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Souhrn: V maloparcelním pokusu byla aplikována k jarnímu ječmeni tuhá N (LAV 27), NP (FertiSTART 36 NP) a NPK 
(FertiSTART 42 NPK) hnojiva v růstové fázi BBCH 14. Současně byla testována i mimokořenová aplikace listového 
hnojiva CereaSTART s majoritním obsahem P ve fázi BBCH 21 a BBCH 50. Aplikace tuhých hnojiv FertiSTART zvyšo-
vala výnos zrna o 113-168 kg/ha, mimokořenová výživa hnojivem CereaSTART o 379-468 kg/ha. Foliární aplikace hnoji-
va CereaSTART přispěla k vyšší objemové hmotnosti zrna a HTZ. U všech variant s aplikací hnojiv FertiSTART a Cere-
aStart byly N-látky v zrně nižší ve srovnání s kontrolní variantou. Nejvyšší obsah škrobu v zrně byl stanoven po aplikaci 
FertiSTART 36 NP (35,17 %). 
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Úvod  

Do počátku sloupkování rostliny ječmene přijí-
mají podle Baiera et al. (1988) z celkového množství 
živin až 54 % N, 46 % P, 63 % K, 50 % Ca a 33 % Mg.  
Rozhodující příjem dusíku je během odnožování a další 
intenzivnější příjem byl pozorován až na konci sloup-
kování a během metání porostu. Podobnou dynamiku 
vykazuje také fosfor a síra, jejíž příjem velmi úzce 
koreluje s příjmem dusíku (Hřivna, 2011). Jak uvádí 
Hřivna et. al. (2018) sladovnický ječmen vyžaduje 
monitorování výživného stavu v průběhu celé vegetace. 
Vždyť cca 30-50 % živin porost odebírá až během 
konce sloupkování a v průběhu metání porostu. Důleži-
té je, aby rostliny ječmene měly k dispozici dusík v 
době, kdy ho skutečně potřebují (Delogu et al., 1998), 
jeho aplikace je nezbytná hned před setím, případně 
v raných fázích vývoje porostu. To platí i pro ostatní 
živiny, především draslík a také fosfor. Draslík zasahu-
je do celé řady metabolických procesů. Významná je 
jeho účast v procesu fotosyntézy a dýchání. Podporuje 
tvorbu cukru, syntézu škrobu a pozitivně ovlivňuje 
dusíkatý metabolismus. Příjem draslíku zpravidla úzce 
koreluje s příjmem dusíku a bylo potvrzeno (Hřivna et 
al., 2018), že jeho příjem je v průběhu vegetace dokon-
ce vyšší než u dusíku. Nedostatek draslíku se projevuje 
omezenou tvorbou vysokomolekulárních látek (Richter 

et al., 2001). Působí na jemnost pluch, příznivě působí 
na obsah škrobu v zrně, na kyprost endospermu a sni-
žuje obsah dusíkatých látek v zrně. Vysoká hladina 
draslíku inhibuje tvorbu odnoží, výrazně zvyšuje obsah 
hrubých bílkovin v sušině zrna, snižuje obsah škrobu, 
extraktivnost sladu, Kolbachovo číslo a relativní ex-
traktivnost při 45 °C (Zimolka et al., 2006).  

Fosfor patří mezi nejdůležitější stavební živiny 
ve výživě rostlin. Zásoba přijatelného fosforu v půdách 
klesá a fosfor se postupně stává limitujícím prvkem 
výnosu a kvality produktu (Kunzová, 2009). Ovlivňuje 
fotosyntézu, transport látek, převod asimilátů na škrob 
(Mehrvarz et al., 2008). Fosfor je pro rostliny velmi 
důležitým prvkem, protože pomáhá správnému vývoji 
kořenového systému. 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, může ale také příznivě působit i 
tam, kde je ho relativně dostatek. Funguje velmi dobře 
i při mimokořenové výživě. Potvrzují to i výsledky 
pokusů, ve kterých byla testována poměrně pozdní 
aplikace tuhých  N, NP a NPK hnojiv a mimokořenová 
výživa listovým hnojivem s vysokým podílem fosforu. 

 

Materiál a metody 

V průběhu roku 2020 byl založen maloparcelní 
polní pokus, ve kterém bylo ověřováno uplatnění hno-
jiv firmy SOUFFLET AGRO a.s. ve výživě jarního 
ječmene. Byl sledován výnos zrna a jeho kvalita. Pokus 
byl založen na pozemku patřícím do katastru zeměděl-
ského podniku Agrospol Velká Bystřice. Pozemky se 
nachází v klimatickém regionu mírně teplém, mírně 
vlhkém. Půda je středně těžká, půdní typ hnědozem. 
Vyseta byla odrůda ječmene Bojos (19. 3. 2020) 

s výsevkem 3,5 MKS. Předplodinou byla kukuřice, 
posklizňové zbytky byly zapraveny. Aktuální průběh 
povětrnosti v nejvýznamnějších měsících včetně agro-
chemických vlastností pozemku i obsahu Nmin v půdě 
je prezentován v článku „Možnosti uplatnění dusíku a 
fosforu v kombinaci s mimokořenovou výživou při 
pěstování jarního ječmene“.  

Pokus byl uspořádán do následujících variant 

hnojení (tab. 1). Každá varianta byla 5x opakována. 
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Tab. 1 Schéma pokusu 

Celkem N kg/ha 
Celkem 

P2O5  Var. 
Základní hnojení (BBCH 

14) 
Přihnojení LAV 27 

(BBCH 30) 
kg/ha kg/ha 

Listová výživa CereaS-
TART 3 l/ha 

1 Ledek 150 kg/ha 100 kg/ha 67,5 0   

2 
FertiSTART 36 NP 200 

kg/ha 
131 kg/ha 67,5 40   

3 
FertiSTART 42 NPK 167 

kg/ha 
213 kg/ha 67,5 40   

4 Ledek 150 kg/ha 100 kg/ha 67,5 0  BBCH 21 
5 Ledek 150 kg/ha 100 kg/ha 67,5 0  BBCH 50 

Poznámka: Přihnojení ledkem bylo provedeno tak, aby dávka N byla u všech variant shodná. 

Tab. 2 Testovaná hnojiva 
Hnojivo Složení 

FertiSTART 36 NP NP 16:20 + 12 % S + 0,05 % B + 0,01 % Zn 
FertiSTART 42 NPK NPK 6:24:12 + 2 % Ca + 5 % S + 0,05 % Zn 

CereaSTART P2O5 440 g, K2O 76 g, MgO 100 g 

 

V průběhu vegetace byly mimo aplikaci testo-
vaných hnojiv prováděny standardní agrotechnické 
zásahy, tj. aplikace morforegulátorů a fungicidů. Cha-
rakteristika testovaných hnojiv je uvedena v tab. 2. 

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 a 

propad, na obilním měřiči byla stanovena objemová 
hmotnost zrna a rovněž byla stanovena HTZ. 
Z chemických analýz byl stanoven obsah N-látek dle 
Kjeldahla a škrobu polarimetricky dle Ewerse 
(BASAŘOVÁ ET AL., 1992). Výsledky byly vyhodnoce-
ny dostupnými statistickými metodami v programu 
Microsoft Excel 2010.  

 

Výsledky a diskuze  

 Sklizňové výsledky jsou uvedeny v  grafu 1. 
Porost byl v době sklizně téměř nepolehlý. Výnosy 
zrna byly poměrně vysoké. Nejvyšší výnos byl stano-
ven u varianty s ranější aplikací mimokořenové výživy 
(CereaSTART). Celkově můžeme konstatovat, že mi-
mokořenová výživa ovlivnila výnos zrna velmi přízni-
vě. Stejně tak hnojení hnojivy FertiSTART můžeme 
hodnotit pozitivně. Přírůstek oproti kontrolní variantě 
se u variant s hnojivy FertiSTART pohyboval od 
113 kg, u varianty, kde byl aplikován společně 
s dusíkem pouze fosfor (var. 2), do 168 kg/ha, při hno-
jení N,P i K (var. 3). Mimokořenová výživa pak zvy-
šovala výnos zrna o 379-468 kg/ha. Větší efekt měla 
ranější aplikace (var. 4). Svoji roli zde sehrál zřejmě 
vliv ročníku, který se vyznačoval značným suchem 
v první polovině vegetace, následně bylo vláhy dosta-
tek. Dá se předpokládat, že tuhá hnojiva, aplikovaná 
v BBCH 14 se nemohla tak výrazně projevit jako apli-
kace mimokořenové výživy. Porost v důsledku sucha 
špatně vzcházel a byl nevyrovnaný, později po květno-
vých srážkách došlo k dynamické tvorbě vegetativních 
i generativních orgánů a překotnému příjmu živin, 
k čemuž nadstandardní hnojení přes list výrazně po-
mohlo. Přesto, jak uvádí HŘIVNA (2010), i aplikace 
tuhých P-hnojiv až na vzcházející porost má své efekty, 
což naše pokusy potvrdily. Dostatek fosforu již 
v počátku vegetace přispívá k rozvoji odnoží a klásků, 

ve druhé polovině vegetace, následně ovlivňuje tvorbu 
zrna (RÖMER A SCHENK, 1997). To mělo význam pře-
devším z pohledu výnosu zrna, částečně ale utrpěly 
kvalitativní parametry, především u variant 2 a 3 
s aplikací tuhých hnojiv, která se v důsledku sucha 
neměla možnost tak projevit. 

Graf 1 Výnos zrna (t/ha)  
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Graf 2 Objemová hmotnost zrna (kg/hl) 

 

Objemová hmotnost zrna byla průměrná 
(graf 2). Pohybovala se v rozmezí 63,82-64,47 kg/hl. 
U variant s aplikací hnojiv FertiSTART byla nižší, 
naopak mimokořenová výživa hnojivem CereaSTART 
se projevila pozitivně.  

Graf 3 Přepad zrna nad sítem 2,8mm 

 

Graf 4 Přepad zrna na sítě 2,5mm 

 

Využitelnost zrna byla dobrá. Přepad zrna nad 
sítem 2,5 mm, který je součtem frakcí 2,8 a 2,5 mm 
(graf 3 a 4), se pohyboval v rozmezí 86,6-89,4 %. To 
odpovídá hodnotám propadu zrna od 10,6 do 13,2 % 
(graf 5). Nejvyšší kvalitou zrna se vyznačovala var. 4 
s časnou mimokořenovou aplikací CereaSTART. Nao-
pak nejhorší parametry byly stanoveny u var. 2 (Fer-
tiSTART 36 NP). 

Hmotnost tisíce zrn odpovídala svým rozpětím 
předchozím mechanickým vlastnostem zrna a pohybo-
vala se v rozmezí od 43,38 g u var. 3 do 44,29 g u var. 
4. Potvrdila se vazba mezi vysokým podílem sladařsky 
využitelných zrn u varianty 4 a hmotností zrn (graf 6). 
PŘÍKOPA (2005) uvádí, že fosfor zvyšuje kvalitativní 
parametry zrna, to se potvrdilo především u mimoko-
řenové výživy, kde byla u obou variant zaznamenána 
vyšší objemová hmotnost zrna a HTZ. 

Graf 5 Propad zrna 

 

Graf 6 Hmotnost tisíce zrn 

   

Obsah dusíkatých látek (graf 7) korespondoval 
s vysokým obsahem přístupného dusíku v půdním 
profilu. Nejvyšší byl u kontrolní varianty (12,62 %), 
naopak nejpříznivější po aplikaci dusíku společně 
s fosforem, případně i draslíkem v hnojivech FertiS-
TART (12,34-12,44 %).   
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Graf 7 Obsah N-látek (%) 

 

Obsah škrobu do jisté míry korespondoval 
s výnosem zrna a s výjimkou kontroly negativně kore-
loval i s obsahem N-látek. U variant s nižším výnosem 
a nižším obsahem dusíku byl jeho obsah vyšší. 

K podobným závislostem dospěl i HŘIVNA  ET AL. 
(2012). Nejvyšší obsah škrobu byl stanoven po aplikaci 
FertiSTART 36 NP (graf 8).  

Graf 8 Obsah škrobu (%) 

 

Závěr 

Dosažené výsledky byly výrazně ovlivněny 
průběhem povětrnosti. Přesto se potvrdilo, že aplikace 
tuhých hnojiv nejenom před setím má své opodstatně-
ní. Aplikace P i K společně s dusíkem pozitivně ovliv-

nila výši výnosu zrna. Mimokořenová výživa přede-
vším fosforem pak přispěla nejenom k výraznému 
nárůstu výnosu zrna, ale přispěla také k jeho vyšší 
technologické kvalitě. 
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