenom jarního ječmene 

Ochrana proti plevelům se v mnohém zjednodu-
šila po zavedení přípravku Mustang Forte. V roce 2017 
firma Dow AgroSciences přišla s inovovaným řešením 
– technologií Mustang 4x4. Tato technologie dokáže 
na pozemku vyřešit či posílit účinek Mustangu Forte i 
proti obtížněji hubitelným plevelům, jako je konopice, 
merlíky apod. V roce 2018 nabízí další novinku pro 
„opozdilce“ nebo pěstitele, jež v důsledku ochrany 
vodních pásem zdrojů nemohou výše popsané herbidy 
na svých polích použít. Přípravek Zypar je širo-
kospektrál kombinující 2 účinné látky z toho jednu 
zcela novou známou pod jménem Arylex. Ta vyniká 
především skvělým účinkem na vyselektované a obtíž-
ně hubitelné plevele, jako jsou kakosty, úhorníky, hlu-

chavkovité, máky, ale jistý účinek je i na typicky jarní 
plevele jako jsou merliky, pohanky, laskavce apod. 
Krom výtečné a velmi rychle viditelné účinnosti má 
ještě další benefity v možnosti aplikovat přípravek až 
do BBCH 45 – tedy fáze naduření listové pochvy pra-
porcového listu a přípravek lze použít v povrchových 
i podzemních OP II. stupně. Přípravek se aplikuje 
v ozimech i jařinách až do dávky 1l, ale zejména 
v jařinách je tato dávka určena opravdu pouze na ně-
které přerostlé plevele v pozdějších růstových fázích 
ječmene. Na klasické odplevelení dělané ve fázi odno-
žování či počátku sloupkování jarního ječmene je dáv-
ka 0,6 plně dostačující. Přípravek nelze z obilnin apli-
kovat pouze do ovsa. 

Regulace ječmene opět o něco jednodušší 

Pro dobré zpeněžení jarního ječmene je důležitá 
zejména výsledná kvalita zrna s dobrým parametrem 
klíčivosti. Je jasné, že polehlé a případně porostlé po-
rosty žádnou takovou možnost nenabízejí. Zrna velmi 
často nesplňují parametry přepadu na sítem 2,5 mm a 
zároveň je zde zvýšené riziko výskytu klasových cho-
rob, které ovlivňují kvalitu zrna. Proto je nutné porosty 
jarního ječmene řádně a v nejlepším případě preventiv-
ně zregulovat. K tomu od roku 2015 pomáhá i přípra-
vek Fixator. Nejoptimálnější variantou je ošetření 
jarního ječmene přípravkem Fixator již v BBCH 31-
32. Nejenže touto aplikací porost zakrátíte, zpevníte 
stébla, ale zejména v sušších oblastech jistě pěstitel 
ocení i větší rozvoj kořenové soustavy, která je u jarní-
ho ječmene k vysokému výnosu zcela nezbytná. Mož-
nosti použití přípravku Fixator jsou tyto: pro časnější 

aplikaci je z hlediska šetrnosti vhodné použít přípravek 
v dávce 0,15-0,2 l/ha a doplnit navíc dávkou 0,3-0,5 
produktů na bázi CCC. U hustších rovnoměrných po-
rostů je vhodné přípravek aplikovat dělenou aplikací 
v dávkách 0,2l/ha a následně po týdnu (nebo dle potře-
by) opět 0,2l/ha. Pouze pro husté až přehoustlé a silné 
porosty je doporučena jednorázová dávka 0,3l/ha. 
U přehoustlých porostů má tato aplikace i vliv na re-
dukci neproduktivních odnoží. Pokud je porost opti-
málně hustý, je lépe počkat na zakrácení až dle vývoje 
počasí a vyčkat na vyšší růstovou fázi (BBCH 35-37), 
kdy leze jednorázově aplikovat dávku 0,2-0,3l/ha. Ta 
už ale nevyřeší případnou hustotu porostu a také vliv 
na rozvoj kořenového systému bude slabší, než aplika-
ce na počátku sloupkování. 

 

Závěr 

Sladovnický ječmen je díky propadům ve výno-
su z posledních dvou let velmi lukrativní plodina. Jistě 
se jeho pěstování vyplatí i v roce 2020, i když nikdo 
z nám nemůže říci, jestli náhodou ročník nedopadne 
stejně anebo ještě hůře. Věřme ale, že fungicidy budou 
potřeba, protože srážky budou chodit včas a v rozum-
ných úhrnech a ječmen bude moci svůj výnosový po-
tenciál vytěžit na maximum. Jistě o dobrý sladovnický 
ječmen bude stále zájem. K této úvaze mě vede i vý-
stavba nejen minipivovarů ale i obrovských varen 

v našich největších pivovarů. Věhlas ležáku plzeňského 
typu s i díky globalizaci šíří do celého světa a ačkoliv 
průměrná spotřeba piva v naší republice klesá, bohat-
noucí svět naopak našemu pivu přichází k chuti. A je 
tak dobře nejen pro pivovary, ale i pro české pěstitele. 
Maximální výnosy a zisk Vám i pro rok 2020 přeje 
firma Corteva Agriscience. 
 
Literatura je k dispozici u autora 

Kontaktní adresa 

Ing. Petr Vlažný, Ph.D., Corteva Agriscience, tel. 602 118 858, pvlazny@dow.com 
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NOVÁ STIMULACE VÝNOSU – TS VIN  
- OD ČESKÉ SPOLEČNOSTI TRISOL FARM S.R.O. 

Miroslava HÁJKOVÁ1, Radoslav KOPRNA2 
1TRISOL farm s.r.o., BEIDEA s.r.o.; 2Univerzita Palackého v Olomouci 

Souhrn: TS VIN je pomocný rostlinný přípravek obsahující huminové látky z leonarditu, aminokyseliny živočišného pů-
vodu a stimulační látky s auxinovým účinkem. Dusík v přípravku je vázán v organické formě. Přípravek je doplněn o 
výtažek z mořských řas a celou řadu mikroprvků. Testovaný přípravek TS VIN je určen pro foliární aplikaci v průběhu 
celé vegetace, především ve vyšších vývojových stadiích rostlin. TS VIN podporuje růst a vývoj rostlin, pomáhá rostlinám 
vyrovnat se s případnými stresovými podněty (sucho, kroupy apod.). Přípravky řady TS vyrábí a distribuuje firma 
BEIDEA s.r.o. a TRISOL farm s.r.o. se sídlem v Bolaticích poblíž Opavy. V průběhu roku 2020 byly založeny a vyhodno-
ceny maloparcelkové polní pokusy na stanovištích UP Olomouc a Zkušební stanice Rýmařov. 

Metodika pokusu 

Pokus byl založen na parcelách o velikosti 10 m2, ve čtyřech opakováních. Na všech pokusných stanovištích by-
ly prováděny odběry rostlin, parcely byly také výnosově vyhodnoceny. Byla zvolena česká odrůda FRANCIN od spo-
lečnosti Selgen a.s.  

Rýmařov: Datum setí: 16.4.2019      Úplné vzejití: 30.4.2019        Sklizeň: 13.8.2019 

Olomouc: Datum setí: 21.3.2019      Úplné vzejití: 29.3.2019          Sklizeň: 22.7.2019 

Výsledky 

Olomouc a Rýmařov – odběry a výnosové vyhodnocení TS VIN v roce 2019 

 
Varianta  Dávka Aplikace  Výnos v t/ha Výnos v % 

OL -  kontrola   8,52 100,00 
OL - TS VIN 0,1  l/ha BBCH 39-45 9,35 109,67 

RYM - kontrola   3,54 100,00 
RYM - TS VIN 0,1  l/ha BBCH 39-45 4,06 114,84 

Rýmařov – ostatní testované varianty přípravků řady TS v roce 2019 

 
Varianta Dávka Aplikace  Výnos v t/ha Výnos v % 
kontrola   3,54 100,00 
TS Osivo 0,5   l/t přimoření 4,43 125,08 
TS Impuls 0,5 l/ha BBCH 29-31 4,15 117,31 

Hodnocení a závěr 

Pokusy v letošní sezóně nám opět potvrdily 
známý fakt, že použití stimulátoru jako součást pěsti-
telské technologie může dopomoci zajistit solidní vý-
nos. Efekt jejich použití se sice velice různí v závislosti 
na průběhu počasí v jednotlivých letech, ale bát se 
o návratnost této investice jistě nemusíme. Obzvlášť 
pokud nejsou meteorologické podmínky pro danou 
plodinu příznivé, nejlépe se projeví, co stimulátor do-

káže. Toto potvrzují výsledky získané z pokusných 
stanic, které mají výrazně odlišné klimatické podmínky 
(Olomouc a Rýmařov) a nedostatek vláhy v průběhu 
uplynulé sezóny toto jen potvrzuje. Z pokusů také 
vyplývá, že čím dříve je přípravek se stimulačním 
účinkem do porostu aplikován, tím delší období můžou 
látky působit a výsledek pak bývá výraznější.  

Zdroj 

ZS Rýmařov – p. J. Konvalinková, UP Olomouc – ing. R. Koprna, Ph.D., ostatní k dispozici u autora.  

Kontaktní adresa 

Ing. Miroslava Hájková, tel.: 777 901 226; miruska.hajkova@seznam.cz; www.trisol.farm 
 

Práce vznikla mimo jiné za podpory Inovačního voucheru Ministerstva průmyslu a obchodu  
s názvem „Studie stability a biologické účinnosti syntetického brassinosteroidu na vybraných rostlinách“. 
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NAVÝŠENÍ VÝNOSU JE STÁLE MOŽNÉ  
DÍKY BIOSTIMULÁTORŮM 

Martin OLIŠAR 
UPL, Arysta LifeScience Czech s.r.o. 

Úvod  

Technologie pěstování sladovnického ječmene 
je již celé generace vylepšována směrem k dokonalosti. 
Od výsevku, přes fungicidní ochranu velmi rychle se 
vyvíjejícího porostu, dále přes výživu makro i mikro 
prvky s významnou pozorností na množství dodávané-
ho dusíku. V těchto klasických pilířích však již pomalu 
narážíme na limity. Účinných látek nepřibývá, nové 

odrůdy získané šlechtěním jsou omezeny vykupova-
ným sortimentem pro České pivo. Kde je tedy možné 
hledat cestu k dalšímu rozvoji technologie? Jak je 
možné podpořit intenzifikaci za stále rentabilních 
podmínek a dodržení přísnějších požadavků a ochranu 
prostředí? 

Třetí pilíř ochrany - biostimulace 

Ze současných praktických zkušeností je zřej-
mé, že technologie pěstování založená pouze na dvou 
pilířích, tj. hnojení a ochrana před chorobami a škůdci - 
jak je známe, již nedokáží odpovědět na vhozenou 
rukavici požadavku na vyšší výnosy. Jedním z již od-
zkoušených, avšak stále velmi inovativních způsobů 
jak tento problém překonat, je zapojit do technologie 
pěstování další - třetí pilíř, který tvoří stimulace rostli-
ny pomocí rostlinných biostimulátorů na bázi účinných 
látek získaných z filtrátu mořské řasy Ascophyllum 
nodosum. V podmínkách velkých rozdílů mezi příli-
vem a odlivem (životem na souši a v moři) si tento 
druh řasy vytváří velké množství biologicky aktivních 
látek, oligosacharidů, aminokyselin, vitaminů a rostlin-
ných hormonů. Způsob výroby spočívá v ručním sběru, 
pečlivém třídění sesbíraných řas tak, aby obsahovali 
pouze druh A. nodosum, a dále ve zpracování a filtraci 
během 24 hodin od sběru, aby byla zachována biolo-
gická účinnost aktivních látek. Takto je zaručen maxi-
mální účinek získaných látek i v polních podmínkách. 
Bylo zjištěno a prokázáno v mnoha pokusech s mnoha 
plodinami, že aplikovaný filtrát z řas A. nodosum má 
pozitivní vliv na mnoho procesů v rostlinách. Pro pou-
žití v jarním ječmeni byli na bázi A. nodosum vyvinuty 
dva přípravky: Tonivit a Forthial.  

Přípravek Tonivit je obohacen o fosfor a draslík. 
Je určen pro časné aplikace od 3 listu po odnožování 
v dávce 1 l/ha. Účinné látky v něm obsažené mají příz-
nivý vliv na vývoj kořenového systému, takže rostliny 

na počátku lépe rostou a porost je dříve zapojený, což 
je první předpoklad dobrého výnosu. Z našich zkuše-
ností můžeme rovněž doporučit aplikaci na porosty 
hůře vzcházející, např. při zamazání osiva. Zde přípra-
vek Tonivit pomáhá slabším rostlinkám přežít a dohnat 
růstové zpoždění. Tonivit má  výbornou kompatibilitu 
s herbicidy, například s přípravkem Optica Trio, a toto 
aplikační spojení se doslova nabízí pro ušetření pojez-
du. 

Fáze prodlužovacího růstu je významná pro 
tvorbu výnosu, maximální délka budoucího klasu je již 
založena a nyní se „hraje o to“, jak se podaří tento 
potenciál naplnit. A o tom rozhoduje dobrá dostupnost 
živin pro rostlinu, aktivita fotosyntézy, celkový meta-
bolismus rostliny a samozřejmě její zdravotní stav. 
Spolu s fungicidem je proto v tuto chvíli velmi výhod-
né aplikovat i biostimulátor Forthial v dávce 1 l/ha. 
Aktivní látky z řasy A. nodosum zvyšují fotosyntetic-
kou aktivitu rostlin, což vede ke zvýšené tvorbě cukrů 
a tím k lepšímu růstu a zajištění dostatku pro budoucí 
klas. Díky PhysioAktivator Technologii rovněž dochá-
zí k nárůstu produkce enzymů, v rhizosféře potřebných 
pro aktivní příjem živin, například nitrát reduktáza až 
15x, fosfatáza až 7x, Fe-reduktáza až 3x. To vede 
k lepšímu příjmu živin obsažených v půdě a lepšímu 
zásobení rostliny. Dobré zásobení rostliny živinami 
spolu s vyšší aktivitou fotosyntézy a metabolismu dává 
vysoký předpoklad lepších výnosů.  

Přínosy biostimulátorové sekvence 

Jak bylo zmíněno výše, přípravek Tonivit apli-
kovaný na počátku vegetace pozitivně ovlivňuje rozvoj 
kořenového systému a zapojení porostu. To je základ 
prvního výnosotvorného prvku, kterým je počet rost-
lin/klasů na ploše. Následný vstup biostimulátoru For-
thial potom zvýší výkon fotosyntézy, metabolismu a 
příjmu živin, což jsou klíčové zdroje pro výživu oplo-
zených semen a tvorbu HTZ a dalších kvalitativních 
parametrů. Jako celek spolu s hnojením a ochranou 
zdravotního stavu biostimulátory zvyšují výnos poros-

tů. Tato navýšení jsou samozřejmě velmi bedlivě sle-
dována v celé škále pokusů již několik let po sobě. 
V Grafu 1 je možné sledovat procentické navýšení 
výnosu (sloupce) po aplikaci biostimulátorů Tonivit a 
Forthial, které se pohybuje od 3,3 % až po 17,8 %, 
průměrné navýšení v absolutních číslech činilo 
0,46 t/ha. Lineární čára je potom finanční přínos tohoto 
navýšení vypočtený z modelové výkupní ceny 
4 600 Kč/t sladovnického ječmene po odečtení nákladů 
na přípravky Tonivit a Forthial. Náklady na aplikaci 
nejsou započteny, jelikož se uvažuje, že biostimulátor 
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Tonivit je aplikován v tank-mixu s herbicidním zása-
hem a Forthial s fungicidním ošetřením v dané techno-
logii. Zde můžeme vidět, že se finanční přínos pohybu-
je od 322 Kč až po 4 000 Kč, přičemž průměrný fi-
nanční přínos činil 1 556 Kč/ha. Což je jistě velmi 
zajímavé číslo, zvláště pokud vezmeme do úvahy in-
formaci, že se jedná o ročníky 2018 a 2019, a pokusy 
byly prováděny jak v maloparcelním systému přesného 

pokusnictví tak i v poloprovozních pokuse o velikosti 
pole 1 ha. 

Z uvedeného je zřejmé, že použití biostimuláto-
rů v technologiích je opodstatněné jak z technického 
hlediska, tak i z pohledu finančního přínosu. Biostimu-
látory Tonivit a Forthial mají tedy své místo 
v technologiích pěstování jarního ječmene a tvoří již 
stabilní třetí pilíř podporující vysoké výnosy. 

 

Graf 1: Navýšení výnosů a finanční přínos biostimulátorů Tonivit a Forthial v letech 2018-2019 
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VLIV APLIKACE FOSFORU, SÍRY, DUSÍKU A MIMOKOŘENOVÉ 
VÝŽIVY NA VÝNOS A KVALITU ZRNA  

SLADOVNICKÉHO JEČMENE 
Luděk HŘIVNA, Roman MACO, R. DUFKOVÁ, Viera ŠOTTNÍKOVÁ, Tomáš GREGOR 
Mendelu v Brně 

Souhrn: V průběhu roku 2019 byl založen maloparcelní polní pokus, ve kterém byly ověřovány přípravky firmy Timac 
Agro Czech s r.o. ve výživě jarního ječmene. Makro a mikro prvky daných hnojiv příznivě ovlivňovaly výnos i kvalitu zrna 
ječmene. Jak aplikace fosforu v tuhých hnojivech, tak i mimokořenová výživa snižovaly obsah dusíkatých látek v zrně. 

Klíčová slova: jarní ječmen, hnojení fosforem, mimokořenová výživa, výnos a kvalita zrna 

Úvod  

Sladovnický ječmen potřebuje pro správný vý-
voj a růst hlavně dusík. Dusík je hlavní živina, která 
ovlivňuje výnos a kvalitu zrna (Oral et al., 2018). Spo-
lečně s aplikací dalších makroživin je pak vytvořen 
dobrý předpoklad pro dosažení odpovídajícího výnosu 
zrna a jeho kvality. Významnou roli zde hraje také síra, 
která je začleňována do různých primárních a sekun-
dárních metabolitů, které hrají důležitou roli ve správ-
ném růstu a vývoji rostlin. Ovlivňuje funkci proteinů, 
enzymů, hormonů a mnoho dalších metabolitů. Nedo-
statek S vede k snížení růstu rostlin, vitality a odolnosti 
vůči abiotickým a biotickým stresům (Lewandowska, 
Sirko 2008). Přiměřená výživa sírou zajištuje správný 

transport a příjem dusíku a taky jeho vliv na rostlinu v 
průběhu jejího životního cyklu. (Veliz et al. 2017). 
Aplikace mikroživin železa a bóru má vliv na výnoso-
vé prvky (Rawashdeh,  Sala 2016). Zinek a železo 
mohou prodloužit vegetační dobu ječmene prodlou-
žit dobu kvetení a zrání zrna. Kromě toho ovlivňují 
hmotnost zrna, délku klasu, počet zrn na klas, obsah 
chlorofylu, a výnos zrna (Janmohammadi et al., 2016). 
Účinnost makro a mikroprvků je závislá na průběhu 
povětrnosti, odrůdě, době aplikace a taky na jejich 
synergickém a antagonistickém působení. Všechny 
výše jmenované živiny jsou součástí testovaných hno-
jiv z portfolia firmy Timac Czech. 

Materiál a metody 

Pokus byl založen na pozemku patřícím do ka-
tastru ZP Agrospol Velká Bystřice jako maloparcelko-
vý. Pozemky se nachází v klimatickém regionu mírně 
teplém, mírně vlhkém. Půda je středně těžká, půdní typ 
hnědozem. Aktuální průběh povětrnosti v nejvýznam-
nějších měsících je prezentován v článku „Vliv mořidel 

a biologicky aktivních látek na výnos a kvalitu zrna 
ječmene“. Stejně tak příprava pozemku setí i použitá 
odrůda byly shodné.  

Pokus byl uspořádán do následujících variant 
hnojení (tab. 1): 

Tab. 1 Schéma pokusu 

Var. Základní hnojení 
Aplikace v 
BBCH 13 

Aplikace v 
BBCH 42 

1 LAD 27 (150 kg/ha)   

2 LAD 27 (150 kg/ha)  
Fertileader Vital 

(2 l/ha) 

3 
EUROFERTIL Top 54, (200 kg/ha)  

+ LAD 27 (37 kg/ha) 
  

4 
Eurofertil Top 35 NP, (120kg/ha)  

+ LAD (81 kg/ha) 
  

5 
Eurofertil Top 45 NPS, (120kg/ha)  

+ LAD (134 kg/ha) 
  

6 LAD 27 (150 kg/ha) 
Fertiactyl Starter 

(2 l/ha) 
 

Charakteristika testovaných hnojiv: 

Eurofertil Top 54 N-Process: NP 15/8, 31 SO3, 
Mescal 975 (12 CaO), N Process; EurofertilTop 35 NP: 
NP 15/20; 18 SO3; 3 MgO; 0,5 Zn; Mescal 975 (11 
CaO); Physio+ 

Eurofertil Top 45 NPS: NP 3/22; 18 SO3; 2 
MgO, 0,15 B, 01 Zn; Physio+, Mescal 975 (20 CaO);  

Fertileader Vital: N: 104 g/l; P205: 58 g/l; 
K2O: 46 g/l; Mn: 1 160 mg; B: 580 mg; Zn: 580 mg; 
Cu: 232 mg; Fe: 232 mg; Mo: 116 mg; Seactiv® 

Fertiactyl Starter: PK 13/5/8; FERTIACTYL® 
komplex (fulvo a huminové kyseliny, Zeatin a Glycin 
betain) 
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LAD 27: Ledek amonný s dolomitem (27 N, 5  
MgO, 7 CaO). 

V průběhu vegetace byly mimo aplikaci testo-
vaných hnojiv prováděny standardní agrotechnické 
zásahy tj. aplikace morforegulátorů a fungicidů. Skli-
zeň byla provedena maloparcelní sklízecí mlátičkou a 

z každého opakování byl odebrán vzorek zrna k dalším 
analýzám. U vzorků zrna bylo provedeno stanovení 
kvality zrna. Výnosové výsledky i výsledky kvalitativ-
ních analýz byly vyhodnoceny v programu Statistica 
12. 

Výsledky a diskuze 

Do fáze metání byly odebrány vzorky rostlin 
z variant 1 - 6. A to vždy 1 vzorek = 15 rostlin. 
U vzorků rostlin byly spočítány produktivní odnože. 
Výsledky prezentuje graf 1. Všechny výživářské zása-
hy se projevily pozitivně na počtu založených produk-
tivních odnoží. Nejvyšší hodnoty byly stanoveny 
u varianty 4 až 6. 

 

 

 

Po vymetání porostu byl stanoven počet klasů 
na m2 a počet zrn v klasu. Výsledky prezentují grafy 2 
a 3. Počet klasů neodpovídal počtu produktivních 
odnoží. Nejvyšší počet klasů na m2 byl stanoven u var. 
3 tj. po aplikaci Eurofertil Top 54 a nejvyšší počet zrn 
v klasu u varianty 6, tj po aplikaci Fertiactyl Starter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodující je ale výnos zrna.  Ten se pohybo-
val v rozmezí od 7,850 t.ha-1 do 9,363 t.ha-1. Nejnižší 
výnos byl stanoven u kontroly a nejvyšší u varianty č. 
4, tj. tam, kde byl aplikován Eurofertil Top 35 NP. 
Zvýšení výnosu oproti kontrolní variantě činilo cca 
1,513 t/ha (graf 4). Velmi dobrých výsledků bylo dosa-
ženo rovněž po aplikaci Eurofertil Top 54 (var. 3). 
U obou variant s nejvyšším výnosem se jednalo ve 
vztahu ke kontrole o průkazný rozdíl. Všechny varianty 
dosahovaly lepších výsledků než kontrola, což souhlasí 
s příznivým ovlivňováním výnosu makro i mikroprvky  
(Veliz et al., 2017, Janmohammadi et al., 2016). 
Hmotnost tisíce zrn se pohybovala v rozmezí od 42,2 g 
u var. 2 do 43,2 g u kontroly. Rozdíly mezi jednotli-
vými variantami tedy nebyly velké (graf 5).  

 

Graf 4 Výnos zrna 
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Graf 5 Hmotnost tisíce zrn 

  

Po aplikaci testovaných hnojiv rostla objemová 
hmotnost zrna. Nejvyšší (66,13 kg.hl-1) byla dosažena u 
var. 5 po aplikaci Eurofertil Top 45 NPS (graf 6). Nao-
pak nejnižší byla u kontrolní varianty (65,72 kg.hl-1).  

Graf 6 Objemová hmotnost zrna 

   

Graf 7 Propad zrna 

 

Přepad zrna nad sítem 2,8 mm byl nejvyšší 
u var. 6, můžeme tedy konstatovat, že aplikace pří-
pravku Fertiactyl Starter přispěla k lepší tvorbě zrna. 

To se potvrdilo i v celkovém množství sladařsky využi-
telných zrn (Ʃ2,8+2,5mm). Hodnota propadu byla tedy 
nejnižší u variant 4 – 6 (graf 7). Úplně nejnižší propad 
a největší zastoupení velkých tzv. plných zrn bylo 
stanoveno u var. 5 po aplikaci Eurofertil Top 45 NPS, 
což korespondovalo i s nejvyšší objemovou hmotností 
u této varianty. Pod tento výsledek se pravděpodobně 
podepsal nejenom vliv fosforu, ale také synergické 
působení makro a mikroprvků, které příznivě ovlivňují 
výnosové prvky ječmene (Lewandowska, Sirko 2008, 
Janmohammadi et al., 2016, Rawashdeh, Sala 2016). 

Obsah N-látek v zrně byl vyšší a pohyboval se 
v rozmezí 12,5 – 12,8 %. Nejvyšší byl u kontroly a 
naopak nejpříznivější u var. 2, 3 a 5 (graf 8). Obsah 
škrobu byl celkově vyšší a pohyboval se v rozmezí 
64,7 – 66,6 %. Opět se potvrdilo, že existuje úzký 
vztah mezi vysokou objemovou hmotností, přepadem 
zrna nad sítem 2,5 mm (Ʃ2,8+2,5mm) a obsahem škrobu 
(graf 9). 

Graf 8 Obsah N-látek 

 

Graf 9 Obsah škrobu 

  

Závěr 

Pokus byl výrazně ovlivněn průběhem povětr-
nosti, který se projevil především výraznými teplotními 
excesy během června a rychlým dozráváním v průběhu 
července. Přesto můžeme konstatovat, že se potvrdila 
vyšší výnosová stabilita po aplikaci testovaných hnojiv. 
Při aplikovaní Eurofertil Top 54 byl zaznamenán nej-
vyšší počet odnoží a počet klasů na m2. Nejvyšší výnos 

zrna poskytovala aplikace Eurofertil Top 35 NP. Nej-
vyšší objemová hmotnost zrna, nejnižší hodnota propa-
du a nejvyšší obsah škrobu byly stanoveny po aplikaci 
Eurofertil Top 45 NPS. Nejvyšší obsah N-látek byl 
zaznamenán u kontroly, aplikace přípravků a hnojiv 
firmy obsah N-látek snižovala. 
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