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TRŽNÍ BLESKOVÁ INFORMACE  
OHLEDNĚ SLADOVNICKÝCH JEČMENŮ 

Lubomír JURÁŠEK 
Spolek pro ječmen a slad 

 
Sklizeň jarního ječmene v roce 2020 dopadla 

velmi dobře co se týče kvantitativních ukazatelů. Sklí-
zeli jsme z větší plochy a s větším výnosem čemuž 
logicky odpovídá vyšší nabídka pro sladovnický prů-
mysl. Kalendářní rok pro ekonomiku jako takovou 
začal recesí. Ekonomika zpomalovala a blížila se krize. 
To jsme ale vůbec netušili co bude následovat. Národní 
vlády nastartováním lockdownů totálně umrtvily eko-
nomiky, přestal fungovat turistický ruch, zavřely se 
restaurace a veškeré služby. Takové vypnutí ekonomi-
ky samozřejmě zanechalo obrovské ztráty v jednotli-
vých odvětvích. Pro sladovnický ječmen o to smutněj-
ší, že sociální kontakt je veliké riziko pro šíření nemoci 
COVID 19 a tak jsme tady zažily něco co se nemůže 
opakovat. A to zmrazení poptávky po sladu, poněvadž 
prodej piva se zastavil a poté se začal rozbíhat, ale již 
jinými odbytovými kanály. Postižení jednotlivých 
pivovarů bude veliké. Rozdíly budou především v tom, 
jak je piovar orientován. Orientace pivovaru na tzv. 
trade on, což je expedice sudového piva, a trade off, 
což jsou lahve a plechovky. Pivovary orientované na 
sudové dodávky se ze dne na den ocitly bez odbytu a 
musely hledat náhradní odbytové kanály, aby měli 
vůbec nějak tržby. Vidím, že jsem hodně zabředl do 
problémy piva a sladu. Zpět tedy ke sladovnickému 
ječmeni. Průběh vegetace jarního ječmene neměl zá-
sadní problém, samozřejmě v jednotlivých lokalitách se 
problémy průběžně řešily. Největším a celorepubliko-
vým problémem se ukázaly být srážky, které 
v některých lokalitách sklizeň zásadním způsobem 
poškodily. Dokonce dle závěrů VÚPSu u dvou třetin 
vzorků zkoumaných jarních ječmenů došlo k poškození 
klíčivosti. K tomuto zjištění přišli metodou pádového 
čísla. Toto je velmi alarmující informace, proti které 
jde pokles poptávky po sladu. Nakupovaný ječmen má 
hodně drobnějších vad a tak při prodeji je poměrně 
slušná cena bohužel snižována srážkami. Přesto jsem 
optimista a cena by již dále klesat neměla.  

Kvalitativně bych sklizeň asi charakterizoval 
následovně. Opět nižší podíly, možná o něco lepší jako 
minulý rok, ale k optimu velmi daleko. Trochu vyšší 
dusíky ve srovnání s minulou sklizní, ale toto nevidím 
jako zásadní problém. Dále pak mechanické poškození 
včetně biologického, především pro dlouhodobé skla-
dování. Velmi skryté riziko vidím v klíčivosti a to 
samozřejmě jak pro výrobu sladu, tak i pro založení 
nových porostů na jaře letošního roku.  

Vše podstatné vyplývá z grafu, který potvrzuje 
nárůst disponibilního množství sklizeného ječmene, 

nárůst osevních ploch a nárůst hektarového výnosu. 
Kontrakty, které byly uzavřeny do zahraničí se daří i 
nedaří realizovat, protože stejným způsobem byly po-
stiženy i ekonomiky našich sousedů a tak uvidíme jak 
to celé dopadne.  

 

Průběh sklizně jak jsem již předznamenal, byl 
poznamenán srážkami, ale to vůbec sladovnickému 
průmyslu nevadilo, protože byly ještě staré zásoby díky 
jarnímu lockdownu a tak si to dle mého názoru docela 
dobře sedlo. V největších problémech se ocitly pivova-
ry, protože ty přišly o podstatnou část svých tržeb. 
Bude mě zajímat, jaký celkový pokles ve výrobě piva 
to bude, ale myslím si, že větší propad jak 10% to ne-
bude. Samozřejmě budou veliké rozdíly a budou pivo-
vary krachovat. Prostě sklizeň 2020 nějak zlikvidujeme 
a jaro již bude jiné a takový propad již nebude a sektor 
si tak nějak sedne zpět.  

V současné době se čeká na cenu, která  bude 
nabídnuta na vnitřním trhu ze sklizně 2021 rozhodují-
cími hráči. Pěstitelé jsou trochu zaskočeni ze situace a 
mají obavy ze setí jarních ječmenů. Já si naopak mys-
lím, že je velmi důležité zasít minimálně 220 000 ha a 
věřím, že díky problémům se setím ozimé pšenice, 
bychom se tentokrát nemuseli obávat o snížení osevní 
plochy. Dobré zprávy přicházejí také z Evropy ohledně 
výprodeje ječmenů. Můj osobní názor je, že by se dalo 
nabízet cenu v rozmezí 4.400 až 4.600 Kč/tunu. Samo-
zřejmě na druhou stranu chápu zemědělskou prvovýro-
bu, která by tam ráda viděla tu pětku.  

Závěrem bych chtěl poznamenat, že jarní ječ-
men je perspektivní plodina, i přes škobrtnutí, kterého 
jsme byly svědky, která má rozhodující užití na domá-
cím 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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JARNÍ JEČMEN A AGRO NA ZAČÁTKU ROKU 2021 
Jan VAŠÁK 
Agrada, s r.o. 

 

Podle údajů ministerstva zemědělství USA 
(USDA) z 10.12. 2020 činí pro využití v roce 2020/21 
produkce světa ječmene 157,2 mil. tun. Jeho podíl 
z obilovin je ale malý a činí jen asi 5,8% s tendencí 
poklesu. Výrazně se propadá za „silnou trojku“: kuku-
řici, pšenici a rýži. Je to dáno obřím růstem produkce 
kukuřice – hlavní plodiny světa. Také rýží – hlavní 
potraviny světa. Význam pšenice stagnuje. Je 
z obilovin za kukuřicí, i když v EU a Evropě, jako na 
jediném kontinentu, je to stále nejvýznamnější plodina.    

Asi ze 40 % ve světové produkci 2020/21 se 
ječmen pěstuje v EU28, (je zahrnuta i Velká Británie). 
Unie ale nemá ani 7 % světového lidstva. Dále násle-
dují Rusko s 13,1 %, Austrálie se 7%, Kanada 6,8%, 
Turecko 5,3%, Ukrajina 5,1%. Ječmen, stejně tak i 
z pohledu světa exotické žito či oves, má skutečný 
význam hlavně v Evropě. Jeho podíl na produkci EU28 
obilovin 2020/21 (300 mil. tun) činí skoro neuvěřitel-
ných 21%. Je to tedy mimořádně významná evropská 
obilovina s těžištěm v EU. Roste i význam Ruské fede-
race a Ukrajiny.  

V ČR se v roce 2020 podle  odhadů z 30.9.2020 
jarní ječmen produkoval v množství 1133,2 tis. tun 
(14,2% za sklizně obilí celkem = 7980,3 tis.t). Výno-
sově dosáhl 5,22 t/ha. Proti ozimé pšenici s 6,20 t/ha a 
produkcí 4799,2 tis.t. Tedy výnosově 84,2%, produkč-
ně na 23,6%. Ale až do roku cca 1970 byly výnosy 
ozimé pšenice a jarního ječmene, stejně tak i jejich 
produkce přibližně srovnatelné. Výnosy se ale u obou 
obilovin pohybovaly kolem 2 t/ha. Jen výjimečně, 

závěrem 60let XX století, 3 t/ha. Pak plošně nastoupily 
pesticidy, N hnojení apod. a ozimá pšenice šla produk-
cí i výnosy nahoru. Jarní ječmen, po významném zkrá-
cení slámy výnosově také, ale proti pšenici méně.  

Je to i odraz délky vegetační doby. Toho dokla-
dem (viz i tab.1) je růst významu ozimého ječmene. 
Ten v ČR přišel až od počátku 70. let XX století 
s nástupem ozimé řepky. Pro ni se stal včasně sklíze-
nou = velmi vhodnou předplodinou a to trvá dodnes. 
Význam ozimého ječmene a jak dále uvedeme i ozi-
mého výsevu jarního ječmene, roste. To se již dávno 
stalo na západ od nás. Tam více pěstují ozimé, dvou-
řadé formy ječmene, pivovarsky ale jen se střední kva-
litou. Jsou pěstovatelné i u nás a také se pěstují. Ale 
požadavek sladoven – pivovarů – na kvalitu piva v ČR 
zatím sladovnicky přece jen méně vhodné dvouřadé 
ozimé ječmeny nepodporuje.  

Orientace na vysokou kvalitu, ovšem i na cenu, 
vyhlášeného českého piva je z pohledu autora velmi 
dobrý a správný. Ovšem je zde i fakt výnosů. Skoro 
300 dnů vegetace ozimé pšenice, rámcově 270 dnů 
ozimého ječmen, proti asi 120 dnům vegetace jarního 
sladovnického ječmene hraje jasně roli. A vliv délky 
vegetace, tím i možností, výšky a účinků intenzifikač-
ních faktorů, zůstanou. Čistě agronomicky konstatuji (a 
porovnej výnosy v ČR a SRN v tab.1), že u jarního 
ječmene jsme proti pšenici vytěžili daleko více. A že 
jarní ječmen pěstujeme lépe – viz výsledky -  než ozi-
mou pšenici či ozimý ječmen. A že za bohatým Ně-
meckem u jarního ječmene skoro nezaostáváme.  

Tab. 1 – Výnosy a podíl výměry ozimého a jarního ječmene v SR, ČR, SRN za roky 2017–2020 
Hektarový výnos zrna ječmene (t/ha a %) 

Stát Rok sklizně 
Výměra ozimého ječmene  

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 %) 
2019 34% 5,98 t (100 %) 5,07 t (85 %) 

ČR 

2020* 35% 6,11 t (100%) 5,22 t (85%) 
2017 27% 5,26 t (100 %) 4,25 t (81 %) 
2018 31% 4,84 t (100 %) 3,63 t (79 %) 
2019 33% 5,25 t (100%) 4,50 t (86%) 

SR 

2020* 38% 5,43 t (100%) 4,75 t (87%) 
2017 78% 7,35 t (100 %) 5,40 t (73 %) 
2018 73% 6,06 t (100 %) 4,95 t (82 %) 
2019 79% 7,22 t (100 %) 5,12 t (71 %) 

SRN 

2020*  78% 6,75 t (100%) 5,47 t (81%) 
*(stat. úřad ČR k 15. 9., SR k 15. 8., SRN srpen/září 2020) 
 

Pandemie více zasáhla euroameriku. Nekončí, 
zřejmě zůstane a to přes vakcinace. Svět v naší podobě 
se asi zásadně změní. Vedle řady nedobrých výhledů 

pro ekonomiku služeb jsou agro, výroba, hmotný maje-
tek, znalosti a reálná práce nadějné.  
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Jíst se musí. Kritická, skutečně potřebná eko-
nomika nezáleží na službách, virtuálním světě. Jsme 
z masa a kostí. Proto: 
 Pozemkové vlastnictví je skvělé, držme se ho. 

Nemusí být vítězi světa státy co mají „přebytky“ 
půdy. Jsou totiž jen omezené možnosti transportů a 
roste zájem o domácí produkci. 

 Státy, EU musí ve svém zájmu omezit zemědělské 
dotace a „covidovou“ ztrátu kompenzovat růstem 
cen potravin, také farmářských cen. Možná i ma-
jetkových daní. A my se nesmíme orientovat na 
výnosy, hrubé tržby, ale na peníze, na zisk. A uvě-
domit si, že mimo rozsah zákonů nemáme povin-
nosti. Jen k sobě, svému okolí. 

 Domácí produkce s ohledem na lepší a kvalitu 
bude „válcovat“ vzdálené TIR dovozy. Regulace, 
zákazy ze strany EU, to je podřezávaná větev, na 
které Unie sedí. 

Náš svět se změní. Vyhraje práce – a tu umí-
me – a majetek. A ten máme.  

Rozdíly jsou logicky i v hektarových výnosech 
(tab.2). To ale v žádném případě nic nevypovídá o 
úrovni výroby. To třeba vyplyne v porovnání gigantic-
kých výnosů kukuřice v USA (ty jsou její daleko nej-
významnější producent a exportér na světě) a poměrně 
malých výnosů pšenice a ječmene. Podle našich EU 
zvyklostí se nedá svět posuzovat. Mezi státy jsou zcela 
mimořádné rozdíly ve výměře půdy. Daleko nejvýhod-
nější ekonomiku (tu uplatňují Rusko, Kanada, Austrá-

lie….) zajišťují velké výměry půdy a minimální úroveň 
vstupů, jako je N hnojení. K tomu výrazně pomáhá 
GMO s velmi levnou herbicidní ochranou převážně na 
bázi glyhosatu. Ten je v současnosti v EU pro plošnou 
aplikaci zakázán, jinde ve světě povolen. Tyto zákazy 
jsou v souladu se snahou EU nic, vyjma tropických 
plodin a sójového komplexu, nedovážet.  

Vždyť dovoz to jsou světová cena + náklady na 
dopravu + pojistky + zisk dovozce. A princip současné 
EU jsou mimořádně levné potraviny, všem dostupné. 
Ztráta z výroby se zemědělcům hradí k jejich škodě 
dotacemi. Tedy ne farmářskými cenami. Proto jsou EU 
farmářské ceny v porovnání se světovými na nízké 
úrovni. Nehledě na stálý růst unijních zákazů, regulací, 
zelených iniciativ a energií……. I když kůrovcová 
kalamita je skutečnou ekologickou pohromou.  

Ovšem musíme také žít – a žijeme z exportů 
strojírenství a chemické výroby. Abychom vyvezli, 
musíme dovézt. To zcela zásadně ohrožuje produkci 
cukru v EU – dovoz půjde hlavně z Brasilie. Už dříve 
jsme obětovali textil, tím i přadný len, importům lev-
ného asijského textilu. Tradičně je bílkovina pro živo-
čišnou výrobu na základě sóji z Ameriky, hlavně USA.  
Bez ohledu na to, že jde o GMO, v EU nepěstovatelnou 
sóju. Jde o zisk, peníze. Také přijdou vedle cukru stálý 
růst dovozů palmového z Indonézie či Malajzie, sójo-
vého z Ameriky a slunečnicového oleje z exSSSR. 
Tedy na pokles výměry řepky.    

Tab. 2. Hektarové výnosy hlavních obilovin (t/ha) v roce 2020. Dle USDA prosinec 2020 

Území/Plodina Pšenice celkem Kukuřice Rýže Ječmen celkem 
Svět 3,47  5,81 4,61 3,05 
EU28 5,52  7,08 6,76 4,96 
Čína 5,67  6,19 7,05 3,46 

Rusko 2,94  5,09 ? 2,58 
USA 3,34 11,03 8,48 4,17 

Ječmen se hlavně produkuje v obecně vysoce 
výnosné Evropské unii.  Jako potravina je tradičně 
velmi oblíbený v muslimských zemích, kde se pro 
sucho daří jen omezeně.. Například dovoz do Saudské 
Arábii dle USDA z 10.12.2020 činil 7,6 mil. t,  Íránu 
2,5 mil. t.  EU ale většinu ječmene z letošní produkce 
cca 63,4 mil.t  - asi  72 % zkrmí. Slad z ječmene je 
základem výroby kvalitního piva a ječmen se ve vel-
kém zkrmuje prasaty. Evropská unie28 celkem spotře-
buje 57,1 mil. t a z toho vyveze podle USDA asi 
6,5 mil. t. 

ČR vyrobila v roce 2020/21 cca 1133 tis.tun 
jarního (potenciálně sladovnického) ječmene (tab.3). 
Sice sladovnický význam ČR proti šedesátým rokům 
XX století upadl, ale přesto vývoz sladu činí asi 2% 
světové produkce (ČR se podílí na světové populaci jen 
asi 0,14%). Česko je pátý největší producent sladu 
v EU28. Vývozy směřují hlavně do Polska (38%), SRN 
(13%), Rakouska (10%). Dovozy sladu jsou jen malé.  
Ročně ČR vyrobí asi 543 tis. tun sladu – odhad pro rok 
2020/21. Protože je ze zrna při sladování asi 12% úby-
tek a slad mívá tak 3% vody (zrno cca 15%), je na to 
potřeba asi 673 tis. tun zrna. Vývoz sladu – hlavně EU, 

ale i Japonsko, Kuba apod. – činil v roce 2019 
z produkce sladu 543 tis.t asi 223 tis.tun.  Nezeslado-
vané zrno, ale i ozimý víceřadý ječmen se podobně 
jako u jiných obilovin také vyváží. Hlavně do SRN.  
Brutto objem bývá nad 300 tis.tun, když dovozy činí 
jen cca 80 tis.tun. 

V důsledku pandemie, zavřených restaurací, 
omezení i lahvové spotřeby piva doma, je  české pivo-
varnictví v krizi. Pokles výstavu piva (v roce 2019 byl 
asi 21,6 mil. hl) meziročně za rok 2020 odhaduje autor 
článku na cca 20%. Jde jak o snížení domácí spotřeby, 
tak i exportu. Těžkou újmu, ač jejich produkce činí jen 
asi 2-2,5 % z výstavu piva v ČR, to představuje pro 
minipivovary. Po mnoho let šlo o rostoucí segment 
(definičně mají výstav piva do 10 tis. hl/rok, reálně 
vyrábí cca 950 hl/rok). Bylo jich v roce 2019 již asi 
480 (já jich napočetl 393 + 45 zaniklo). Zavřené hos-
pody, doména odbytu minipivovarů, jejich počet vý-
znamně zredukují.  

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, i šestiřadé, určené ke krmným 
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účelům. To platí hlavně pro největší producenty ječ-
mene v EU – pro Německo, Francii. Česká republika 
s velmi rozvinutým pivovarnictvím, ale i SR, už tradič-
ně pěstují dvouřadý sladovnický jarní ječmen. Kolem 
roku 1960 se začal rozšiřovat dříve skoro nepěstovaný 
ozimý ječmen. Jeho nástup urychlilo v 80. letech 
20. století pěstování ozimé řepky. V důsledku ohrom-
ného poklesu tuzemské živočišné výroby, se ale jeho 
produkce nedá srovnat s významem ozimé formy na 
západě EU, příkladně v Německu (tab. 1). 

Na Slovensku se každopádně rozšiřují dvouřadé 
ozimé formy. Už několik let praxe hlavně v Podunají 

úspěšně experimentuje s podzimním výsevem jarního 
ječmene. Trend zasáhne i Česko. Zde pivovary trvají 
na odrůdové čistotě a striktně vyžadují sladovnicky 
významné jarní odrůdy. Biologicky je totiž i ozimý 
ječmen jen přesívkou. Skoro určitě dojde v pivovarnic-
tví k velkým změnám jak je tomu u vinařství. Pivo se 
dělá a ještě více bude dělat, jak velmi kvalitní, tak i 
levné pomocí surogátů s výstupem v tzv. europivu. 
Pěstitelé v ČR si z logiky kvalitního piva a chmele 
musí udržet vysokou kvalitu v produkci jarního sla-
dovnického ječmene, i když jej budou třeba vysévat 
před zimou a v zimě.  

Tab. 3 – Výměra jarního ječmene v ČR (produkce v tis. tun), podle ČSÚ, zaokrouhleno 
Rok Výměra v tis. ha (produkce jarního ječmene 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 (1 827) 10,70* 
2010 279 (1 089) 11,18* 
2019 212 (1 088) 8,60* 

20201) 217 (1133) 8,83* 
1) Odhad k 15.9.2020 

 
Změnit pěstování ječmene. 

Základem úspěchu pivovarnictví v ČR musí být 
vysoká kvalita. To si ve výrazné většině uvědomujeme 
a také tímto směrem postupujeme. Je současně faktem, 
že v důsledku covidové pandemie je velmi rozvinuté 
české – často se zahraničními vlastníky -  pivovarnictví 
v krizi. To ale nesmí na kvalitě piva nic ubrat. Jakost 
piva primárně určuje slad z domácích odrůd jarního 
ječmene. Právě ten, dodávaný českými pěstiteli, je 
základem produkce tzv. českého piva – ochranné 
známky a garance kvality.  

Kvalitu sladu určují především odrůdová sklad-
ba, ročník, rajonizace a pěstitelský systém. Kvalita 
sladu, respektive zrna sladovnického ječmene je 
v letech přebytku nabídky, ale i letos v krizi pivovar-
nictví, zneužívána vůči pěstitelům. To je fakt, který se 
letos (2020/21) promítá v poklesu výkupní ceny sla-
dovnického ječmene. To jen konstatuji. Řešením je 
naopak rozmach pivovarnictví, vývozů sladu a piva, i 
export celých technologií českého piva – otepluje se. 
Současně s rozumnou cenovou politikou pro zahraničí i 
tuzemsko.     

Jarní ječmen je na vláhu náročný. Hlavně při 
odnožování. Změnilo se i pivovarnictví. Je trend 
k růstu ploch ozimého ječmene – viz tab.1 hlavně na 
Slovensku. Podle mne se v SR rozšířil nejen podmíně-
ně pěstovatelný dvouřadý sladovnický ozimý ječmen. 
Nastoupily i předzimní výsevy jarního ječmene.  A to 
je prvý případ potřebných změn.  

Dobré výnosy sladovnického ječmene záleží na 
dostatku vody. Ta je jistá už jen v zimě a v předjaří. 
Proto doporučujeme v kvalitou nejistých oblastech 
suchých nížin výsevy jarních odrůd před zimou a 
v zimě. Už v roce 1967 mi při výuce rostlinné výroby 
říkali, že v Bulharsku pěstují české jarní odrůdy 

s výsevem před zimou. A bulharské zimy máme už 
tady.  

Jarní ječmen vyséváme rámcově od poloviny 
října do poloviny února. Ne ale dříve. (Holo) mra-
zuvzdornost u silných a odnožených  rostlin z výsevů 
v polovině září odhadujeme tak do -8°C. Naopak setí 
od poloviny října zajistí rostliny vzešlé, ale neodnože-
né. Ale vydrží spolehlivě i mráz -12°C na „holo“, což 
v současnosti nebývá často. Protože jsou jarní odrůdy  
seté před zimou a v zimě citlivé na hnědou skvrnitost, 
musí se do pěstování přidat fungicid na konci odnožo-
vání, a herbicidně se vyrovnat s ozimými pleveli. 

Jarní ječmen setý před zimou má více zrn 
v klasu. Je i výnosnější. Zrno je buclaté, sladovnická 
kvalita dobrá. Za jarním výsevem téže odrůdy nezaos-
tává.   

V pěstitelské technologii  jarního ječmene seté-
ho na jaře bychom se měli v druhém případě změn 
v pěstování orientovat na získání rostlin s hlavním 
klasem a dvěma plodnými odnožemi. Vedle vhodné 
předplodiny a co nejčasnějšího – ale zrno „nezamazat“ 
-  termínu výsevu jsou v našem zájmu výsevky, odrů-
dy, kvalitní osivo, příprava půdy, hnojení a setí. Vysé-
váme 4-5,5 mil. klíčivých zrn/ha. Vyšší výsevky volí-
me vždy v méně příznivých = jarní přísušky, oblastech. 
Velmi důležitá je kvalita – konkrétně vitalita osiva a 
jeho moření. Přirozeně je to odrůdová jednota a pivo-
vary požadovaná odrůda.   

Před setím se obvykle dává cca 60 kg N/ha, 
zbylých asi 30 kg N/ha do počátku odnožování. Hnoje-
ní jarního ječmene je ale „vyšší dívčí“. Ohromně záleží 
na oblasti, půdě, předplodině, průběhu zimy atd. Měli 
bychom plně využívat listová hnojiva a stimulanty. 
V praxi je mimo protistresového Atoniku zavedený 
Sunagreen. Je určený k moření osiva, ale i jako „čistič 
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= odstraňovač“ neproduktivních, vlastně plevelným 
odnoží. Rozšířil se Aucyt Start v polovině odnožování, 
na jeho konci pak Folit ThioSulf 760 SL + Sunagreen a 
v praporcovém listu Aktifol Mag 170 SL.  

Stimulantů, regulátorů poléhání je celá řada. 
Víme, že pokrok je zde značný a že stimulanty přináší 
kladný efekt. Jarní ječmen má totiž velmi slabý koře-
nový systém, krátkou vegetační dobu 90 – 120 dnů a na 
listech hodně záleží. Proto je ječmen ideální pro listové 
aplikace. Je ale také extrémně citlivý na všechny ne-
přízně počasí, poléhání 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 výnosy (v tabulce rok 
2018). V rekordních letech je srovnatelný s neošetře-
nou kontrolou. V tabulce 4 to platí pro rok 2016. 

Třetím příkladem budoucnosti sladařského ječ-
menářství vidím v rozšíření hybridních odrůd. Řadu let 
jsme na mnoha místech ČR profesionálně sledovali 
hybridy ozimého, krmného víceřadého ječmene Hyvi-
do. Tento typ hybridu je výnosnější než liniové odrůdy 
ozimého ječmene a to i při zhruba polovičním výsevku 
než je obvyklé. Zatím rozšíření brání cena osiva. Jde 
zatím o ozimý, krmný ječmen a pro pivovarnictví zá-
sadně vyžadujeme dvouřadé sladovnické odrůdy. Ale 
cesta to je. Pravděpodobně i pro jarní sladovnický 
ječmen.  

 

Tab. 4 – Výsledky se stimulantem AG 070 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 7,33 170 250 
2016 9,93 –20 pokus nebyl 
2017 6,68 400 10 
2018 5,59 60 2 360 
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SLADOVNICKÝ JEČMEN V ROCE 2020 
Malting barley in 2020 

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

Summary: Quality parameters were assessed in 252 samples of malting barley from crop 2020 according to the stan-
dard ČSN 46 1100-5. Average contents of nitrogenous substances and starch were 11.6 % and 63,5 %, respectively. 
Sieving fractions above 2.5 mm achieved the average value of 85,2 %. 

Klíčová slova: sladovnický ječmen, kvalita, sklizeň 2020 

Úvod  

V České republice byl podle odhadu ČSÚ 
v roce 2020 jarní ječmen pěstován na ploše 217 tis. ha 
při průměrném výnosu 5,2 t.ha-1 a ozimý ječmen na 
ploše 114 tis. ha s průměrným výnosem 6,1 t.ha-1. 
Oproti roku 2019 došlo ke zvýšení pěstitelské plochy 
jarního ječmene o 5 tis. ha a ozimého ječmene o 7 tis. 
ha. Z dlouhodobého hlediska však dochází k poklesu 

pěstitelských ploch ječmene. Celkově bylo sklizeno 
1 133 tis. t jarního ječmene a 700 tis. t ozimého ječme-
ne.  
Výnosy, pěstební plochy, množství sklizeného jarního 
ječmene, množství vyrobeného sladu a teoreticky spo-
třebované množství zrna ječmene na tuto výrobu od 
roku 1990 jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1: Vývoj pěstování ječmene jarního a výroby sladu (Psota, 2020, 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 1 207 811 5,45 680 000 544 000 56 
2017 230 529 1 144 144 4,96 682 500 546 000 60 
2018 222 122 1 095 472 4,93 685 000 547 000 62 
2019 211 876 1 073 948 5,07 678 750 543 000 63 
2020 217 279 1 133 197 5,22    
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Materiál a metody 

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

stranitelné příměsi. Klíčivost ječmene byla stanovena 
v roztoku peroxidu vodíku (metoda EBC 3.5.2). Obsah 
vody, dusíkatých látek a škrobu byl stanoven metodou 
NIR. 

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

Výsledky 

V roce 2020 bylo celkem hodnoceno 252 vzor-
ků. V souboru bylo zastoupeno 21 vzorků ozimých 
sladovnických odrůd, 148 vzorků jarních odrůd pro 
CHZO České pivo a 83 vzorků ostatních odrůd.  

Soubor vzorků obsahoval 19 odrůd (17 jarních, 
2 ozimé). Nejvíce zastoupeny byly odrůdy Bojos 
(27,0 %), Laudis 550 (20,6 %), Overture (14,7 %), 
KWS Irina (7,5), Francin (6,3 %), Malz (4,0 %), RGT 
Planet (2,0 %), Sebastian (2,0 %) a Spitfire (2,0 %). 
Z ozimých odrůd byly zastoupeny odrůdy KWS Ariane 
(3,2 %) a SY Tepee (4,8 %).  

Zjištěný průměr, medián, minimální a maximál-
ní hodnoty sledovaných parametrů jsou uvedeny 
v tabulce 2. Průměrné hodnoty kvality ječmene v ČR 
v období 2015–2019 jsou uvedeny v tabulce 3 a 
procentický podíl vzorků ječmen neodpovídajících 
hodnotami svých parametrů požadavkům normy pro 
sladovnický ječmen v tabulce 4. 

Průměrná hodnota přepadu na sítě 2,5 mm byla 
85,2 % (min. 46,6 %, max. 99,2 %). Požadavkům na 
hodnoty přepadu (min. 85 %) nevyhovělo 40,9 % 
vzorků. V grafu 1 jsou uvedeny průměrné hodnoty 
přepadu zrna na zkušebních stanicích ÚKZÚZ. Nejniž-
ší přepad zrna byl zjištěn na stanicích Kujavy, Horaž-
ďovice, Dobřichovice a Lípa. 

Zrnové příměsi sladařsky nevyužitelné zahrnují 
zrna ječmene, které jsou z hlediska sladařského zne-
hodnocena, která s velkou pravděpodobností nevyklíčí. 
U analyzovaných vzorků byl zjištěn průměrný obsah 
zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných 1,8 % a 
požadavku normy (max. 3 %) nevyhovělo 10,3 % 
vzorků.  

Do kategorie zrnové příměsi částečně sladařsky 
využitelné patří vady a poškození, které zrno ječmene 
nezbavují schopnosti klíčit, ale mohou způsobovat 
problémy při sladování. U analyzovaných vzorků byl 
zjištěn průměrný obsah ZPCSV 9,0 % a požadavkům 
normy (max. 6 %) nevyhovělo 69,0 % 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 nevyhověly 
požadavku normy (maximální obsah 1 %) 2 vzorky 
(0,8 %). 

Zrnové příměsi sladařsky nevyužitelné zahrnují 
zrna ječmene, které jsou z hlediska sladařského zne-
hodnocena, která s velkou pravděpodobností nevyklíčí. 
U analyzovaných vzorků byl zjištěn průměrný obsah 
ZPSN 1,9 % a požadavku normy (max. 3 %) nevyho-
vělo 14,1 % vzorků.  

Tabulka. 2: Kvalita zrna sladovnického ječmene, 
sklizeň 2019 

Parametr Průměr  Mini-
mum 

Maxi-
mum 

3.1 Přepad zrna nad sítem 2,5 mm  85,18 46,60 99,20 
3.2 Příměsi  10,87 2,40 35,10 
3.3 Zrnové příměsi sladařsky 

nevyužitelné  1,84 0,20 5,90 

3.4 Zrna mechanicky poškozená  0,29 0,00 1,40 
3.5 Zrna fyziologicky poškozená  0,15 0,00 2,90 
3.6 Zrna tepelně poškozená  0,15 0,00 2,50 
3.7 Zrna biologicky poškozená  0,04 0,00 1,3 
3.8 Zlomky zrn  0,93 0,00 4,20 
3.9 Zrna zelená  0,28 0,00 2,50 
3.10 Zrnové příměsi částečně 

sladařsky využitelné  9,03 1,60 32,80 

3.11 Zrna bez pluch (nahá)  3,24 0,10 17,30 
3.12 Zrna se zahnědlými špičkami  4,88 0,00 28,00 
3.13 Zrna s osinou  0,91 0,00 6,60 
3.14 Nečistoty  0,16 0,00 6,20 
3.15 Cizí semena  0,06 0,00 5,80 
3.16 Cizí látky  0,10 0,00 1,90 
3.16a Organické nečistoty  0,06 0,00 0,80 
3.16b Anorganické nečistoty  0,04 0,00 1,90 
Vlhkost  12,56 9,90 16,50 
Klíčivost  98,18 82,00 100,00 
Obsah bílkovin  11,55 9,00 14,30 
Obsah škrobu  63,51 60,30 66,50 

 

Průměrná vlhkost zrna ječmene byla příznivá a 
dosáhla průměrné hodnoty 12,6 %. Požadavku normy 
na vlhkost nevyhovělo 2,4 % vzorků. 

Průměrná klíčivost zrna ječmen dosáhla hodno-
ty 98,2 %. Požadavkům na minimální klíčivost (min. 
96 %) nevyhověla 4 % vzorků. 
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Průměrný obsah dusíkatých látek byl 11,6 %. 
Požadovanému rozsahu 10–12 % obsahu dusíkatých 
látek nevyhovělo 31,0 % vzorků, přičemž v nevyhovu-
jících vzorcích převažovaly vzorky (90 %) s obsahem 
dusíkatých látek vyšším než 12 %. 

Na obr. 2 jsou uvedeny průměrné hodnoty ob-
sahu dusíkatých látek na zkušebních stanicích ÚKZÚZ. 
Nejvyšší obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene byl 
zjištěn na stanicích, Branišovice a Oblekovice 

 

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. Z analyzovaných vzorků vyplývá zhoršená 
kvalita zrna sladovnického ječmene a velký rozsah 
hodnot hodnocených parametrů. Nepříznivý je zvýšený 
průměrný obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene, nízké 
hodnoty přepadu a vysoký obsah zrnových příměsí 
sladařsky částečně využitelných. 

Rizikem letošní sklizně výskyt zjevné (průměr-
ný obsah fyziologicky poškozených zrn 0,2 %, přítom-

nost fyziologicky poškozených zrn byla zjištěna 
u 44,8 % vzorků) i skryté porostlosti a s ní spojená 
ztráta klíčivosti zrna během skladování. Výskyt biolo-
gicky poškozených zrn byl zjištěn u 29,0 % vzorků a 
existuje zvýšené riziko výskytu mykotoxinů v zrnu 
ječmene. 
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VÝNOS A KVALITA JARNÍHO JEČMENE PO CUKROVCE 
PĚSTOVANÉ PO RŮZNÝCH PŘEDPLODINÁCH A RŮZNÉM 
ZPRACOVÁNÍ PŮDY V POKUSECH Z ROKU 2019 A 2020 

Marie VÁŇOVÁ1, Ondřej JIRSA1, Pavel HLEDÍK2 
1Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž; 2Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6-Ruzyně 

Úvod  

Význam osevních sledů a způsoby zpracování 
půdy jsou v současné době opomíjeny a větší důvěra je 
přikládána opatřením v rámci technologie pěstování. 
S touto skutečností se lze smířit, ale ne vždy se na to 
spolehnout. V letech, kdy vliv ročníku je určujícím 
faktorem pro výnos a kvalitu, se mohu osevní sledy a 
v nich rotující plodiny projevit nečekaným způsobem, 
zvláště v kombinaci se způsobem zpracování půdy. 
Z tohoto hlediska je nutné věnovat velkou pozornost 
jarnímu ječmeni, který je všeobecně považován za 
plodinu citlivou nejen na půdní prostředí a tudíž i na 
faktory, které vhodné či méně vhodné půdní prostředí 
připravují (Trnka et al. 2014). Nejistota ve výsledku 
pěstování jarního ječmene se pak už po mnoho let 
odráží v neustále se snižující ploše jeho pěstování 
(Hartman, Psota 2020). 

V předložené práci jsou hodnoceny výsledky 
pokusů s jarním ječmenem po předplodině cukrovce, 
což navozuje dojem maximálního komfortu pro ná-
sledný jarní ječmen. Avšak i po tak vhodné předplodi-

ně, kterou cukrovka je, může dojít ke zklamání z výno-
su i kvality sladovnického ječmene pokud v rámci 
osevního sledu je cukrovka zařazena po předplodině, 
která zanechává půdu v horším fyzikálním stavu s vel-
kým množstvím pomalu se rozkládajících organických 
zbytků. Dále je nutné vzít v úvahu i to, za jakých okol-
ností byla cukrovka sklízena a zda fyzikální stav půdy 
zůstal v dobrém stavu. 

Velkou roli pak hraje zpracování půdy a také 
průběh počasí i v delším časovém horizontu. Cukrová 
řepa jako předplodina pak není schopná vykompenzo-
vat horší předplodinu, po níž je pěstována, stejně jako 
způsob zpracování půdy (Váňová et al. 2020). Navíc je 
třeba respektovat skutečnost, že cukrová řepa je plodi-
na náročná na vláhu a v suchých letech je problémem 
rozklad organické hmoty z její (na organické zbytky) 
bohaté předplodiny. K rozkladu organické hmoty je 
potřeba vláha, teplota, čas a intenzivní mikrobiologická 
aktivita půdních mikroorganismů. 

 

Meteorologická data 

Z meteorologických dat jsme pro dané pokusné 
místo vyhodnotili údaje o množství srážek v mm a 
teplotě vzduchu ve ºC, ve srovnání s normálem (N) pro 
dané veličiny z Meteo stanice v Ivanovicích na Hané. 
Byly vyhodnoceny údaje z roku 2017, 2018 a 2019 pro 
podzimní období z měsíců září až prosinec a údaje z let 
2018, 2019 a 2020 pro měsíce leden až červen (a také 
leden až červenec). 

To proto, že příprava pozemku pro setí jarního 
ječmene začíná už na podzim a je nutné kalkulovat se 
skutečností, že příprava půdy je ovlivněna množstvím 
srážek a teplotou, která také jejich využití ovlivňuje. 

Podzimní období. Vzhledem k tomu, že v sou-
časné době jsou ve většině případů ponechávány zbyt-
ky organické hmoty po předchozích předplodinách na 
poli, je nutné počítat i s podmínkami, které příznivě 
nebo naopak negativně ovlivní proces jejich rozkladu 
v delším časovém intervalu. Kromě toho je nutné kal-
kulovat i s celkovým množstvím zbytků organické 
hmoty, neboť výnosy všech plodin jsou relativně vyso-
ké a tak i celková suma toho co zůstane na poli je vyšší 
a to jak u přímé předplodiny, tak i u plodin, které jí 
předcházejí. 

Tab. 1 a 2. Srážky 

Podzimní srážky v mm         
rok 2017 2018 2019 Normál 

Měsíc - 9 67,7 65,4 80,3 58,2 
10 23,5 24,6 42,1 35,8 
11 29,9 17,2 43,6 36,8 
12 12,8 18 49,3 26,8 

suma 9-12 v mm            133,9 125,2 215,3 157,6 
v %  N                          84,96 79,44 136,61   

 
Srážky během vegetace v mm       

rok 2018 2019 2020 Normál 
Měsíc - 1 38,1 28,2 16,5 30,0 

2 22,6 24 33,1 23,9 
3 36,2 23 20,8 34,5 
4 20,2 20 4,5 34,1 
5 27,6 86,6 83,9 69,0 
6 52,2 185,8 197,8 72,7 

suma 1-6 v mm 196,9 367,76 356,6 264,2 
v % N 74,52 139,19 134,97    

7 43,6 84,1 78,3 71,89 
suma 1-7 v mm 240,5  460,86 434,9 336,1 

v % N  71,55 137,12 129,4   
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Předplodinou pro cukrovku pěstovanou v roce 
2018 a 2019 byla kukuřice, ozimá pšenice a jarní ječ-
men pěstované v roce 2017 a 2018. Oba dva roky 
(2017 a 2018) byly během měsíců září až prosinec 
vláhově deficitní (84,96 a 79,44 % N). To následně 
negativně ovlivnilo rozklad organické hmoty. 

Rok 2018, kdy už rostla předplodina cukrovka 
(leden až červen), byl suchý a celkové srážky za toto 
období činily jen 74,52 % N. A tak jarní ječmen (pěs-
tovaný v roce 2019) měl dvouletý vláhový deficit, 
který se projevil především tam, kde bylo více organic-
ké hmoty, která se pomalu v suchých podmínkách 
rozkládala. Navíc sucho pokračovalo i v prvních 
čtyřech měsících roku 2019. Následné měsíce byly na 
srážky bohaté a tak celková suma srážek (leden až 
červen) přesáhla N. 

Rok 2019 byl na podzim z hlediska srážek vel-
mi bohatý. Za poslední čtyři měsíce roku 2019 napršelo 
o 36,61 % více než činí N. Následující rok 2020 byl 
s výjimkou dubna na srážky také bohatý a celková 
suma překročila N. V obou letech pak byl z hlediska 
množství srážek kritický měsíc červen, kdy spadlo 2,5 
až 2,7× více srážek než N. 

Obrovská rozmanitost v množství a rozložení 
srážek v těchto dvou letech jarnímu ječmeni nesvědčí 
nejen, co se týče výnosu zrna, tak i jeho kvalitě. A tak 
výnosy jak v pokusech, tak v praxi jsou v porovnání 
např. s rokem 1982–83 (Kopecký 1987) nižší. Ovšem 
v té době byly pestřejší osevní sledy a ječmen byl pěs-
tován po organicky hnojené cukrovce sklizené do kon-
ce měsíce října. Další veličinou s konstantním nárůs-
tem je pak teplota. Tato kombinace suššího a teplejšího 

počasí svědčí jarnímu ječmeni jen v některých lokali-
tách jako např. v kraji Vysočina. 

Suma teplot v měsících září až prosinec byla 
v obou letech vyšší, než N. Zvýšená teplota zvyšuje 
nepříznivé účinky nedostatku srážek 

Tab. 3 a 4. Teplota 

Teploty na podzim ve ºC       
  rok 2018 2019 Normál 

měsíc 9 16,28 15,04 14,6 
  10 11,21 10,46 9,6 
  11 5,42 7,51 4,2 
  12 1,57 2,6 -0,2 

suma 9-12 ve ºC 34,48 33,27 28,2 
v % N 122,26 117,97   

 
Teploty ve ºC       

  rok 2019 2020 Normál 
měsíc 1 -1,45 -0,22 -1,4 

  2 2,33 4,82 0,2 
  3 6,82 5,41 3,98 
  4 11,11 10,28 10,13 
  5 12,43 12,79 15,8 
  6 21,95 17,88 18,9 
          

suma 1-6 ve ºC  53,19 50,96 47,61 
v % N 111,72 107,04   
  7 19,99 19,19 19,94 

suma 1-7 ve ºC   73,18 70,15 67,55 
v % N   108,33 103,84   

 

Agrotechnická data 

Agrotechnická opatření: BO – bez orby, D10 – disk 10 cm, O15 – orba 15 cm, O22 – orba 22 cm 

Tab. 5. Schéma variant uvedeného pokusu s jarním ječmenem 

     jarní ječmen v roce 2019    jarní ječmen v roce 2020 
 úprava půdy    předplodina    předplodina 

     
  orba 22 cm Cukrovka v roce 2018 Cukrovka v roce 2019 
  orba 15 cm Kukuřice v roce 2017 Kukuřice v roce 2018 

  bez orby         
  disk 10 cm         

     
  orba 22 cm Cukrovka v roce 2018 Cukrovka v roce 2019 
  orba 15 cm Pšenice v roce 2017 Pšenice v roce 2018 

  bez orby         
  disk 10 cm         

     
  orba 22 cm Cukrovka v roce 2018 Cukrovka v roce 2019 
  orba 15 cm Jarní ječmen v roce 2017 Jarní ječmen v roce 2018 

  bez orby        
  disk 10 cm         

Vysvětlivky k označení jednotlivých variant pro předplodinu pro jarní ječmen: C/K cukrovka po kukuřici; C/P cukrovka po pšenici; C/J cukrovka po 
ječmeni 
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Výsledky 

V daném pokuse byl hodnocen výnos zrna, HTZ 
a obsah N látek ve vztahu k ročníku, předplodině a 
způsobu zpracování půdy. Vzhledem k velkému množ-
ství dat a vzájemných interakcí jsme pro zpracování 
volili statistické hodnocení, jehož zjednodušenou verzi 
následně uvádíme. 

Pro statistické hodnocení byly použity průměrné 
hodnoty ze čtyř polních opakování. Výsledky pokusů 
byly vyhodnoceny analýzou rozptylu (ANOVA) s pou-
žitím Tukeyova testu na hladině významnosti 0,95 
pomocí statistického programu Statistica ver. 12 Cz 
(1). Grafy znázorňují průměry s 95% intervaly spoleh-
livosti. 

Výnos 

Výnos byl nejvíce ovlivněn předplodinou pro 
cukrovku i ročníkem. Výnos po C/K byl nižší (87 %) 
než po C/J a C/P, kde byl srovnatelný (100 %). Celko-
vě byl vyšší v roce 2020 než v roce 2019, ale po C/K 
byl v obou letech srovnatelný (Obr. 1a). Rozdíly 
v agrotechnice se projevily v roce 2019 po C/P nižším 
výnosem při orbě a v roce 2020 po C/K výrazně nižším 
výnosem při diskování (Obr. 1b). 

Obr. 1a. Průměrný výnos ječmene po jednotlivých 
předplodinách (C – cukrovka, K – kukuřice, P – 

pšenice, J – ječmen) a ročnících 
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Obsah N – látek 

Obsah N-látek byl nejvíce ovlivněn předplodi-
nou ve spojení s vlivem ročníku. Nejnižší byl v roce 
2019 po C/J a C/P a výrazně nejvyšší po C/K. V roce 
2020 byly hodnoty střední a méně variabilní, mírně 
nižší po C/J než  po C/K a C/P (Obr. 2a). 

Vliv agrotechniky byl menší, ale také význam-
ný, ovlivněný předplodinou i ročníkem (Obr. 2b). 
V roce 2019 jsou rozdíly větší, ale nekonzistentní mezi 
jednotlivými předplodinami. V roce 2020 se rozdíly 
projevily pouze po C/K kdy byly vyšší hodnoty po 
diskování. 

Obr. 2a. Průměrný obsah N-látek ječmene po jed-
notlivých předplodinách (C – cukrovka, K – kuku-

řice, P – pšenice, J – ječmen) a ročnících 
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Obr. 1b. Průměrný výnos ječmene po jednotlivých agrotechnických opatřeních (BO – bez orby, 
 D10 – disk 10 cm, O15 – orba 15 cm, O22 – orba 22 cm) pro jednotlivé roky a předplodiny 
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Obr. 2b. Průměrný obsah N-látek ječmene po jednotlivých agrotechnických opatřeních (BO – bez orby, D10 – 
disk 10 cm, O15 – orba 15 cm, O22 – orba 22 cm) pro jednotlivé roky a předplodiny 
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HTZ 

Hmotnost tisíce zrn byla nejvíce ovlivněna roč-
níkem před předplodinou a agrotechnikou. Průměrná 
HTZ byla vyšší v roce 2020 než v roce 2019. 
Z pohledu předplodin byla nejnižší po C/K (92 %), 
střední po C/P (97 %) a nejvyšší po C/J (100 %) 
(Obr. 3a). 

Rozdílně se v obou letech projevil vliv pšenice 
jako předplodiny pro cukrovku, v roce 2019 byla srov-
natelná s kukuřicí, v roce 2020 s ječmenem. 

V agrotechnice byl významný pokles HTZ při 
orbě 22 cm (94 %) proti bezorebné technologii (98 %) 
a diskování (100 %), snížení při orbě 15 cm (96 %) je 
významně nižší proti diskování. Po C/P rozdíly nebyly 
významné, po C/K a C/J vedla orba k nižší HTZ 
(Obr. 3b). 

Obr. 3a. Průměrná HTZ ječmene po jednotlivých 
předplodinách (C – cukrovka, K – kukuřice, P – 

pšenice, J – ječmen) a ročnících 
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Obr. 3b. Průměrná HTZ ječmene po jednotlivých 
agrotechnických opatřeních (BO – bez orby, D10 – 
disk 10 cm, O15 – orba 15 cm, O22 – orba 22 cm) a 

předplodinách 
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Souhrn 

Nároky jarního ječmene na pěstební technologii 
jsou obtížně předvídatelné, což je patrné i z tak krátké-
ho časového úseku (dvou let), pokud nebereme v úvahu 
i širší historii pozemku, na níž je ječmen pěstován. 
Způsob pěstování plodin, které předchází v osevním 
sledu jarnímu ječmeni, má velký následný vliv nejen na 
výnos, ale i na ostatní jakostní parametry, což je zvý-
razněno především ročníkem (délka vegetačního obdo-
bí, délka jednotlivých růstových fází, množství srážek a 
teplota) a také tím jak náročné jsou předcházející plo-
diny na vláhu a na technologii zpracování rostlinných 
zbytků. To všechno je nutné brát v úvahu a připravit 

vybraný pozemek pro ječmen s vědomím toho, že horší 
podmínky je nutné následně vykompenzovat, anebo se 
smířit s tím, že nejen přímá předplodina, ale i to co jí 
předchází, může mít na ječmen velký vliv. 

V našich pokusech se ukázalo, že osevní sled 
C/K byl ve srovnání s C/P a C/J horší jak ve výnosu 
zrna, tak v HTZ i obsahu N látek a to ještě při skuteč-
nosti, kdy byla kukuřice pěstována na siláž. Je velmi 
pravděpodobné, že kukuřice na zrno, kdy zůstává na 
poli mnohem více rostlinných zbytků, by dávala vý-
sledky obdobné, nebo i horší. 
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Samozřejmě je nutné přihlížet k množství za-
pracované organické hmoty, počasí a ke způsobu zpra-
cování půdy. Hloubka zpracování půdy do značné míry 
ovlivňuje biologickou činnost aerobních mikroorga-
nismů a tím i intenzitu rozkladných procesů a následné 
uvolňování dusíku a jeho příjem. Pomalý rozklad orga-
nické hmoty zhoršuje vláhové poměry i obsah přístup-
ných živin. 

Živiny ze zbytků předplodin (cukrovka, kukuři-
ce, obiloviny) nejsou v roce pěstování plně využity, 
neboť rozklad organické hmoty pokračuje i ve vege-
tačním období kdy je na pozemku ječmen. Tato sku-
tečnost může být nahrazena, z hlediska výživy, vyššími 
(nebo i nižšími) dávkami průmyslových hnojiv, ale 
v suchých letech nelze nahradit vláhu, kterou na roz-
klad spotřebuje organická hmota. 

Tab. 6. Průměrné hodnoty výnosu, N-látek a HTZ ječmene v kombinaci dvou faktorů 

Efekt Rok Předpl. Agrot. N Výnos (t/ha) N-látky (%) HTZ (g) 
2019 C/K   16 6,40 13,7 39,1 
2019 C/P   16 7,11 13,8 39,5 
2019 C/J   16 7,06 13,3 41,9 
2020 C/K   16 6,60 15,2 41,0 
2020 C/P   16 7,78 12,1 44,7 

R
ok

 ×
 P
ře

dp
lo

di
-

na
 

2020 C/J   16 7,81 11,9 45,0 
2019   BO 12 7,10 13,7 40,6 
2019   D10 12 6,89 13,6 40,8 
2019   O15 12 6,73 13,7 40,0 
2019   O22 12 6,71 13,5 39,2 
2020   BO 12 7,40 13,0 44,4 
2020   D10 12 7,09 13,4 45,4 
2020   O15 12 7,46 13,0 42,6 

R
ok

 ×
 A

gr
ot

ec
hn

ik
a 

2020   O22 12 7,64 12,9 41,9 
  C/K BO 8 6,81 14,1 41,5 
  C/K D10 8 5,99 15,2 41,3 
  C/K O15 8 6,44 14,1 39,3 
  C/K O22 8 6,77 14,6 38,1 
  C/P BO 8 7,53 13,6 41,1 
  C/P D10 8 7,63 13,0 42,9 
  C/P O15 8 7,30 12,6 42,7 
  C/P O22 8 7,31 12,6 41,5 
  C/J BO 8 7,40 12,3 44,7 
  C/J D10 8 7,36 12,3 45,1 
  C/J O15 8 7,54 13,3 41,8 P

ře
dp

lo
di

na
 ×

 A
gr

ot
ec

hn
ik

a 

  C/J O22 8 7,45 12,4 42,1 
Korelace mezi hodnocenými parametry: Největší průkazná závislost se projevila mezi obsahem NL s výnosem (r = −0,57)  a HTZ (r = −0,55), nižší 

mezi výnosem a HTZ (r = 0,48). 
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PŘÍPRAVA OSIVA PRO JARNÍ SETÍ 
Jiří TEREN 
Envi Produkt 

Úvod  

Dnes jsou pole sice ještě pod sněhem, ale jaro 
však brzy začne klepat na dveře a ještě předtím tam 
vstoupí zástupci firem s nabídkou osiv. Ať už budete 
sít sladovnický ječmen nebo ječmen krmný, vždy pro 
vás bude rozhodující cena osiva a nabízený potenciál.   

Letošní rok bude v mnohém jiný. Hospodaření 
je poznamenáno dopadem protivirových opatření i 
nižší spotřebou našeho národního moku – piva. Někde 
se kvůli podzimní nepřízni počasí nepodařilo včas 
připravit naplánované plochy ozimé pšenice. Proto 
budou mnozí z Vás sázet na jarní výsev ječmene. 
Z toho lze usuzovat na jeho nadbytek a tím nižší vý-
kupní cenu, o jejíž výši bude rozhodovat prvotřídní 
kvalita komodit. 

 

Ječmen jarní dominuje jarním obilninám -  je druhá 
nejpěstovanější obilnina u nás. U ječmene pro krmné 
účely bude rozhodující výnos a zdravotní stav krmné 
suroviny.  Pro sladovnický ječmen bude  rozhodující 
výnos při dosažení co nejvyšších kvalitativních para-
metrů – zejména množství dusíkatých látek, vysokou 
klíčivost, vysokou výtěžnost předního zrna (nad sítem 
2,5 mm)a co nejnižší propad (pod sítem 2,2 mm). 
K dosažení sladovnické kvality vede cesta intenzivního 
pěstování vedoucí od okamžiku výběru kvalitně ošet-
řeného osiva až po sklizeň, před kterou nesmí přijít 
déšť. Ječmen má velice krátkou vegetační dobu (90 – 
130 dnů), horší kořenový systém a je méně odolný vůči 
stresovým faktorům. 

Jak dosáhnout nízkých N látek a vysokého výnosu za minimálních nákladů? 

Většina agronomů začne výběrem vhodné odrů-
dy odpovídající jeho agrotechnickým možnostem. 
Techniku pěstování každý zná a bude to jen o přízni 
počasí a troše štěstí na vhodné podmínky při založení 
porostů. Počasí neporučíme a tak se zaměříme na to, co 
ovlivnit můžeme – osivo! 

Loňský rok nebyl zcela milosrdný 
k množitelským porostům a kvalita osiva bude mnohde 
hraniční. Pro dosažení vysokého výnosu při odpovída-
jící kvalitě bude nutností mít osivo kvalitně namořeno. 
V letošním roce ještě více než kdy v minulosti bude 
hrát významnou roli nadstavba – použití vhodných 
podpůrných přípravků a pomocných látek společně s 
mořidlem. Jedná se totiž o nejlacinější a při tom velmi 

efektivní metodu zvýšení výnosových a kvalitativních 
parametrů! Kvalitní namořené osivo Vám může sní-
žit budoucí náklady. 

Zatímco základní moření vnímá většina země-
dělců jako nutnost, s přidáním stimulačních látek na 
zlepšení osiva někteří zemědělci zkušenost nemají.  
Charakteristickým znakem při použití stimulačních 
látek společně s mořidlem je zvýšení intenzity zako-
řenění od raných vývojových fází a z toho plynoucí 
pozitivní ovlivnění vzcházení, vyšší tolerance vůči 
nepříznivým podmínkám během vegetace a vyšší 
odolnost proti stresovým faktorům (sucho) v nepří-
znivých letech. 

 

ENVISEED – sázka na jistotu 

Jedním z dostupných a dlouhodobě velmi účin-
ných přípravků pro použití společně s mořidlem je 
přípravek ENVISEED. Svým složením zvyšuje klíči-
vost rostlin, působí stimulačně v raných fázích růstu. 
Obsahuje synergickou směs organicky vázaného dusí-
ku, mikroprvků v chelátové formě, fytohormonů, ami-
nokyselin a huminových kyselin.  

Jeho účinné látky mají malou molekulární 
hmotnost, a proto lépe prostupují přes slupky přímo do 
metabolických procesů v semenu. 

 Aminokyseliny obsažené v přípravku cíleně meta-
bolizují na látky podporující vývoj v semenu ve 
stádiu klíčení. 

 Obsahuje stimulační látky auxinového a gibereli-
nového typu, které zvyšují rychlost biochemických 
procesů, a tím působí podpůrně v počátečních ve-
getačních fázích růstu. 

 Měď, železo, mangan a zinek jsou v biologicky 
dostupné formě potřebné pro snadnější klíčení. 

 Bor je potřebný pro tvorbu kořínků a pro aktivní 
příjem živin. 

 Vysoký obsah huminových kyselin podporuje 
vývoj kořenového systému rostlin. 
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Ekonomický přínos přimoření osiva přípravkem ENVISEED	

Přípravek ENVISEED dlouhodobě dosahuje výborných výsledků v polních testech firmy Ditana, Velká Bystřice. 
V letech 2018 až 2020 byl ENVISEED testován  na ječmeni jarním. 

 

 
Vliv přimoření osiva ječmene přípravkem Enviseed 1,5 l/t na kořenový systém (EP4),   

vlevo kontrola, Bojos, foto Bezdíčková 

 

 

 

Přípravek byl použit v množství 2 litry na tunu 
osiva v roce 2018 a 1,5 litru osiva v letech 2019 a 
2020. Ve všech letech bylo na plochách, kde bylo pou-
žito ošetřené osivo, dosaženo navýšení výnosu o 4,5 – 
9,3%. Pokud se nepodaří jařiny zasít za optimálních 
podmínek nebo je porost vystaven nepříznivým vli-
vům, je přínos přípravku ještě vyšší. 

Nárůst v jednotkách procent nevypadá zajíma-
vě. Pokud ale vezmeme cenu přípravku (699,- Kč/litr) 
a výkupní cenu jarního ječmene v letech 2018-2020 
(4600, 5200 a 4500 Kč/t), tak se dostáváme k nárůstu 
výnosu až 3600 Kč na jeden hektar proti 210-280 Kč 
investovaným do nákupu přípravku. To je až 15-ti 
násobné zhodnocení vložených prostředků. 
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Závěrem 

Možná si řeknete, že je to málo, abych se tím 
zabýval. Uvědomte si ale, kolik času během roku 
v porostech strávíte, co vše řešíte, zachraňujete a jaké 
peníze Vás to stojí.  A proti tomu si dejte, že k dosaže-
ní zvýšení výnosu o několik procent, respektive něko-
lika tisíc korun na hektar, potřebujete pouze jeden 
pětiminutový telefonát dodavateli osiva s jednoduchým 
požadavkem – přidejte mi k mořidlu přípravek 
ENVISEED.  

Požádejte svého dodavatele o osivo ošetřené 
mořidlem společně s lety prověřenou stimulační látkou 
ENVISEED  v dávce 1,5 - 2l/1t osiva ječmene. S kva-

litním osivem si vytvoříte dobré výchozí podmínky 
s cílem stabilizovat porost v počátečním stádiu růstu, 
které je nejdůležitějším pro vývoj rostlin a tím položíte 
základní kámen budoucího výnosu. 

Přípravek ENVISEED dosahuje výborných vý-
sledků při moření osiva i dalších plodin, nejen ječme-
ne. Používá se například k přimoření cca jedné třetiny 
osiva máku v České republice. 

Přejeme mnoho pěstitelských úspěchů, dobrou 
sklizeň a štěstí při zakládání jarních porostů. 

 

Kontaktní adresa 

Ing. Jiří Teren, Envi Produkt, s.r.o., Na louži 1510/11a, Praha 10, tel.: 720539417, jiri.teren@enviprodukt.cz 
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TECHNOLOGIE PROVĚŘENÉ V POKUSECH  
OBSTOJÍ V SOUTĚŽI I V PRAXI 

Alena BEZDÍČKOVÁ 
Ditana spol. s r.o. 

 

 Firma Ditana spol. s r.o. každoročně realizuje 
rozsáhlé maloparcelkové DEMO - pokusy, jejichž 
výsledky slouží jako zdroj technických informací pro 
odborné poradenství. Vytvořené a ověřené systémy 
různých agrotechnických zásahů a aplikací poskytuje 
svým zákazníkům v rámci poradenské služby. 

 S rostoucí intenzitou zemědělské výroby roste i 
počet prováděných zásahů v porostu. Výživa, herbicid-
ní ošetření i aplikace fungicidů pro zajištění dobrého 
zdravotního stavu se staly samozřejmostí. V posledních 
letech se však věnuje velká pozornost využití reguláto-
rů poléhání a biostimulátorů. Aplikace těchto typů 
přípravků spolu úzce souvisí a jsou podrobně testovány 
v pokusech. Na základě výsledků přesných pokusů jsou 
sestavovány použitelné funkční technologické postupy 
pro zemědělskou praxi. Kvalitu a funkčnost těchto 
postupů dokonale prověří jejich uplatnění v soutěži 
pěstitelských technologií, kterou každoročně organizu-
je ZVÚ Kroměříž resp. Agrotest fyto, s.r.o.  

 V r. 2020 Ditana prezentovala v rámci Meziná-
rodní soutěže pěstebních technologií obilnin v Kromě-
říži na odrůdě Spitfire jednu z technologií nejen fungi-
cidního ošetření, ale i systém regulace – stimulace. 

 Vzhledem k tomu, že odrůda Spitfire nemá gen 
odolnosti proti padlí travnímu („mlo“), bylo provedeno 
ošetření ve fázi počátku sloupkování fungicidem Talius 
0,2 l/ha, které zajistilo dlouhodobou preventivní účin-
nost proti padlí travnímu. Vzhledem k pozdnímu vý-
skytu dalších houbových chorob bylo provedeno druhé 
fungicidní ošetření až ve fázi BBCH 49 (naduřelá lis-
tová pochva) tank-mixem Makler 0,6 (azoxystrobin) 
+ Artina 0,5 l/ha (metconazol). Kombinace strobilurinu 
a azolu zajistila dokonalou ochranu proti všem skvrni-
tostem i rzi a vykázala dobrý výnosový efekt. 

 Systém regulace – stimulace vycházel 
z výsledků pokusů a byl modifikován s ohledem na 
aktuální podmínky, zejména počasí, a stav porostu.  

 Průběh počasí v r. 2020 byl značně problema-
tický. Duben byl extrémně suchý (3 mm srážek), kvě-
ten byl srážkově Normální (74 mm, 116% Normálu), 
ale chladnější (o 1,5°C pod Normálem), takže docháze-
lo k omezené redukci vytvořených odnoží, které pře-
čkaly suchý duben, následkem čehož bylo dosaženo 
vyšší hustoty porostu a tím i vysokého rizika polehnutí. 
V červnu a červenci pak přišlo několik bouřek, které 
dokonale prověřily provedenou regulaci. V době apli-
kace biostimulátorů a regulátorů (duben, květen) však 
bylo relativně sucho, takže bylo nutné regulovat velmi 
šetrně. V takových situacích by měly být prováděny 
zásahy, které porost podpoří, zpevní, které ho nebudou 

stresovat, pokud by trvalo sucho, ale které ho zároveň 
podrží a zabrání polehnutí, pokud by začalo pršet nebo 
přišly bouřky. A to současně. 

Použitý regulačně – stimulační systém je uve-
den ve schématu 1. 

Schéma 1: Systém regulace a stimulace jarního 
ječmene, Spitfire, Ditana v Soutěži pěstebních tech-

nologií obilnin Kroměříž, 2020 

 

Aplikace přípravku na bázi CCC 0,6 l/ha 
s biostimulátorem Quick HF 1 l/ha na počátku odnožo-
vání měla za úkol podpořit odnožování rostlin, tvorbu 
kořenů a vyšší vitalitu rostlin.  

 Na počátku sloupkování (fáze 1.-2.kolénka) by-
la provedena aplikace trinexapacu (Paket 0,25 l/ha) 
v nižší dávce společně s biostimulátorem Asahi 
0,6 l/ha. Cílem této aplikace bylo posílit vytvořené 
odnože, udržet je, zpevnit pletiva budoucích stébel a 
zvýšit odolnost porostu vůči stresu ze sucha.  

 Ve fázi naduřelé listové pochvy (BBCH 45) by-
la provedena rozhodující aplikace regulátoru Cerone 
0,5 l/ha společně s Quick HF 0,8 l/ha pro zajištění 
šetrnosti zásahu.  

 V r. 2020 bylo v uvedené soutěži prezentováno 
25 technologií v jarním ječmeni. Výše uvedený systém 
regulace dokázal v daném roce velmi dobře zabránit 
polehnutí porostu i při vysokém riziku polehnutí. 
V době konání polního dne 23.6.2020 zůstaly bez po-
lehnutí pouze 4 technologie, včetně výše uvedené, 
z 25 prezentovaných. 

 Rozpětí dosažených výnosů v daném pokuse se 
pohybovalo od 4,55 do 6,74 t/ha. Výše uvedená tech-
nologie se s dosaženým výnosem 6,74 t/ha umístila na 
1.místě (viz tab.1). 
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Tab.1: Z výsledků pokusu Mezinárodní soutěž pěs-
tebních technologií obilnin Kroměříž 2020 – jarní 

ječmen 

Parametr 
Rozpětí 
pokusu 

Technologie 
Ditana 
Odrůda 

SPITFIRE 

Pořadí 
z 25 

Počet tech-
nologií 

25   

Výnos zrna 
t/ha 

4,55 – 
6,74 t/ha 

6,74 t/ha 1. 

Náklady 
Kč/ha 

2 578,- - 
8 065,- 

5 939,- 18. 

Tržby Kč/ha 
15 902,- – 
23 556,- 

23 556,- 1. 

Příspěvek na 
úhradu Kč/ha 

9 537,- - 
18 635,- 

17 617,- 4. 

 

 Z uvedených výsledků vidíme, že nejvyššího 
výnosu nemusíme nutně dosáhnout s nejvyššími nákla-
dy (vynaložené náklady se pohybovaly mírně nad 
střední hodnotou rozmezí v pokusu). Aplikace je dobré 
provádět cíleně, se zaměřením na tvorbu a podporu 
jednotlivých výnosotvorných prvků. Předpokladem 
vysokého výnosu je mimo jiné bohatý kořenový systém 
(podpora stimulátory), tvorba a následné udržení odno-
ží, a současně zpevňování stébel aplikací regulátorů. 
V problematických podmínkách sucha je důležité ple-
tiva zpevňovat šetrně a postupně, s použitím nižších 
dávek regulátorů ve více aplikacích. 

 Kvalitní informace a promyšlené zásahy, pro-
vedené vždy s ohledem na aktuální podmínky a stav 
porostu, mohou zajistit vysokou ziskovost i rentabilitu 
vynaložených nákladů. Výše uvedená technologie byla 
vytvořena na základě dlouholetého ověřování v poku-
sech a ve srovnání s používanými a prezentovanými 
modely prokázala svoji opodstatněnost a efektivnost. 

 

Kontaktní adresa 

Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D., Ditana spol. s r. o., Velká Bystřice, e-mail: Bezdickova@ditana.cz 
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SLADOVNICKÝ JEČMEN V ROCE 2020  
Z POHLEDU LABORATOŘE POSTOLOPRTY S.R.O. 

Jan ADAMEC 
Laboratoř Postoloprty s.r.o. 

Úvod  

Uplynulý rok 2020 byl z hlediska výnosů sla-
dovnických ječmenů za poslední roky jedním 
z nejlepších, přestože začátek vegetace nebyl ideální 
z důvodu výrazného nedostatku srážek a později na 
mnoha místech v zemi likvidovali porosty přemnožení 
hraboši. Z hlediska kvality vypěstovaného ječmene už 

ale uplynulý rok tak úspěšný nebyl, ať už se jednalo 
o zvýšené procento zrn se zahnědlou špičkou nebo 
o zvýšený obsah dusíkatých látek. Horší kvalita pro-
dukce a zejména snížení výroby piva během stávající 
koronakrize způsobilo navíc nižší výkupní cenu sla-
dovnického ječmene. 

Výsledky půdních rozborů 

Výživa dusíkem je jedním z rozhodujících fak-
torů ovlivňujících výnos a kvalitu produkce sladovnic-
kého ječmene. Celkovou dávku dusíku je vhodné sta-
novit dle aktuálního stavu dusíku v půdě a rozdělit ji do 
dvou aplikací. Před setím je vhodné aplikovat 70–80 % 
celkové dávky a později ve fázi dvou listů až odnožo-
vání aplikovat zbylých 20–30 %. V případě špatného 
výživného stavu lze ječmen jarní přihnojit i koncem 
odnožování až začátkem sloupkování. Toto přihnojení 
by mělo být aplikováno na základě rozborů rostlin a N-
min v půdě. 

Naše laboratoř jako každý rok v jarním období 
analyzovala stovky půdních dusíků pro sladovnické 
ječmeny. V období od začátku roku do poloviny března 
vykazovala více jak polovina půd nedostatek dusíku 
v půdě, v následujícím období od 16.3. do 10.4. už byl 
nedostatek pouze u třetiny vzorků, a naopak zvýšil se 
podíl pozemků s vysokým obsahem půdního dusíku. 
Na nižší obsah dusíku v tomto období mohl mít vliv 
deficit srážek, který zapříčinil sníženou mineralizaci. 
V pozdním jaru podíl pozemků s nedostatečným obsa-
hem nadále klesal, načež čtvrtina vzorků vykazovala 
vysoký až velmi vysoký obsah. Pro stanovení správné 
dávky dusíku je potřeba zohlednit také množství orga-
nických látek v půdě, které mohou vlivem teplot nad 

10 °C intenzivně mineralizovat a tím zvyšovat obsah 
půdního dusíku do vysokých hodnot, které pak mohou 
negativně ovlivňovat obsah dusíku v zrnu. 

Graf 1 Stanovení půdního dusíku na jaře 2020 – 
Sladovnický ječmen 

 
 

Z výsledků rozborů zbylých makroprvků (meto-
dou Mehlich III) před výsadbou sladovnických ječme-
nů se vyskytovaly nedostatky zejména u fosforu a síry. 
Nedostatek fosforu byl zjištěn u třetiny vzorků a 
v případě síry dokonce u více jak dvě třetiny všech 
analyzovaných vzorků.  

Výsledky listových analýz 

Cílené aplikace listových hnojiv je vždy dobré 
aplikovat na základě listových analýz. Pomocí listo-
vých analýz získáme přehled o výživovém sta-
vu rostliny a můžeme zvolit listového hnojivo s vhod-
ným složením, abychom předešli projevům nedostatku 
deficitní živiny, protože každý projev nedostatku má 
přímý vliv na následný výnos. Z grafu 2 je patrné, že 
nízká zásoba fosforu v půdě se u ječmene výrazně 
projevuje také nedostatkem fosforu v listech. Zejména 
počátkem vegetace více jak 80 % vzorků vykazovalo 
nedostatek, až velmi silný nedostatek, v průběhu vege-
tace se situace mírně zlepšovala, ale i přesto 
v pozdějších fenofázích skoro 70 % vzorků vykazovalo 
nedostatek. 

Graf 2 Výsledky listových analýz sladovnických 
ječmenů 
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Další výrazně deficitní živinou byl v loňském 
roce v porostech sladovnického ječmene zinek. Opět 
můžeme vidět na grafu 3, že počátkem vegetace přes 
70 % odebraných vzorků vykazovalo jeho nedostatek. 
V pozdějších fázích růstů se opět situace mírně zlepši-
la, ale i přesto více jak polovina vzorků byla opět 
v nedostatku. Stejně jako u fosforu se zde zřejmě pro-
jevuje zhoršená osvojovací schopnost živin jarního 
ječmene v počátcích růstu. Obě zmíněné živiny mají 
přitom zásadní vliv na výnos a na kvalitu zrna. 

Graf 3 Výsledky listových analýz sladovnických 
ječmenů 

 
 

Závěr 

Sladovnický ječmen je velmi specifickou plodi-
nou, za velmi krátkou dobu vytvoří velké množství 
biomasy, ale z hlediska obsahu dusíku v zrně musí být 
hnojení dusíkem v porostech velmi přesně řízeno a 
sledováno. Příliš dusíku zhoršuje kvalitativní paramet-
ry zrna, a naopak příliš málo přijatelného dusíku má 
negativní vliv na růst zelené hmoty a tím způsobené 
ztráty na výnosu. Dalším úskalím při pěstování jarního 
ječmene je jeho zhoršená osvojovací schopnost, proto 
je při jeho pěstování potřeba dostatek živin v půdě 
v přístupné formě a ve vyváženém poměru. Z těchto 
důvodů se jeví systém precizního zemědělství jako 
velký pomocník při dosažení nejen vysokých výnosů, 
ale zejména dobré kvality zrna. Stanovení přesné dáv-

ky dusíku pomocí rozborů a následně cílená aplikace 
dusíku do výnosových zón zajistí ideální rozložení 
dusíku na celém pozemku i přes jeho variabilitu. Totéž 
platí i pro zásobní hnojení, kdy na základě výsledků 
analýz vznikne mapa zásobenosti, ze které se vytvoří 
aplikační mapa s variabilními dávkami živin přesně 
stanovených pro potřeby sladovnického ječmene. 
LABORATOŘ Postoloprty s.r.o. mimo analýz půd a 
rostlin nabízí také komplexní služby pro potřeby pre-
cizního zemědělství, získání satelitních snímků, výpo-
čet výnosového potenciálu, vytváření map zásobenosti 
na základě analýz, tvorba variabilních aplikačních map 
včetně korekcí dávek dle managment zón. 

 

Kontaktní adresa 

Ing. Jan Adamec, https://www.zol.cz/ 
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VYUŽITÍ NOVÝCH LÁTEK V TECHNOLOGIÍCH PĚSTOVÁNÍ 
JEČMENE JARNÍHO NEBO V JARNÍCH VSTUPECH  

DO OZIMÝCH OBILOVIN 
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.  

Potřeba podpory odnožování a růstu kořeno-
vého aparátu je v letošním roce aktuální i u ozimých 
obilovin. Především s ohledem na termíny setí i 
kvalitu předseťové přípravy. Většina porostů není 
odnožená vůbec nebo nedostatečně. 

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 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 2,0-3,0 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 2017-20 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 
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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 
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. Zároveň ve specifické 
sezóně 2020/21 nabízíme i řešení pro nedostatečně 
odnožené ozimé obiloviny. 

 

Kontaktní adresa 

Ing. Jan Šamalík, tel. +420 739 593 830, jan.samalik@chemapagro.cz, www.chemapagro.cz 
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STIMULACE VÝNOSU JEČMENE POMOCÍ PŘÍPRAVKŮ TS VIN  
A TS IMPULS V ROCE 2020 

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

Souhrn: TS VIN a TS IMPULS jsou nejnovější pomocné rostlinné přípravky řady TS, které vyrábí a distribuuje firma BEIDEA s.r.o. a 
TRISOL farm s.r.o. se sídlem v malebné obci Bolatice ve Slezsku, poblíž Opavy a Kravař, nedaleko hranic s Polskem. Přípravky obsa-
hují huminové látky z leonarditu, aminokyseliny živočišného původu a stimulační látky s auxinovým účinkem. Tyto látky mají pozitivní 
vliv na růst a vývoj kořene, podporu odnožování, tvorbu zrna a odolnost vůči abiotickému stresu. Dusík v přípravku je vázán v organické 
formě. Je doplněn o výtažek z mořských řas a celou řadu mikroprvků. TS VIN je určen pro aplikaci během celé vegetace, optimálně ve 
vyšších vývojových stadiích rostlin. TS VIN podporuje růst a vývoj rostlin, pomáhá rostlinám vyrovnat se s případnými stresovými pod-
něty (sucho, kroupy apod.). Jedná se o nejuniverzálnější produkt stávající řady. TS IMPULS je určen zejména pro podporu růstu kořenů 
a zvýšení odolnosti vůči stresu u mladých rostlin. V průběhu roku 2020 byly založeny a vyhodnoceny maloparcelkové polní pokusy na 
lokalitách Univerzity Palackého v Olomouci, DITANA Velká Bystřice a Zkušební stanice Rýmařov. 

Metodika pokusu 

Pokus byl založen na parcelách o velikosti 10 m2, 
ve čtyřech opakováních. V pokusech byla použita odrůda 
sladovnického ječmene Francin (Rýmařov a Olomouc) a 

Bojos (Velká Bystřice). Termíny setí/sklizně byly: Rýma-
řov 14.4.2020 / 12.8.2020, Velká Bystřice 9.3.2020 / 
13.8.2020, Olomouc 13.3.2020 / 24.7.2020. 

Výsledky 

Tab: Výnosové vyhodnocení aplikace přípravků TS na jarním ječmeni v roce 2020 

Varianta / dávka Aplikace - fáze BBCH Lokalita Výnos (t/ha) Výnos (% na kontrolu) 
Olomouc 7,80 100,00 

Velká Bystřice 6,71 100,00 Kontrola bez aplikace 
Rýmařov 3,88 100,00 
Olomouc 9,39 107,95 

TS IMPULS (0,5 l/ha) BBCH 13-15 (3-5 pravých listů) 
Rýmařov 4,88 125,77 

průměr 116,86 
Olomouc 9,60 110,41 

TS VIN (0,1 l/ha) BBCH 39-45 (sloupkování) 
Rýmařov 4,73 121,91 

průměr 116,16 
TS IMPULS  (0,5 l/ha) BBCH 13-15 

TS VIN  (0,1 l/ha) BBCH 39-45 
Velká Bystřice 7,68 114,50 

 

Hodnocení a závěr 

Na všech sledovaných lokalitách došlo 
k nárůstu výnosu ječmene po aplikaci přípravků TS 
o 7,95 – 25,77 %. Zisk při nárůstu výnosu o 16,86 % 
v případě aplikace TS IMPULS a 16,16 % v případě 
aplikace TS VIN výrazně převyšuje náklady aplikaci 
těchto přípravků. Výsledky z lokality Rýmařov doka-
zují, že při výraznějším stresu a nižším výnosu ječme-
ne, je aplikace přípravků TS mnohem efektivnější 
(+ 25,77 a + 21,91 % výnosu). Ověřen byl také účinek 
přípravků TS IMPULS a TS VIN v kombinované apli-

kaci. Nárůst výnosu zrna byl v tomto případě 14,50 %. 
Výsledky pokusů z roku 2020 i z předešlých let potvr-
zují, že přípravky TS VIN a TS IMPULS, lze použít 
v horších (Rýmařov) i lepších (Olomouc) výnosových 
podmínkách a mohou se stát platnou součástí standard-
ní pěstitelské technologie ječmene. Pokud jsou však 
podmínky pro pěstování horší (zejména nedostatek 
srážek), pozitivní efekt stimulátorů se pak projeví ještě 
výrazněji. 
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MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DUSÍKU A FOSFORU  
V KOMBINACI S MIMOKOŘENOVOU VÝŽIVOU  

PŘI PĚSTOVÁNÍ JARNÍHO JEČMENE 
Luděk HŘIVNA, Renáta DUFKOVÁ, Veronika KOUŘILOVÁ, Roman MACO, Viera ŠOTTNÍKOVÁ,  
Tomáš GREGOR 
Mendelu v Brně 

Souhrn: V maloparcelním polním pokusu byl v roce 2020 ověřován vliv tuhých hnojiv dusíkatých (Yara Bela Nitromag) a 
NP-hnojiv (Yara Mila NP) v kombinaci s mimokořenovou výživou Yara Vita Kombiphos a Yara Vita Molytrac na výnos 
zrna jarního ječmene i jeho kvalitu. Rozhodující pro tvorbu výnosu zrna byla aplikace NP-hnojiva, přírůstek výnosu se 
pohyboval od 373 do 488 kg/ha. Mimokořenová výživa se výrazněji, zřejmě v důsledku negativního průběhu povětrnosti, 
neprojevila. 

Klíčová slova: sladovnický ječmen, hnojení dusíkem, fosforem, výnos zrna, kvalita zrna 

Úvod  

Dusík je limitní minerální živinou. Ovlivňuje 
růst a vitalitu rostlin. Přispívá k rychlému vývoji ječ-
mene, ovlivňuje dynamiku zakládání výnosových prv-
ků. Přispívá k vyššímu výnosu zrna a ovlivňuje jeho 
kvalitu (Moreno et al., 2003). Aplikovaný dusík může 
být využit pro potřebu rostlin ze 30–70 %. Velká část 
se ho může ztratit v důsledku těkání do ovzduší, mik-
robiální imobilizací a vyplavováním v závislosti na 
formě hnojiva a aplikace (Ladha et al., 2005). Potřebné 
množství dusíku a jeho využití závisí na průběhu poča-
sí, typu půdy, předplodině i odrůdě ječmene. Fosfor je 
jedním z nejdůležitějších prvků pro růst hned po dusí-
ku. Ovlivňuje fotosyntézu, transport látek, převod asi-

milátů na škrob a přenos genetických informací (Mehr-
varz et al., 2008). Fosfor je pro rostliny velmi důleži-
tým prvkem, protože podporuje správný vývoj kořeno-
vého systému a také urychluje zralost. Je nezbytný pro 
tvorbu semen, syntézu proteinů a enzymů, ovlivňuje 
energetický metabolismus rostlin (Abbas et al., 2016). 
Nejvýraznější působení je hlavně v půdách chudých na 
fosfor, řada pokusů ale ukázala, že i na půdách 
s dobrou zásobou přístupného P může jeho aplikace 
přispět k vyššímu výnosu i kvalitě zrna. Aplikace fos-
foru se pozitivně projevuje i v tom, že může zmírňovat 
dopady sucha na kvalitu a výnos rostlin (Mumtaz et al., 
2014). 

Materiál a metody 

V průběhu roku 2020 byl založen maloparcelní 
polní pokus, ve kterém bylo ověřováno uplatnění hno-
jiv firmy YARA Agri Czech Republic, s r.o. ve výživě 
jarního ječmene. Byl sledován výnos zrna a jeho kvali-
ta. Pokus byl založen na pozemku patřícím do katastru 
zemědělského podniku Agrospol Velká Bystřice jako 
maloparcelní. Pozemky se nachází v klimatickém regi-

onu mírně teplém, mírně vlhkém. Půda je středně těž-
ká, půdní typ hnědozem. Vyseta byla odrůda ječmene 
Bojos (19. 3. 2020) s výsevkem 3,5 MKS. Předplodi-
nou byla kukuřice, posklizňové zbytky byly zapraveny. 
Aktuální průběh povětrnosti v nejvýznamnějších měsí-
cích uvádí následující tabulka (tab. 1): 

Tab. 1 Průběh povětrnosti (2019–2020) 

Měsíc Prům. teplota (°C) Normál  (°C) 
N30 

Odchylka od normálu  (°C) Srážky  (mm) 
Normál  (mm) 

N30 
Srážky  

(%) 
září 15,9 14,0 1,9 61,9 51,7 120 
říjen 11,1 8,8 2,3 41,4 32,6 127 

listopad 8,2 3,4 4,8 35,3 35,9 98 
prosinec 2,8 -1,0 3,8 43,2 28,1 154 

leden 0,5 -2,5 3,0 12,9 21,9 59 
únor 5,2 -0,7 5,9 28,0 18,1 155 

březen 6,1 3,5 2,6 24,0 27,8 86 
duben  11,4 9,5 1,9 11,2 29,8 38 
květen  13,1 14,6 -1,5 65,6 63,8 103 
červen 18,9 17,3 1,6 140,9 68,3 206 
červenec 20,2 19,4 0,8 46,3 71,4 65 

srpen 21,5 19,1 2,4 69,6 62,7 111 
Zdroj: ÚKZÚZ Věrovany 
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Je třeba připomenout především obecně sušší 
průběh jara, konkrétně suchý měsíc duben, který se 
podepsal především na horším vzcházení jařin. Všech-
ny měsíce uvedené v tab. 1 se s výjimkou května vy-
značovaly vyšší průměrnou měsíční teplotou, než je 
normál.  

Po vzejití porostu byly odebrány půdní vzorky 
z profilu 0–20 cm a 20–40 cm. Byl stanoven obsah 
dusíku (Nmin) a také další agrochemické vlastnosti 
půdy. Výsledky prezentují tabulky 2 a 3. 

V průběhu vegetace byly mimo aplikaci testo-
vaných hnojiv prováděny standardní agrotechnické 
zásahy, tj. aplikace morforegulátorů a fungicidů. Pokus 
byl uspořádán do následujících variant hnojení (tab. 4). 
Charakteristika testovaných hnojiv je uvedena v tab. 5. 

Tab. 2 Obsah Nmin ve vybraných půdních profilech 
N-NH4 N-NO3 Nmin  N/ha 

Profil (cm) 
mg/kg kg 

0-20 8,86 33,6 42,4 169,6 
20-40 3,36 21,5 24,9 99,6 

Tab. 3 Stanovení obsahu živin dle Mehlich III 
K P Ca Mg S Mn Cu Fe Zn Bor KVK 

Profil (cm) 
pH 
  mg/kg 

0-20 5,59 200 72,9 1370 106 7,94 135 3,64 157 1,68 0,709 82,2 
20-40 5,65 190 62,5 1440 103 9,92 120 3,41 137 1,29 0,640 85,2 

Poznámka: výluh Mehlich III, B-horká voda 

Tab. 4 Schéma pokusu 
Celková dávka /ha 

var. základní hnojení Dávka hnojiva/ha BBCH 30 BBCH 40 N P2O5 
1 Yara Bela Nitromag 192 kg    52 28 
2 Yara Mila NP 200 kg   52 28 
3 Yara Mila NP 200 kg 0,5 l Molytrac 3 l Kombiphos 52 28 
4 Yara Mila NP 200 kg   3 l Kombiphos 52 28 

Poznámka: do celkové dávky není započítaný P aplikovaný formou listové výživy. 

Tab. 5 Testovaná hnojiva 
Hnojivo Složení 

YaraBela Nitromag LAV 27 % N, 4 % MgO 

Yara Mila NP 26 % N, 14 % P2O5 

YaraVita Kombiphos 440g P2O5, 75g K2O, 67g MgO, 10 g, Mn, 5g Zn 
Yara Vita Molytrac 250 g/l Mo 

 

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 (Basařo-
vá et al., 1992). Výsledky byly vyhodnoceny dostup-
nými statistickými metodami v programech Microsoft 
Excel 2010.  

Výsledky a diskuze  

Sklizňové výsledky jsou uvedeny v následují-
cím grafu (obr. 1). Porost byl v době sklizně téměř 
nepolehlý. Výnosy zrna byly poměrně vysoké. Nejvyš-
ší výnos byl stanoven u varianty č. 2, kde bylo apliko-
váno NP hnojivo, příznivě ale můžeme hodnotit všech-
ny varianty s aplikací Yara Mila NP a případně i mi-
mokořenovou výživou. Přírůstek výnosu oproti kontro-
le (var. 1) se pohyboval v rozmezí od 373 do 488 kg/ha 
zrna. To, že se projevila především aplikace NP hnoji-
va můžeme zdůvodnit atypičností ročníku, která spočí-
vala v problematickém vzcházení, kvapném odnožová-
ní a dynamické tvorbě generativních orgánů v průběhu 
vegetace, kdy se nadstandardní hnojení přes list výraz-
něji nestihlo projevit. Navíc pouze vyhovující zásoba 
přístupného P v půdě rovněž mohla sehrát svoji roli. 

Dostatek fosforu již v počátku vegetace přispívá 
k rozvoji odnoží a klásků, ve druhé polovině vegetace, 
pak ovlivňuje tvorbu zrna (RÖMER A SCHENK, 1997), 
proto časná aplikace P-hnojiv, nejlépe pod patu, pří-
padně na vzcházející porost má své efekty, což naše 
pokusy potvrdily. Možnosti aplikace tuhých NP-hnojiv 
testoval i HŘIVNA (2010). Zjistil po aplikaci hnojiv 
Eurofertil Plus NP 35 i Yara Mila NP ve fázi BBCH 14 
zvýšení koncentrace fosforu v sušině rostlin na konci 
odnožování a v první polovině sloupkování, což se 
projevilo přírůstkem výnosu po aplikaci hnojiva Euro-
fertil Plus NP 35 oproti kontrole o cca 459 kg∙ha-1.  

Objemová hmotnost zrna byla průměrná 
(obr. 2). Pohybovala se v rozmezí 64,01–64,66 kg/hl. 
U varianty s aplikací NP hnojiva bez mimokořenové 
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výživy byla objemová hmotnost nejvyšší. To kore-
sponduje i s výsledky HŘIVNA ET AL. (2015), kteří 
prokázali pozitivní vliv na výnos zrna i objemovou 
hmotnost po aplikaci Eurofertil Top 45 NPS a Eurofer-
til Plus NP 35 aplikovaných na počátku odnožování 
porostu, stejně jako v případě našeho pokusu. 

Obr. 1 Výnos zrna (t/ha) 

 

Obr. 2 Objemová hmotnost zrna (kg/hl) 

 

Obr. 3 Přepad zrna nad sítem 2,8 mm 

 

Využitelnost zrna byla dobrá. Přepad zrna nad 
sítem 2,5 mm, který je součtem frakcí 2,8 a 2,5 mm 
(obr. 3 a 4), se pohyboval v rozmezí 88–89,1 %. To 
odpovídá hodnotám propadu zrna od 10,9 do 12,0 % 
(obr. 5). Nejvyšší kvalitou zrna se vyznačovala opět 
var. 2, kde byla stanovena i nejvyšší objemová hmot-
nost zrna. Hmotnost tisíce zrn odpovídala svým rozpě-

tím předchozím mechanickým vlastnostem zrna a po-
hybovala se v rozmezí od 44,54 g (var. 4) do 45,05 g 
(var. 1). Rozdíly mezi variantami byly malé (obr. 6).  

Obr. 4 Přepad zrna na sítě 2,5mm 

 

Obr. 5 Propad zrna 

 

Obr. 6 Hmotnost tisíce zrn 

 

Obsah dusíkatých látek (obr. 7) korespondoval 
s vysokým obsahem přístupného dusíku v půdním 
profilu. Nejvyšší byl u kontrolní varianty a varianty 3 
(12,4 %), naopak nejpříznivější hodnota byla stanovena 
u var 2, tj. tam, kde byl stanoven nejvyšší výnos zrna i 
jeho velikost.  Obsah škrobu byl průměrný a pohyboval 
se v rozpětí 63,5–64 % (obr. 8). Nejvyšší obsah byl 
stanoven u kontroly, což může korespondovat 
s nejnižším výnosem zrna u této varianty.  
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Obr. 7 Obsah N-látek (%) 

 

Obr. 8 Obsah škrobu (%) 

 
 

 Závěr 

Průběh pokusu byl ovlivněn průběhem povětr-
nosti, významně se projevilo dubnové sucho a nerov-
noměrné vzcházení porostu společně s následným 
překotným vývojem. To částečně ovlivnilo výnos zrna 
i jeho kvalitu. Nejvyšší výnos zrna byl stanoven 
u variant s aplikací NP hnojiv, přírůstek výnosu činil 
cca od 373 do 488 kg/ha. U varianty s aplikací NP 
hnojiva bez mimokořenové výživy byla objemová 
hmotnost nejvyšší - 64,66 kg/hl. U této varianty byl 

zaznamenán i nejmenší podíl sladařsky nevyužitelného 
zrna (propad - 10,9 %). Obsah dusíkatých látek v zrně 
korespondoval s vysokým obsahem přístupného dusíku 
v půdním profilu. Nejvyšší obsah N-látek byl stanoven 
u kontrolní varianty a varianty 3, naopak nejnižší obsah 
byl stanoven po hnojení NP hnojivem bez dalších vý-
živářských zásahů. Obsah škrobu v zrně byl vyrovna-
ný, nejvyšší obsah byl stanoven u kontroly. 
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BIOSTIMULANTY QUANTUM® V JARNÍM JEČMENI  
- MÉNĚ STRESU A VÍCE KVALITY 

Luděk NOVÁK  
Agrinova Consulting, s.r.o. 

Úvod 

Nabídka listových hnojiv Quantum® (BoronA-
ctive, UltraComplex, UltraZinc 117) se v loňském roce 
rozšířila o pomocné rostlinné přípravky/biostimulanty 
s obsahem extraktu z mořských řas od Acadian Plants 
Health (SeaAmin), aminokyselin rostlinného původu 
(AminoMax) a obsahem křemíku a humínových látek 
(AquaSil). Biostimulanty Quantum® jsou svým slože-
ním předurčeny k účinnému snížení vlivu biotického a 
abiotického stresu plodin, jarní ječmen nevyjímaje.  

Quantum® SeaAmin je vysoce koncentrované 
hnojivo/biostimulant s výtažky z mořských řas pro 
zlepšení hormonální rovnováhy, odolnosti vůči stresu a 
zvýšení imunity rostlin. Biostimulant podporuje dělení 
a růst buněk, pomáhá rostlinám překonávat stres 
za nepříznivých podmínek, podporuje přirozenou obra-
nyschopnost proti patogenům, zvyšuje využití hnojiv, 

zmírňuje stres po aplikaci přípravků na ochranu rostlin, 
a tak přispívá ke zlepšení výnosu a kvality produkce.  

Quantum® AquaSil je pomocný rostlinný pří-
pravek, který zvyšuje pevnost buněčných stěn, a tím 
přispívá ke zlepšení vodního režimu, pomáhá udržovat 
rovnovážnou hladinu draslíku v listech, snižuje riziko 
přehřátí rostlin, vytváří dodatečnou ochrannou bariéru 
proti škůdcům a chorobám a zvyšuje přirozenou imuni-
tu rostlin. 

Quantum® AminoMax je pomocný rostlinný 
přípravek, který obsahuje široké spektrum volných L-
aminokyselin rostlinného původu, mikro a makro prv-
ky, humínové látky, organické kyseliny a rostlinné 
hormony pro snížení stresu rostlin po aplikaci příprav-
ků na ochranu rostlin, nepříznivého průběhu počasí a 
zvýšení jejich přirozené imunity.  

 

Biostimulanty Quantum® v maloparcelkových pokusech 

Program pokusu s biostimulanty Quantum®. Datum setí: 19. 3. 2020, datum úplného vzejití: 9. 4. 2020. 
Var.  Pokus  Biostimulant  Datum  Dávka (l/ha)  Cíl aplikace 

Quantum® SeaAmin  13. 5. 20  0,5  podpora zakořenění 
Quantum® AquaSil  21. 5. 20  1,0  úprava vodního režimu 1.  testační 

Quantum® AminoMax  15. 6. 20  0,5  omezení stresu z přísušku  
Quantum® SeaAmin  13. 5. 20  0,5  podpora zakořenění 
Quantum® AquaSil  21. 5. 20  2,0  úprava vodního režimu 2.  testační 

Quantum® AminoMax  15. 6. 20  0,5  omezení stresu z přísušku 
3.  testační  Quantum® SeaAmin  13. 5. 20  0,5  podpora zakořenění 

standard 1  13. 5. 20  1,0   
4.  standardní 

standard 2  18. 2. 20  1,0   
5.  kontrolní         

 

Program maloparcelkových pokusů v jarním 
ječmeni (odrůda Bojas) s biostimulanty Quantum® 
(Ditana, 2020) vycházel z předpokladu přísušku a ná-
sledného stresu v průběhu vegetace doprovázeného 
nedostatkem přístupných živin a vlivu abiotického 
stresu po aplikaci přípravků na ochranu rostlin.  

Od poloviny května vysoké srážkové úhrny 
způsobovaly stres z nadbytku vody a zhoršeného 
vzdušného režimu v půdním profilu. Kumulativní prů-
běh srážek je zřejmý z grafu (Obr. č. 1). 

Obr. č. 1 Kumulativní srážky Velká Bystřice 
 (cca 2 km od místa pokusu) 

 

Hnojení dusíkem na pokusných parcelkách před 
setím 4. 3. 2020 rozhozem LAV v dávce 200 kg/ha 
(54 kg N/ha) a 29. 4. 2020 aplikaci DAMu postřikem 
100 l/ha (39 kg N/ha) v růstové fázi BBCH 23. 
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Výnos zrna a další kvalitativní parametry 

Maloparcelkový pokus s biostimulanty Quan-
tum® byl založen ve třech opakováních s hodnocenými 
paramenty HTZ (g), objemová hmotnost(g/l), obsah N-
látek v sušině (%), počet klasů/m2 (klasy/m2), počet zrn 
v klase (počet/klas), podíl nad sítem 2,5 mm (%), polé-
hání (%), výnos (t/ha). Více informací je možno získat 
u zadavatele pokusu.   

Obr. 2 Obsah N látek  

 

Obr. 3 Podíl nad sítem 2,5 mm 
 

 

 

Závěry a doporučení pro praxi 

 po aplikaci biostimulantů Quantum® nebyly zaznamenány projevy fytotoxicity, 
 Quantum® SeaAmin aplikovat v dávce 0,5 – 1,0 l/ha ke snížení stresu z nedostatku dostupného fosforu (P), snížení 

stresu po předcházející herbicidní aplikaci a pro rychlý rozvoj a tvorbu kořenového systému, případně ve směsi 
s Tank-Mix s fungicidem a listovými hnojivy, 

 Quantum® AquaSil aplikovat preventivně podle prognózy přísušku, tvrdou postřikovou vodu se doporučuje změk-
čit např. pomocným prostředkem na ochranu rostlin Sentinel®, 

 Quantum® AminoMax aplikovat ke snížení abiotického stresu a po aplikaci POR. 

 

Kontaktní adresa 

Agrinova Consulting, s.r.o., Ing. Luděk Novák 
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MIMOKOŘENOVÁ VÝŽIVA A MOŽNOSTI JEJÍ REALIZACE  
PŘI VÝŽIVĚ JARNÍHO JEČMENE 

Luděk HŘIVNA, Renáta DUFKOVÁ, Veronika KOUŘILOVÁ, Roman MACO, Viera ŠOTTNÍKOVÁ,  
Tomáš GREGOR 
Mendelu v Brně 

Souhrn: V rámci maloparcelních polních pokusů byla testována mimokořenová aplikace přípravků RETAFOSprim, 
FORTE alfa FENOL a NanoFYT Si. Aplikace přípravku RETAFOSprim, provedená v raných fázích vývoje porostu zvyšo-
vala výnos zrna o  414 – 596 kg/ha. Nejvyšší objemová hmotnost zrna a HTZ byla stanovena po aplikaci přípravku 
FORTE alfa FENOL v BBCH 37. Mimokořenová výživa u všech variant zvyšovala obsah škrobu v zrně. 

Klíčová slova: sladovnický ječmen, mimokořenová výživa, výnos zrna, kvalita zrna 

Úvod  

Produkce zrna jarního ječmene je směřována 
k uplatnění v potravinářství především pro výrobu 
sladu a následně piva (Špunarová, Prokeš, 1998).  Do-
sažení odpovídajícího výnosu zrna v požadované sla-
dovnické kvalitě bývá často značně problematické. 
Výnos je závislý na výkonnosti produkčního potenciálu 
a schopnosti akumulace asimilátů v interakci s půdními 
a povětrnostními podmínkami (Flašarová, Onderka, 
1997). Do výnosu a jeho kvality se výraznou měrou 
promítá také uplatňovaná agrotechnika a její nedílnou 

součástí jsou rovněž zásahy spojené s ochranou a výži-
vou porostu. Bezproblémovost příjmu živin je tedy 
velmi důležitá (Richter et al., 2004). Proto je nezbytné 
výživný stav porostu neustále sledovat a operativně 
případné nedostatky řešit, a to často jako komplex 
opatření spojený také s ochranou a regulací porostu 
(Klem et al., 2011; Bezdíčková 2017; Hřivna et al., 
2015; Černý, 2018). Z pohledu operativního řešení 
s ohledem na průběh povětrnosti je mimokořenová 
výživa často nejvhodnějším opatřením.  

Materiál a metody 

V průběhu roku 2020 byl založen maloparcelní 
polní pokus, ve kterém bylo ověřováno uplatnění hno-
jiv firmy Agra Group a.s.  při mimokořenové výživě 
jarního ječmene. Byl sledován výnos zrna a jeho kvali-
ta.  

Pokus byl založen na pozemku patřícím do ka-
tastru zemědělského 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. Dále 
byla aplikována P a K-hnojiva. Před setím byla prove-
dena plošná aplikace N-hnojiv v dávce 2 q/ha LAV 27 

tj. 54 kg N/ha. Aktuální průběh povětrnosti v nejvý-
znamnějších měsících včetně agrochemických vlast-
ností pozemku i obsahu Nmin v půdě je prezentován 
v článku „Možnosti uplatnění dusíku a fosforu v kom-
binaci s mimokořenovou výživou při pěstování jarního 
ječmene“.  

V průběhu vegetace byly mimo aplikaci testo-
vaných hnojiv prováděny standardní agrotechnické 
zásahy, tj. aplikace morforegulátorů a fungicidů. Pokus 
byl uspořádán do následujících variant hnojení (tab. 1).  

Charakteristika testovaných hnojiv je uvedena 
v tab. 2. 

Tab. 1 Schéma pokusu 
 Var. 1. aplikace 2. aplikace 3. aplikace 

  BBCH 22-24 BBCH 32 BBCH 37 
4. aplikace  
BBCH 50 

5. aplikace 
BBCH 59-61 

1 RETAFOSprim -- K-GEL 175 
  5 l/ha   4 l/ha 

  
  

NanoFYT Si 
0,3 l/ha 

2 -- RETAFOSprim -- 
    5 l/ha   

  
  

NanoFYT Si 
0,3 l/ha 

3 -- -- FORTE alfa FENOL   
      4 l/ha   

NanoFYT Si 
0,3 l/ha 

4 -- -- -- 
        

RETAFOSprim 
5 l/ha 

NanoFYT Si 
0,3 l/ha 

5 -- -- -- -- -- 
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Tab. 2 Testovaná hnojiva 
Hnojivo Složení 

RETAFOSprim N-125 g/l, P2O5-250 g/l, K2O-250 g/l, B-5 g/l 
FORTE alfa FENOL N-250 g/l, MgO-57 g/l, B-2,5 g/l, Cu-2,5 g/l, Mn-5 g/l, Zn-5 g/l + 2, 4-NF+ 5-NG 

NanoFyt Si SiO2-230 g/l 
Poznámka: 2, 4-NF: 2-, 4- nitrofenolát draselný, 5-NG: nitroguajakolát draselný 
 

 Sklizeň byla provedena maloparcelní sklízecí 
mlátičkou 14. 8. 2020 a z každého opakování byl ode-
brán vzorek zrna o hmotnosti 1,2 kg k dalším analý-
zám. U vzorků zrna bylo provedeno třídění na Steinec-
kerově prosévadle a stanoveny podíly na sítech 2,5 a 
2,8 mm a propad. Byla stanovena HTZ a na obilním 
měřiči objemová hmotnost zrna. Z chemických analýz 
byl stanoven obsah N-látek dle Kjeldahla a škrob pola-
rimetricky dle Ewerse (Basařová et al., 1992).  

 

Výsledky a diskuse  

Sklizňové výsledky jsou uvedeny v následují-
cím grafu (obr. 1). Porost byl v době sklizně téměř 
nepolehlý. Výnosy zrna byly poměrně vysoké. Nejvyš-
ší výnos byl stanoven u varianty 2, kde byl aplikován 
RETAFOSprim na počátku sloupkování (8,681 t/ha), 
naopak nejnižší výnos byl dosažen u var. 4. Nejefek-
tivnější byla aplikace přípravku RETAFOSprim, pro-
vedená v raných fázích vývoje porostu (var. 1-2). Zde 
se přírůstek výnosu zrna ve srovnání s kontrolní varian-
tou (var. 5) pohyboval na úrovni cca 414-596 kg/ha. 

Obr. 1 Výnos zrna (t/ha) 

 

 

Objemová hmotnost zrna byla průměrná (obr. 
2). Pohybovala se v rozmezí 65,45-66,70 kg/hl. 
K nejvyšší hodnotě přispěla aplikace přípravku FORTE 
alfa FENOL v BBCH 37 (var. 3). U ostatních variant 
byly hodnoty vyrovnané.   

Obr. 2 Objemová hmotnost zrna (kg/hl) 

 

Obr. 3 Přepad zrna nad sítem 2,8mm 

 

Obr 4 Přepad zrna na sítě 2,5m 

 

Využitelnost zrna byla velmi dobrá. Přepad zrna 
nad sítem 2,5 mm, který je součtem frakcí 2,8 a 2,5 
mm (obr. 3 a 4), se pohyboval v rozmezí od 90,4 % u 
var. 2 do 92,2 % u kontroly.  To odpovídá hodnotám 
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propadu zrna od 7,7 do 9,5 % (obr. 5), což vyhovuje 
požadavkům sladoven (KOSAŘ ET AL., 2000).  

Z výsledků je zřejmé, že výše výnosu zrna nepa-
trně negativně ovlivnila jeho mechanické vlastnosti. To 
se projevilo především u var. 2, kde byla zaznamenána 
nejnižší hodnota přepadu zrna nad sítem 2,8 mm a také 
nejvyšší hodnota propadu. Hmotnost tisíce zrn se po-
hybovala v rozmezí od 44,6 g u kontroly do 46 g u var. 
3. Rozdíly mezi variantami nebyly tedy velké, ale přes-
to u kontroly byla HTZ jedním z faktorů, který zde 
ovlivnil výnos zrna (obr. 6).  

Obr 5 Propad zrna 

 

Obr. 6 Hmotnost tisíce zrn 

  
Poznámka: Případné disproporce v součtech frakcí jsou způsobeny 

zaokrouhlováním.  

Obsah dusíkatých látek (obr. 7) nebyl negativně 
ovlivněn vysokým obsahem přístupného dusíku 
v půdním profilu. Všechny varianty se vešly do sla-
dovnami požadovaného rozpětí 10-12 %. Rozdíly mezi 
jednotlivými variantami byly malé a pohybovaly se 

v rámci statistické chyby. Nejvyšší obsah dusíku v zrně 
byl stanoven u varianty 1 (11,85 %) a nejnižší u kont-
roly (11,45 %). Můžeme konstatovat, že aplikace pří-
pravku RETAFOSprim v počátku vegetace přispěla 
k vyššímu obsahu N-látek v rostlině. Obsah škrobu byl 
velmi dobrý a pohyboval se v rozpětí 65,3-66 % (obr. 
8).  Nejvyšší obsah byl stanoven u var. 4, u které byl 
zaznamenán nejnižší výnos zrna. Za pozitivní můžeme 
považovat to, že mimokořenová aplikace hnojiv a po-
mocných rostlinných přípravků přispěla k vyšší škrob-
natosti zrna. Svou roli zde zřejmě sehrála i aplikace 
přípravku NanoFYT Si. Jak uvádí HŘIVNA ET AL., 
(2019) aplikace přípravku může přispět k lepšímu vyu-
žití fosforu rostlinami, což se pozitivně odráží 
v energetickém metabolismu rostliny spojeném 
s tvorbou škrobu. 

Obr. 7 Obsah N-látek (%) 

 

Obr.  8 Obsah škrobu (%) 

 

 

Závěr 

Výsledky potvrdily, že mimokořenová aplikace 
hnojiv společně s pomocnými látkami má své opod-
statnění. Přispívá nejenom k dosažení vyššího výnosu 
zrna ječmene, ale podporuje také dosažení vyšší tech-
nologické kvality zrna. Jak se ukázalo, důležité je i 

načasování dané aplikace a může pomoci i vhodná 
kombinace přípravků aplikovaných v různých fázích 
vegetace. V našem případě lze předpokládat, že tvorbu 
výnosu zrna i jeho kvality podpořila i aplikace příprav-
ku NanoFyt Si v průběhu metání porostu.  
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ZÁLEŽÍ NA PODÍLU PŘEDNÍHO ZRNA? 
Ladislava PRAMUKOVÁ 
Selgen, a. s. 

Úvod  

Určitě záleží! Odrůda Spitfire byla zaregis-
trována v roce 2018 a za 3 roky již vystoupala na 
množitelskou plochu 481 ha. Tím aktuálně zaujímá 
podíl na trhu 4,65 %. Je to prostě letec! Kombinací 
agrotechnických vlastností, mimo jiné také vysokým 
podílem předního zrna, a sladovnickou jakostí, si 
získala pozornost pěstitelů, sladoven i pivovarníků. 

K pořádnému „entrée“ patří i příběh. Spitfire není 
výmysl, Spitfire je realita. Jednomístné bojové le-
touny svedly bitvu o Británii také s našimi piloty. 
Proto na počest našim hrdinům jsme tuto odrůdu 
registrovali pod názvem Spitfire. Uvnitř silný jako 
motor Rolls-Royce s nádechem historie. 

Výsledky zkoušek 

ÚKZÚZ hodnotí Spitfire jako ranou až středně 
ranou odrůdu s výběrovou sladovnickou jakostí. Zvláš-
tě vyzdvihuje vysoký podíl předního zrna, který se nyní 
v praxi pohybuje na úrovni 93 %. Ve státních odrůdo-
vých zkouškách 2015-2018 dosáhl hodnoty 95 %. 
Rozdíl je daný klimatickými podmínkami různých 
ročníků i umístěním lokalit. Hodnota je nejvyšší jak 
z doporučených odrůd, tak i nově registrovaných. Je 
tudíž jistota, že při sklizni budou nejenom velmi pěkné 
výnosy, ale i celková výtěžnost zrn bude větší. Toto 
ocení nejen pěstitel, ale i zpracovatelský průmysl-
sladovny.  

Hodnocení Spitfire v ÚKZÚZ – SDO 2020 
(roky 2016 – 2019). „Přednosti: vysoký výnos přední-
ho zrna v obou variantách pěstování v kukuřičné a 
vysoký výnos předního zrna v ošetřené variantě 
v řepařské a obilnářské výrobní oblasti. Výrazná pěsti-
telská rizika nemá.“ 

Tabulka 1. Výnos předního zrna Spitfire v ošetřené 
variantě (síto nad 2,5 mm), ÚKZÚZ SDO 2020 

(průměr let 2016-2019) 
Výrobní oblast Výnos t/ha % na výnos std. odrůd 

KVO 4,85 120 
ŘVO 6,93 109 
OVO 7,95 122 
BVO 7,15 117 

Základy pěstování 

Agrotechnické doporučení není zásadně odlišné 
od ostatních odrůd. Je potřeba ale zdůraznit několik 
doporučení. Se setím můžeme začít na přelomu měsíců 
únor/březen s výsevkem 3,5 MKS/ha a končíme 
s výsevkem 4,4 MKS/ha v dubnu. Počet produktivních 
stébel se pohybuje kolem 750 klasů/m2. Jak se říká 
mezi pěstiteli „Padlí je kosmetická vada“. Odrůda není 
nositelem genu Mlo (gen rezistence proti padlí travní-
mu Blumeria graminis f. sp. hordei), avšak na trhu jsou 
dostupná velmi výkonná mořidla registrovaná na zmí-
něnou chorobu. Ta tento nedostatek odstraní. Navíc 
jsou registrována i na další choroby a tím odpadá po-
třeba fungicidního ošetření v raných fázích růstu. Mor-
foregulátorem ošetřujeme dvoufázově, je doporučeno 

použít maximální povolené dávky přípravku. Délka 
rostlin je 69 cm. Velmi si ceníme odolnosti k fuzáriím 
v klase, hodnocené vysokou známkou 6,9 bodu. Ostat-
ní choroby jsou na střední úrovni, řešitelné fungicidní 
ochranou.  

Graf 1 – Odolnost Spitfire proti chorobám (ÚKZÚZ 
SDO 2020, roky 2016-2019) 
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Hodnocení sladovací zkoušky 

Při kvalitativním hodnocení v mikrosladovací 
zkoušce v roce 2017 byla Spitfiru udělena známka 7,5; 
což je výběrová sladovnická jakost. Při 10,4 % dusíku 
dosáhl nejvyššího extraktu a to 84 %. Stal se tak nej-
lepším v konkurenci 10 hodnocených odrůd. Proteoly-
tické, amylolytické i cytolytické rozluštění bylo vyso-
ké. Kolbachovo číslo mělo hodnotu 51,1 %, diastatická 
mohutnost dosáhla hodnoty 364 jednotek WK. Odrůda 
dosáhla nejvyššího hodnocení v degradaci buněčných 
stěn - 97 %. Obsah beta glukanů byl pouze 64 mg/l. 
Dosažitelný stupeň prokvašení byl 83,2 %. Barva sla-
diny byla čirá, nadprůměrně vysoká 3,2 jednotek EBC.  

Průběh vegetačního období 2020 

Rok byl velmi rozdílný v různých částech Mo-
ravy. Začátek jara byl všude velmi suchý, tudíž pěstite-
lé zvažovali, jakou dávku morforegulace aplikovat a 
v které vývojové fázi. Později však jednu část území 
trápily časté deště s větrem a polehlé porosty nejen 
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jarního ječmene. V druhé části se průběh počasí pohy-
boval na dlouholetém průměru. Ve VUKROM Kromě-
říž na pokusech „Soutěž technologií“ bylo období nad-
průměrných srážek zvláště od poloviny do konce květ-
na. Odnože tam byly srovnány přípravkem Retacel 
Extra v dávce 0,6l/ha 23. 4. 2020. Ve fázi 31-32 BBCH 
se aplikoval přípravek Paket (trinexapac ethyl) v dávce 
0,25 l/ha. V poslední fázi byl použit přípravek Cerone 
480 CL v dávce 0,5 l 27. 5. 2020. Celá technologie i 
s přípravky je popsánana stránkách www.vukrom.cz 

v sekci „Mezinárodní soutěž technologií Kroměříž 
2020“.  Díky genetice Spitfire a právně zvolené agro-
technice se společnosti Ditana, s. r. o. podařilo získat 
první místo v soutěži s výnosem 6,74 t/ha. Dále si 
Spitfire vedl velmi dobře i u dalších účastníků.  Napří-
klad Mendelova univerzita v Brně dosáhla výnosu 
6,12 t/ha, Zetaspol, s. r. o. 5,9 t/ha, Corteva Agris-
cience, s. r.o. 5,6 t/ha a Agrotrial, s. r. o. 5,09 t/ha. 
Všem zúčastněným patří velké poděkování, že odrůdě 
věří.  

Graf 2 – Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin Kroměříž 2020 - jarní ječmeny.  
Výnos zrna při vlhkosti 14 % (průměr) t/ha 
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Výsledky z praxe 

Společnost Agro Brno – Tuřany, a. s. letos zase-
la Spitfire na 29 ha, sklidili 6,16 t/ha s obsahem dusíka-
tých látek 10 %. Ječmen byl vykoupen jako vhodný ke 
sladování společností Sladovny Soufflet ČR, a. s. Ve 
společnost Agro Rozstání byl pěstován letos na zkouš-
ku na 17 ha, kde dosáhl výnosu 5,51 t/ha, vyrovnal se 
tak průměru podniku. Zajímavé je, že z rozborů Souf-
flet vyplývá, že tento ječmen měl nejlepší hodnocení na 
přepad nad sítem 2,5 mm a to 96,2 %. V porovnání 
s ostatními plochami měl Spitfire vyrovnanější porost 
s dostatečným množstvím produkčních odnoží. Solidně 
se popasoval i se zdravotním stavem. Ke konci ztrácel 
listovou plochu, zřejmě vliv rozložení srážek v závěru 
vegetace, zhodnotil pěstování předseda pan Josef Jan-
čík. Další pěstební lokalitou je Vatín (okres Žďár nad 
Sázavou), kde nám výsledky poskytl pan Jaroslav Ha-
játko. Na 29 ha dosáhl výnosu 7,20 t/ha s přepadem 
nad sítem 94,3 % bez čištění. Objemová hmotnost byla 
průměrně 62 kg/hl a obsah dusíku 9,9 %. Pan Jaroslav 
Hajátko je jeden z průkopníků pěstování Spitfiru, pro-
tože na této farmě byla odrůda poprvé umístěna již 
v roce 2018. Od té doby je z něho spokojený pěstitel 
naší odrůdy Spitfire. Další zajímavé výnosy v praxi: 

Křižanov -  7,00 t/ha při N-látkách 11,8 %, Hodice – 
7,00 t/ha a 10,7 % N-látek a v Beranově 6,00 t/ha při 
12,1 % N-látek. Na jihovýchodě Moravy byl Spitfire  
pěstován již druhým rokem na 146 ha s výnosem 
6,50 t/ha. Konkrétně v podniku Dolňácko a. s., kde pan 
agronom Josef Špaňhel objednal osivo na další rok na 
zhruba 135 ha. Toto hovoří za vše. Celá jejich letošní 
produkce ječmene byla odebrána ke sladování.  

Historie a současnost 

Stíhačka Spifire je až do současné doby velmi 
populární mezi milovníky letectví a historie. Téměř 60 
jich stále zůstává způsobilých k letu a další slouží jako 
exponáty v muzeích po celém světě. Doufám, že i Vy 
se stanete nadšenci Spitfire a budete jej pěstovat. Vzdá-
te hold nejen našim letcům, ale i našim šlechtitelům. 
Tato chlouba totiž pochází ze společnosti Selgen, a. s., 
šlechtitelské stanice Stupice. Autorem je Ing. Martin 
Kříž. Tak ať Vám roste! A pokud situace opět dovolí, 
třeba zase při teplém počasí posedíte na zahrádce a 
vychutnáte si dobře chlazené pivo, možná právě uvaře-
né z odrůdy, kterou jste sami vypěstovali. 

Kontaktní adresa 

Ing. Ladislava Pramuková, Regionální zástupce Selgen, a. s. 
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UPLATNĚNÍ ROSTLINNÝCH STIMULÁTORŮ A MIMOKOŘENOVÉ 
VÝŽIVY V AGROTECHNICE SLADOVNICKÉHO JEČMENE 

Luděk HŘIVNA, Renáta DUFKOVÁ, Roman MACO, Veronika KOUŘILOVÁ, Viera ŠOTTNÍKOVÁ,  
Tomáš GREGOR 
Mendelu v Brně 

Souhrn: Moření osiva a použití fytohormonů mělo značný vliv na výnos a kvalitu zrna ječmene. Moření osiva přípravkem 
M-Sunagreen a cílená pozdní aplikace derivátů cytokininů s doplňkovou výživou zvyšovala výnosový efekt. Nejvyšší 
výnos byl dosažen po moření osiva přípravkem M-Sunagreen (10,042 t/ha). Pozitivně se projevila aplikace přípravku 
Aucyt Start v průběhu metání porostu a další pozdní aplikace přípravky Infosfor a Aucyt Start při moření přípravkem 
Salis. Nejvyšší HTZ, nejpříznivější obsah N-látek i škrobu byl stanoven po aplikaci přípravku Aucyt Start v BBCH 45-59. 

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

Úvod  

S problémy abiotického stresu u pěstovaných 
polních plodin se setkáváme prakticky každoročně. 
Vysoké teploty, sucho ale také přemokření porostu, 
utužení půdy apod. negativně ovlivňují výnos i kvalitu 
polních plodin. V souvislosti s těmito negativními jevy 
roste význam pomocných, biologicky aktivních látek, 
které mohou dopady stresu do určité míry eliminovat 
(Mohammadi and Moradi, 2013; Yang et al., 2016). 
Prospěšná může být taky aplikace biologicky aktivních 
látek přímo na osivo, která zabezpečuje rovnoměrné 
klíčení, zvyšuje klíčivou energií a životaschopnost zrna 
(Pekarskas and Sinkevičiene, 2011). Bývá podpořena 
tvorba kořenového systému. Účinek těchto látek se 
v konečném důsledku může také projevit ve zvýšeném 
výnosu, odolnosti vůči abiotickým faktorům a také 

bývají příznivě ovlivněny kvalitativní parametry zrna 
(Kunjammal and Sukumar, 2019).  

 Klimešová et al., (2011) zjistila při statickém 
zpracování dat z výsledků měření kořenové kapacity 
vysoce průkaznou pozitivní korelaci mezi velikostí 
kořenového systému (VKS) ve fázi sloupkování a vý-
nosem (r = 0,610**) a průkazný vztah mezi průměrnou 
VKS a výnosem (r = 0,461*). Byl však zjištěn i nega-
tivní vztah mezi VKS a výnosem v podmínkách s nad-
průměrnými srážkami a vlhkých lokalitách, což ve 
stávajících povětrnostních podmínkách není častým 
jevem. Větší VKS tak byla spíš na obtíž a snižovala 
výnos (Středa et al., 2012). 

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 uveden v příspěvku „Možnosti 
uplatnění dusíku a fosforu v kombinaci s mimokořeno-
vou výživou při pěstování jarního ječmene“.  

Na podzim bylo provedeno zapravení poskliz-
ňových zbytků střední orbou (sláma kukuřice). Dále 

byla aplikována P a K-hnojiva. Před setím byla prove-
dena aplikace N-hnojiv v dávce 2 q/ha LAV 27 tj. 
54 kg N/ha (provedeno dle plánu hnojení zemědělské-
ho podniku plošně). Zbytek N-hnojiv byl dodán během 
vegetace (100 l/ha DAM 390). Vyseta byla odrůda 
ječmene Francin s výsevkem 3,5 MKS. Setí proběhlo 
18.3. 2020. Pokus byl uspořádán do následujících vari-
ant hnojení (tab. 1).  

Charakteristika testovaných hnojiv je uvedena 
v tab. 2. 

Tab. 1 Schéma pokusu 
Var. „moření osiva“ BBCH 13-21 BBCH 45-59 

1 Kontrola   
2 M-Sunagreen (1,5 l/t)   
3 M-Sunagreen (1,5 l/t) Aucyt Start (3,0 l/ha)  
4 Salis (3,0 l/t) Aucyt Start (3,0 l/ha)  

5  
Aucyt Start (3,0 l/ha)  

+ Folit ThioSulf  (2,0 l/ha) 
 

6  Aucyt Start (3,0 l/ha)  
7   Aucyt Start (3,0 l/ha) 
8 Salis (3,0 l/t)  Infosfor 900 
9 Salis (3,0 l/t)  Aucyt Start (3,0 l/ha)  + Infosfor 900 
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Tab. 2 Testovaná hnojiva a pomocné přípravky 
Hnojivo Složení 

M-Sunagreen kyselina 2-aminobenzoová, kyselina 2-hydroxybenzoová 
Aucyt Start 6 % N, 5 % K2O, 10 % P2O5, 0,1 % Cu, 0,5 % Mn, deriváty cytokininů 

Salis 5 % N, 15 % P2O5, 0,3 % Fe, 0,2 % B, kys. 2-hydroxybenzoová, cytokininy 
Folit ThioSulf 760SL 270 g/l S, 200 g/l N – N-NH4 (140 g/l), N-NH2 (60 g/l) 

Infosfor 900 10 % N, 60 % P2O5 

 

M-Sunagreen je prezentován jako rostlinný sti-
mulátor s formulací vyhovující použití jako součást 
kapaliny určené pro ošetření osiva. Zvyšuje intenzitu 
počátečního vývoje rostlin v průběhu klíčení a nárůst 
hmotnosti kořenového systému. Přípravek Aucyt Start 
má zvýšený obsah fosforu a mikroprvků a je doplněn 
stimulační látkou ze skupiny syntetických derivátů 
cytokininů (CHEMAPAGRO, 2021). Přípravek Salis je 
pomocný rostlinný přípravek používaný jako součást 
kapaliny určené pro ošetření osiva. Aplikace na osivo 
se projeví ve zvýšení objemu kořenové soustavy (lépe 
vyživený a vitálnější porost), v rovnoměrnějším a rych-
lejším vzcházení. Pro zvýšení účinku obsahuje kyselinu 
2-hydroxybenzoovou a cytokininy (EAGRI.CZ, 2021). 

V průběhu vegetace bylo prováděno vegetační 
pozorování a stanovena kapacita kořene po provedených 
zásazích dle metodiky STŘEDY A KLIMEŠOVÉ (2016). 

V průběhu vegetace byla ve 3 termínech stanovena i 
kapacita kořene. 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. 

Sklizeň byla provedena maloparcelní sklízecí 
mlátičkou a z každého opakování byl odebrán vzorek 
zrna o hmotnosti 1,2 kg k dalším analýzám. U vzorků 
zrna bylo provedeno třídění na Steineckerově prosévadle 
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 škrob polarimet-
ricky dle Ewerse (BASAŘOVÁ ET AL., 1992).  

Výnosové výsledky i výsledky kvalitativních 
analýz byly vyhodnoceny v programu Statistica 12. 

Výsledky a diskuze 

V rámci pokusu bylo v průběhu vegetace ve 
třech termínech provedeno stanovení kořenové kapaci-
ty. Měření bylo provedeno u každé varianty ve třech 
termínech a to 21. 5., 4. 6. a 16. 6. 2020.  Z výsledků je 
zřejmé, že při prvním měření byla nejvyšší kořenová 
kapacita stanovena po moření osiva přípravkem M-
Sunagreen (var. 2 a 3), přípravek Salis (var. 4,8,9) se 
výrazněji neprojevil (obr. 3). Kořenová kapacita se pak 
u var. 1, 2, 3, a 6 snížila (2. měření), u ostatních variant 
tomu bylo naopak. Zatímco u kontroly se snižovala i 
při 3. měření, u var. 2, 3, 6, 7 a 9 vzrostla a u ostatních 
variant poklesla. Nejvyšší hodnoty kořenové kapacity 
byly stanoveny až při 3. měření, a to u variant 3, 6, 7 a 
9. Přitom u var. 3, 6 a 7 se jedná o vůbec nejvyšší na-
měřené hodnoty. Z průměrného hodnocení jednotli-
vých variant (obr. 2) vyplývá, že nejvyšší kořenovou 
kapacitou se za sledované období vyznačovaly varianty 
3, 6 a 7. Jako nejvýhodnější se jevilo moření osiva 
přípravkem M-Sunagreen s aplikací Aucyt Start 
v BBCH 13-21. Podobně Bezdíčková (2018) ve 4 po-
kusných ročnících ověřovala moření přípravkem M-
Sunagreen (1,5 l/t). Po aplikaci zjistila průkazné navý-
šení hmotnosti biomasy kořenů, zvýšení bylo zazna-
menáno i při tvorbě nadzemní biomasy. 

Za zmínku stojí také to, že v důsledku srážkově 
příznivé 2. poloviny vegetace (od 14.5. začalo pršet) se 
v průměru všech variant kapacita kořene významně 
během našeho pozorování neměnila (obr. 1). 

Obr. 1 Termín měření x kapacita kořene 

 

Obr. 2  Varianta hnojení x kapacita kořene  
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Obr. 3 Vliv varianty hnojení a termínu měření na kapacitu kořene 

   

 

Sklizňové výsledky jsou uvedeny v následují-
cím grafu (obr. 4). Porost byl v době sklizně téměř 
nepolehlý. Výnosy zrna byly poměrně vysoké. I přesto 
byly rozdíly ve výnosu mezi jednotlivými variantami 
pokusu poměrně značné. Nejnižší výnos byl stanoven 
u var. 5 a poté hned u kontroly (8,842 t/ha). Další se 
pohybovaly v rozmezí od 8,921 do 10,045 t/ha. Nej-
vyšší výnos byl dosažen u var. 2, tj. po moření osiva 
přípravkem M-Sunagreen. Pozitivně se projevila apli-
kace přípravku Aucyt Start v průběhu metání porostu a 
další pozdní aplikace přípravků Infosfor a Aucyt Start 
při moření přípravkem Salis. Jak uvádí YANG ET AL. 
2016, rostlinné hormony navyšují počet buněk endo-
spermu a ovlivňují akumulaci asimilátů do zrna, to se 
pak může odrazit i ve výnosu zrna. Z výsledků se rýsu-
je závěr, že moření osiva přípravkem M-Sunagreen a 
cílená pozdní aplikace derivátů cytokininů s doplňko-
vou výživou zvyšovala výnosový efekt. 

Obr. 4 Výnos zrna (t/ha) 

 

Obr. 5 Objemová hmotnost zrna (kg/hl) 

 

Objemová hmotnost zrna byla nižší (obr. 5). 
Pohybovala se v rozmezí 59,83-63,08 kg/hl. K nejvyšší 
hodnotě přispělo moření osiva přípravkem M-
Sunagreen s následnou časnou aplikací Aucyt Start, 
naopak nejhůře se projevilo moření přípravkem Salis a 
pozdní aplikací Infosfor 900.      

Obr. 6 Přepad zrna nad sítem 2,8mm 
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Obr. 7 Přepad zrna na sítě 2,5m    

 

 

Využitelnost zrna byla dobrá. Přepad zrna nad 
sítem 2,5 mm, který je součtem frakcí  

2,8 a 2,5 mm (obr. 6 a 7), se pohyboval 
v rozmezí od 84,6 % u varianty 6 do 90,7 % u var. 3, 
kde bylo provedeno moření přípravkem M-Sunagreen 
s následnou časnou aplikací Aucyt Start.  To odpovídá 
hodnotám propadu zrna od 9,4 do 15,1 % (obr. 8). 
Hmotnost tisíce zrn se pohybovala v rozmezí od 41,9 g 
u var. 2 a 5 do 44,3 g u var. 7 (obr. 9).  

Obr. 8 Propad zrna  

 

 

Obr. 9 Hmotnost tisíce zrn    

 
Poznámka: Případné disproporce v součtech frakcí s hodnotou pro-

padu jsou způsobeny zaokrouhlováním v průběhu jejich stanovení.  

Obsah dusíkatých látek (obr. 10) byl negativně 
ovlivněn vysokým obsahem přístupného dusíku 
v půdním profilu. Všechny varianty se vyznačovaly 
tím, že nesplňovaly sladovnami požadované rozpětí 10-
12 %.  Stanovené hodnoty obsahu N-látek byly vyšší. 
Nejpříznivější obsah dusíku v zrně byl stanoven 
u varianty 7 (12,3 %).  U ostatních variant byl obsah 
dusíku vyrovnaný a pohyboval se v rozpětí 12,6-
12,9 %. Potvrdilo se, že varianta 7 s 2. nejvyšším vý-
nosem i velmi dobrými mechanickými vlastnostmi zrna 
měla i nejpříznivější obsah N-látek.  

Obr. 10 Obsah N-látek (%) 

 

 

Obr. 11 Obsah škrobu (%) 

 

 

Obsah škrobu byl u všech variant spíš nižší a 
pohyboval se v rozmezí 61,5-63,3 % (obr. 11).  Nej-
vyšší obsah byl stanoven opět u var. 7. Vyšší obsah 
škrobu zde korespondoval s vyšším podílem kvalitních 
zrn, HTZ a s ohledem na ostatní varianty i nadprůměr-
nou objemovou hmotností. 
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Závěr 

V průměru nejvyšší kořenovou kapacitu měla 
varianta s osivem mořeným přípravkem M-Sunagreen 
a aplikací Aucyt Start v BBCH 13-21. Nejvyšší výnos 
byl dosažen po moření osiva přípravkem M-Sunagreen 
(10,042 t/ha). Pozitivně se projevila aplikace přípravku 
Aucyt Start v průběhu metání porostu a další pozdní 
aplikace přípravků Infosfor a Aucyt Start při moření 

přípravkem Salis. Objemová hmotnost zrna i přepad 
zrna nad sítem 2,5 mm byly nižší, nejlépe bylo hodno-
ceno moření přípravkem M-Sunagreen s následnou 
časnou aplikací Aucyt Start. Nejvyšší HTZ, nejpřízni-
vější obsah N-látek i obsah škrobu byl stanoven po 
aplikaci Aucyt Start v BBCH 45-59. 
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POLÉHAVOST ODRŮD JARNÍHO JEČMENE  
V ODRŮDOVÝCH POKUSECH DITANY 

Alena BEZDÍČKOVÁ 
Ditana spol. s r.o. 

 

 Polehnutí porostů jarního ječmene je jev, který 
v některých letech může zásadním způsobem ovlivnit 
výsledek pěstování a snažení agronoma, naopak 
v suchých letech nemusí nastat při stejné pěstitelské 
technologii žádný problém. Vzhledem k tomu, že jsme 
v poslední době svědkem stále častějších extrémních 
výkyvů počasí, je důležité tuto část technologie nepod-
cenit, zejména při vysoké intenzitě pěstování. 

Eliminaci polehnutí porostu lze cíleně ovlivnit 
systémem použití regulátorů poléhání. Významným 
momentem, který výrazně ovlivňuje riziko polehnutí 
porostu, je geneticky založená odolnost rostlin proti 
poléhání. Prvotní informace o úrovni tohoto znaku 
může pěstitel získat od šlechtitele/majitele odrůdy. 
Komplexnější informace lze nalézt v brožuře „Seznam 
doporučených odrůd“, kterou každoročně vydává 
ÚKZÚZ. Zde jsou však uvedeny pouze parametry 
odrůd, které jsou do SDO přihlášeny. V tab. 1 je uve-
dena odolnost proti poléhání odrůd jarního ječmene, 
přihlášených do SDO (Seznam doporučených odrůd, 
2020, ÚKZÚZ). 

Tab. 1: Odolnost odrůd jarního ječmene proti polé-
hání (Seznam doporučených odrůd, 2020, ÚKZÚZ) 

  Odrůda Odolnost poléhání* 
Bojos 5,8 

Francin 6,7 
Laudis 550 6,3 

Malz 5,7 

Č
es

ké
 p

iv
o 

Manta 6,7 
KWS Amadora 5,2 

KWS Irina 6,9 
Overture 5,2 

sl
ad

ov
ni

c-
ké

 

Spitfire 5,3 
Azit 5,5 

Bente 6,7 

D
op

or
uč

en
é 

od
rů

dy
 

ne
sl

a-
do

vn
ic

-
ké

Ovation 5,0 

P
D

 

sl
ad

 

Cosmopolitan 6,1 

Č
P

 

LG Monus 5,5 

Accordine 5,5 
Klarinette 6,3 
Laureate 5,6 

LG Aurus 4,8 
LG Nabuco 5,3 

Pilote 5,9 sl
ad

ov
ni

ck
é 

Sunshine 6,0 
Aligator 6,0 

O
st

at
ní

 

N
es

la
d.

 

Kampa 5,3 

*Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, 1 = zcela poléhavá 

 V tab. 1 vidíme sice určité rozdíly v poléhavos-
ti, ale uvedené průměrné hodnoty (průměry několika 
let a lokalit) se pohybují mezi 4,8 – 6,7 bodů, což je 
docela úzké rozmezí v devítibodové stupnici a nemusí 
zachytit všechny rozdíly mezi odrůdami. 

 Průběh počasí v letech 2019 a 2020 byl velmi 
rozkolísaný a rozmanitý a vytvořil v maloparcelkových 
pokusech, které spol. Ditana každoročně realizuje, 
podmínky s vysokým rizikem polehnutí, takže bylo 
možné dokonale prověřit a srovnat nejen různé regu-
lační systémy pro jarní ječmen, ale zachytit i odrůdové 
rozdíly v tomto parametru. 

 Setí probíhalo v obou letech v březnových ter-
mínech (25.3.2019 a 18.3.2020), 3,5 mil. klíčivých 
zrn/ha, předplodinou v r. 2019 byla cukrovka, v r. 2020 
kukuřice. Základní hnojení v obou letech bylo 2 q/ha 
LAV před setím a 100 l/ha DAMu během odnožování 
ječmene. Průběh počasí v měsících, rozhodujících 
o hustotě porostu byl v obou letech docela podobný 
(viz graf 1 a 2): teplejší březen a teplý a extrémně su-
chý duben (především v r. 2020). Červen byl v r. 2019 
srážkově chudší, v r. 2020 extrémně bohatý (více než 
207% srážkového Normálu). V obou letech se vyskytly 
prudké deště nebo bouřky, způsobující polehnutí. 

Graf 1: Úhrny srážek v měsících březen – červenec 
(Velká Bystřice, 2019 – 2020) 

 

Graf 2: Průměrné měsíční teploty v měsících březen 
– červenec (Velká Bystřice, 2019 – 2020) 

 



Kompendium SJS „Ječmen byl před covidem a bude i po něm“, 2021 - 43 - 

 Odrůdový pokus byl v obou letech založen jako 
maloparcelkový, v 5 opakováních: 2 opakování zcela 
bez fungicidní ochrany, 3 opakování se shodným fun-
gicidním ošetřením: první fungicidní ošetření bylo 
provedeno v období odnožování aplikací Talius 
0,2 l/ha, druhé pak v období metání. V r. 2019 bylo 
v T2 použito Boogie XPro 0,9 l/ha, v r. 2020 Caramba 
0,6 + Makler 0,5 l/ha. Ostatní plošné zásahy byly 
shodné pro celý pokus. Plošná regulace polehnutí byla 
založena na ověřeném systému 2 vstupů (viz schema): 
Moddus 0,3 (v r. 2019) resp. Optimus 0,22 l/ha 
v r. 2020 ve fázi 2. kolénka, následně Cerone 0,6 l/ha 
(r. 2019) resp. 0,55 l/ha (r. 2020). Dávky regulátorů 
byly stanoveny na základě vyhodnocení rizika poleh-
nutí v jednotlivých letech a aktuálních podmínek při 
aplikaci (zejména s přihlédnutím k suchu a teplotám). 

Schema regulace odrůdového pokusu v jarním ječ-
meni (Ditana, 2019, 2020) 

 
 V obou letech se porosty odrůdového pokusu 

vyznačovaly vysokou hustotou porostu. Průběh počasí, 
zejména bouřky, dokonale prověřily odolnost odrůd 
proti poléhání. V r. 2019 spadlo v červnu 41% Normá-
lu, v červenci 109%, s prudkou bouřkou s kroupami 
1.7.2019 (11mm). V r. 2020 bylo bouřek víc: první 
výrazná 7.6.2020 (23 mm) polehnutí uvedených poku-
sů nezpůsobila. Riziková byla bouřka 26.6.2020, kdy 
během 30 minut spadlo 34 mm s větrem, 29.6.2020 
spadlo dalších 28 mm ve formě celodenního deště. 
Tyto srážky již způsobovaly postupné poléhání méně 
odolných odrůd. Kompletní hodnocení polehnutí odrů-
dového pokusu v uvedených letech je v tab. 2. 

 Průměrné polehnutí pokusu v r. 2019 bylo 
30%; v tomto roce byla provedena silnější regulace a 
byly méně prudké a nižší srážky, v r. 2020 byla prove-
dená regulace slabší, protože v době aplikace reguláto-
rů bylo půdní sucho a vysoké teploty, následné srážky 
byly častější, vydatnější a prudší, takže celkové poleh-
nutí odrůdového pokusu bylo v průměru 39%. Po ko-
nečném vyhodnocení celého pokusu (5 opakování) 
byly zaznamenány markantní rozdíly v poléhání jed-
notlivých odrůd. 

Tab. 2: Souhrnné výsledky polehnutí jarního ječ-
mene v odrůdovém pokuse v r. 2019 a 2020 

Průměrný index polehnutí 
(zohlední % polehnutí a úhel polehnutí) 

Odrůda 
2019 2020 

Průměr let 2019 a 2020 
(zaokrouhleno) 

Francin 0 0,088 0,04 
Bente 0,022 0,092 0,06 
Manta 0,005 0,117 0,06 

Laudis 550 0,069 0,133 0,1 
KWS Irina 0,07 0,142 0,11 
LG Ester 0,119 0,192 0,16 
Sunshine 0,125 0,2 0,16 
Spitfire 0,062 0,392 0,23 
Bojos 0 0,583 0,29 

Overture 0,384 0,408 0,40 
LG Lodestar 0,434 0,413 0,42 

Solist 0,617 0,367 0,49 
Aligator 0,55 0,442 0,50 
Sebastian 0,534 0,575 0,55 

RGT Planet 0,584 0,742 0,66 
Laureate 0,817 0,758 0,79 
Ovation 0,7 0,967 0,83 

    
Průměr 0,30 0,39 0,34 

Pozn.: Index polehnutí zohledňuje % polehnuté plochy a úhel poleh-
nutí. Nabývá hodnoty 0 (bez polehnutí) – 1 (1 = 100% polehnu-
té plochy úhlem 90°) 

V souhrnné tabulce č. 2 jsou hodnocené odrůdy 
seřazeny podle průměrného stupně polehnutí od 
nejméně polehlé odrůdy k nejpolehnutější. Umístění 
odrůd na obou pólech stupnice bylo v obou letech vel-
mi podobné, což potvrzuje význam a uplatnění gene-
ticky založené odolnosti. Široké rozmezí polehnutí 
v uvedených pokusech umožňuje zachytit rozdíly 
v poléhavosti jednotlivých odrůd: v pokuse byly na 
téže lokalitě odrůdy téměř bez polehnutí nebo jen mír-
ně polehlé, do 10% plochy, ale i odrůdy s polehnutím 
vyšším než 90% plochy. 

 Uvedené unikátní výsledky přesných malopar-
celkových pokusů mohou agronomům pomoci při 
rozhodování o volbě vhodné odrůdy k pěstování: po-
kud hospodaří na pozemcích vododržných, v oblasti 
s pravidelnými častými bouřkami, případně po proble-
matických předplodinách s nekontrolovatelným uvol-
ňováním dusíku (např. máku) nebo mají obavy 
z provádění robustnější regulace, mohou volit odrůdy 
s vyšší odolností k poléhání. Uvedené výsledky mají 
vysokou vypovídací hodnotu, neboť nejsou jednoleté, 
byly založeny podle stejných pravidel jako pokusy 
GEP (Good Experimental Practice) a počasí vytvořilo 
podmínky pro vysoké riziko polehnutí, čímž bylo 
umožněno odrůdové rozdíly přesně vyhodnotit a za-
chytit jejich rozdíly. Pokud je sucho a nepřijdou bouř-
ky, nemusí polehnout ani nejpoléhavější odrůda bez 
aplikace regulátorů – to ovšem agronom v době aplika-
ce regulátorů neví, a porost musí na tuto případnou 
nežádoucí eventualitu šetrně připravit. 
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VLIV APLIKACE TUHÝCH HNOJIV V KOMBINACI 
S MIMOKOŘENOVOU VÝŽIVOU NA VÝNOS A KVALITU ZRNA 

SLADOVNICKÉHO JEČMENE 
Luděk HŘIVNA, Renáta DUFKOVÁ, Veronika KOUŘILOVÁ, Roman MACO, Viera ŠOTTNÍKOVÁ,  
Tomáš GREGOR 
Mendelu v Brně 

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 %). 

Klíčová slova: sladovnický ječmen, tuhá hnojiva, kapalná hnojiva, listová výživa, výnos zrna, kvalita zrna 

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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OVĚŘENÉ STRATEGIE MORFOREGULAE U JARNÍHO JEČMENE 
Radek BUBENÍK 
INNVIGO Agrar CZ 

 

Jedině silný, vyrovnaný a správně vedený porost 
ječmene jarního dává všechny předpoklady pro vysoký 
výnos a perfektní kvalitu.  

ÚČINNÉ LÁTKY „TRINEXAPAK-ETHYL & 
ETHEFON“ – POZOR NA KONCENTRACE 

K intenzivnímu pěstování jarního ječmene patří 
dokonalé řízení porostu – dostatečný kořenový systém, 
udržení a vyrovnání odnoží, zvýšení odolnosti poléhá-
ní. Přípravek na bázi účinné látky trinexapak-ethyl 
zesiluje stéblo a porost je tím je odolnější k polehání – 
TREGUS 500 SC. Účinná látka trinexapak-ethyl je na 
trhu k dostání nejčastěji v koncentraci 250 g/l, přípra-
vek z dílny společnosti Innvigo - TREGUS 500 SC 
obsahuje 500 gramů účinné látky v litru, což znamená 
nižší dávkování.  

Při intenzivním pěstování je vhodné následné 
použití účinné látky ethefon, v přípravku KOREKT 
510 SL. I zde pozor na koncentrovanější verzi, oproti 
obvyklé na trhu, unikátní pouze pro přípravek od spo-
lečnosti Innvigo.  

 

 

POKUSY ZE DVOU SEZÓN (2019, 2020) 
POTVZUJÍCÍ ZAJÍMAVÉ STRATEGIE 

Již dva roky po sobě (2019, 2020) je morforegu-
lační strategie s přípravky TREGUS i KOREKT zkou-
šen na pokusné stanici DITANA, Velká Bystřice (Ing. 
Alena Bezdíčková) a oba pokusné ročníky potvrdily 
vysokou kvalitu i účinnost přípravků.  

Graf č. 1 – průměrné výsledky výnosů jarního ječ-
mene z let 2019 a 2020 (procentuální navýšení výno-

su) 

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

Varianta č. 4 – ukázala velice zajímavé řešení, 
které obzvláště v sezóně 2019 prokázalo nejvyšší navý-
šení výnosu (+33 %) oproti nešetřené kontrole, ale i 
dalším roce kombinace prokázala slušné navýšení 
(+29 %).  Jde o kombinaci obou regulátorů, zajímavou 
strategii použití morforegulátorů v pozdější vývojové 
fázi.  

 

Tabulka č. 1 – ječmen jarní / odrůda Bojos; výsledky variant z 2019 a z 2020 
JEČMEN JARNÍ / BOJOS  2019  2020 

VAR  VARIANTA OŠETŘENÍ  VÝNOS t/ha  %  VÝNOS t/ha  % 
1.  Tregus 0,2 (DC 31)  6,51  113,1 %  6,57  124,3 % 

2. 
Tregus 0,2 (DC 31) 

Korekt 0,5 (DC 45-47) 
7,09  123,1 %  6,91  130,6 % 

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

6,89  119,3 %  7,17  135,7 % 

4.  Tregus 0,1 + Korekt 0,4 (DC 37-39)  7,67  133,1 %  6,79  128,5 % 
5.  kontrola  5,76  100,0 %  5,29  100,0 % 
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MOLLIS 450 SC – UNIKÁTNÍ FUNGICID I 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 

Ing. Radek Bubeník, 602 297 831, radek.bubenik@innvigo.com, https://cz.innvigo.com/poradci/ 
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TESTOVÁNÍ MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ HUMINOVÝCH LÁTEK 
V AGROTECHNICE SLADOVNICKÉHO JEČMENE 

Luděk HŘIVNA, Renáta DUFKOVÁ, Veronika KOUŘILOVÁ, Roman MACO, Viera ŠOTTNÍKOVÁ,  
Tomáš GREGOR 
Mendelu v Brně 

Souhrn: V maloparcelním pokusu byl v roce 2020 ověřován vliv huminových látek na dynamiku růstu kořenové kapacity, 
listové zbarvení a výnos zrna jarního ječmene i jeho kvalitu. Nejintenzivnější zabarvení praporcového listu bylo stanove-
no po aplikaci přípravku TS Eva a TS Květa včetně porostu s osivem přimořeným přípravkem TS Osivo. Kořenová kapa-
cita rostla nejvíce po moření osiva přípravkem TS Osivo, efektivní byla i aplikace aminokyselin a huminových látek obsa-
žených v přípravku TS Sentinel. Aplikace huminových látek a aminokyselin zvyšovala výnos zrna o 240–1231 kg/ha. 
Nejvyšší výnos byl dosažen po aplikaci přípravku TS Impuls. Vysoké výnosy zrna byly pozorovány i po aplikaci mořidla 
TS Osivo a přípravku TS Sentinel. 

Klíčová slova: sladovnický ječmen, huminové látky, aminokyseliny, výnos zrna, kvalita zrna 

Úvod  

Jarní ječmen patří k plodinám, které jsou velmi 
citlivé na stanovištní podmínky. Má mělký kořenový 
systém, vyznačuje se špatnou schopností osvojovat si 
živiny, a proto je nezbytné, aby půda byla dobře záso-
bena dostatkem přístupných živin. Úrodnost půdy na 
stanovišti hraje klíčovou roli v jeho pěstování 
(ZIMOLKA ET AL., 2006). Důležité z pohledu půdní 
úrodnosti je zastoupení organických látek v půdě pře-
devším huminových kyselin, fulvokyselin a huminů. 
Tyto látky mohou ovlivnit dýchání, fotosyntetický 
proces případně příjem makroživin i mikroživin 
(NARDI ET AL., 2002). Huminové látky snižují množství 

patogenů v půdě a zlepšují její zdraví. Ovlivňují příz-
nivě příjem živin rostlinami a zvyšují jejich dostupnost. 
Huminové kyseliny příznivě ovlivňují fyzikální, che-
mické a biologické vlastnosti půd (MIKKELSEN, 2005). 
To se následně příznivě promítá v lepším růstu a vývoji 
rostlin, příznivě je ovlivněn výnos i kvalita produkce 
(NARDI, 2016). Hnojiva na bázi huminových kyselin 
zvyšují výnos plodin, stimulují rostlinné enzymy, hor-
mony a zlepšují úrodnost půdy (MAYHEW, 2004). Hu-
minové kyseliny a fulvokyseliny jsou aplikovány buď 
přímo do půdního prostředí, nebo na porosty. Mohou 
se používat i k moření osiva.  

Materiál a metody 

V průběhu roku 2020 byl založen maloparcelní 
polní pokus, ve kterém bylo ověřováno uplatnění hno-
jiv firmy BEIDEA s r.o. ve výživě jarního ječmene. 
Byl sledován výnos zrna a jeho kvalita. Pokus byl 
založen na pozemku patřícím do katastru zemědělské-
ho 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 Francin (18. 3. 2020) 
s výsevkem 3,6 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“. Dále byla aplikována P a 
K - hnojiva. Před setím byla provedena aplikace N - 
hnojiv v dávce 2q/ha LAV 27 tj. 54 kg N/ha (provede-
no dle plánu hnojení zemědělského podniku plošně). 
Zbytek N-hnojiv byl dodán během vegetace (100 l/ha 
DAM 390). 

V průběhu vegetace byly mimo aplikaci testo-
vaných hnojiv prováděny standardní agrotechnické 
zásahy, tj. aplikace morforegulátorů a fungicidů. Pokus 
byl uspořádán do následujících variant hnojení (tab. 1).  

Charakteristika testovaných hnojiv je uvedena 
v tab. 2. 

 

Tab. 1 Schéma pokusu 
Var. aplikace termín Dávka 

1 Kontrola - - 
2 TS Osivo přimoření 0,5 l/t 
3 TS Eva od 3 listů 0,5 l/ha 
4 TS Impuls ve fázi BBCH  29 - 31 0,5 l/ha 
5 TS Květa na praporcový list (až počátek metání) 0,5 l/ha 
6 TS Sentinel na praporcový list (až počátek metání) 0,25 l/ha 
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Tab. 2 Testovaná hnojiva 
Hnojivo Složení 

TS Osivo Sušina 30%, spal. l. v suš.50%, humin. l. 7%, AMK 10 %, pH 8-10 
TS Eva Sušina 22%, spal. l. v suš.50%, humin. l. 13%, pH 7-9 

TS Impuls Sušina 20%, spal. l. v suš.50%, humin. l. 12,5%, Mo 0,75 %, Cu 0,25%, B 0,2%, pH 8-10 
TS Květa Sušina 25%, spal. l. v suš.50%, humin. l. 10%, AMK 5 %, pH 7,5-9,5 

TS Sentinel Sušina 30%, spal. l. v suš.50%, AMK 25 %, pH 7-9 

 

V průběhu vegetace bylo prováděno vegetační 
pozorování a stanovena kapacita kořene po provede-
ných zásazích 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. Po vymetání 
porostu byla stanovena intenzita listového zabarvení 
pomocí chlorofylmetru (N-tester). 

Sklizeň byla provedena maloparcelní sklízecí 
mlátičkou a z každého opakování byl odebrán vzorek 
zrna o hmotnosti 1,2 kg k dalším analýzám. U vzorků 
zrna bylo provedeno třídění na Steineckerově proséva-
dle a stanoveny podíly na sítech 2,5 a 2,8 mm a propad. 
Byla stanovena HTZ a na obilním měřiči objemová 
hmotnost zrna. Z chemických analýz byl stanoven 
obsah N-látek dle Kjeldahla a škrob polarimetricky dle 
Ewerse (BASAŘOVÁ ET AL. 1992).  

Výsledky a diskuze  

V rámci pokusu bylo v průběhu vegetace ve 
třech termínech provedeno stanovení kořenové kapaci-
ty. Měření bylo provedeno u každé varianty až po pro-
vedeném zásahu. Tzn., že u var. 1-3 byla provedena 
celkem 3 měření, u var. 4 dvě měření a u varianty 5 a 6 
jedno měření. Měření byla provedena 21. 5., 4. 6. a 16. 
6. 2020. Z výsledků je zřejmé, že při prvním měření 
byla nejvyšší kořenová kapacita stanovena po moření 
osiva přípravkem TS Osivo (var. 2) a jak je vidět 
z dalších měření, neustále rostla. Aplikace přípravku 
TS Eva (var. 3) se ve srovnání s ostatními variantami 
výrazněji neprojevila. Kapacita kořene zde byla po 
celou dobu pozorování nižší, než u kontrolní varianty. 
Podobně fungovala i aplikace přípravků TS Impuls 
(var. 4) a TS Květa (var. 5), které byly aplikovány 
později během vegetace. Naopak pozdní aplikace pří-
pravku TS Sentinel (var. 6) pravděpodobně iniciovala 
intenzivnější tvorbu kořenové hmoty (obr. 1). Lze 
předpokládat, že se zde projevil vliv aplikovaných 
aminokyselin. 

Srovnáme-li jednotlivé varianty mezi sebou a 
kořenovou kapacitu při posledním odběru, pak musíme 
konstatovat, že příznivě zapůsobilo moření přípravkem 
TS Osivo (var. 2) a přísun AMK v přípravku TS Senti-
nel (var. 6) během metání porostu (obr. 2). 

Sklizňové výsledky jsou uvedeny v následují-
cím grafu (obr. 3). Porost byl v době sklizně téměř 
nepolehlý. Výnosy zrna byly poměrně vysoké. I přesto 
byly rozdíly ve výnosu mezi jednotlivými variantami 
pokusu značné. Nejnižší výnos zrna byl stanoven u 
kontroly (8,450 t/ha). Další výsledky můžeme rozdělit 
do dvou výnosových hladin a to var. 2, 4 a 6, kde byl 
zaznamenán nejvyšší výnos, který se pohyboval 
v rozmezí 9,531 – 9,681 t/ha a var. 3 a 5, kde byl výnos 
zrna výrazně nižší s rozmezím od 8,690 do 8,731 t/ha. 
Přesto můžeme konstatovat, že aplikace přípravků 
zvyšovala oproti kontrole výnos o 240–1231 kg/ha. 
Příznivý efekt aplikace huminových látek zaznamenali 
také WALI ET AL. (2018). Nejvyšší výnos byl dosažen 

u var. 4, tj. po aplikaci přípravku TS Impuls. Pozitivně 
se zde zřejmě projevil termín aplikace, protože byl 
realizován cca 7 dní po poměrně intenzivních deštích, 
kterým předcházela perioda sucha. Příznivé bylo i 
moření osiva přípravkem TS Osivo a aplikace příprav-
ku TS Sentinel, tj. obou přípravků, kde byla naměřena 
vysoká kapacita kořene. 

Obr. 1 Vliv termínu měření a varianty hnojení na 
kapacitu kořene 

 

Obr. 2 Kořenová kapacita při posledním měření 
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Obr. 3 Výnos zrna (t/ha) 

 

Obr. 4 Objemová hmotnost zrna (kg/hl) 

 

 

Objemová hmotnost zrna byla nižší (obr. 4). 
Pohybovala se v rozmezí 58,12–61,53 kg/hl. Projevila 
se zde negativně pozdní sklizeň, porost byl částečně 
poškozen deštěm. K nejvyšší hodnotě přispělo moření 
osiva přípravkem TS Osivo, naopak nejhůře se projevi-
la aplikace přípravku TS Květa. 

Využitelnost zrna byla dobrá. Přepad zrna nad 
sítem 2,5 mm, který je součtem frakcí  

2,8 a 2,5 mm (obr. 5 a 6), se pohyboval 
v rozmezí od 85,1 % u kontroly do 89,5 % u var. 4, kde 
byl aplikován TS Impuls. To odpovídá hodnotám pro-
padu zrna od 10,3 do 14,5 % (obr. 7). Tato frakce je 
pro sladařské účely nevhodná a nesladuje se, snižuje 
tedy výtěžnost a zhoršuje ekonomiku výroby (KOSAŘ 

ET AL., 2000). Z výsledků je zřejmé, že výsledky třídě-
ní zrna se pozitivně odrazily ve výnosu. Hmotnost 
tisíce zrn se pohybovala v rozmezí od 40,3 g u var. 5 
do 43,4 g u var. 4. Opět se potvrdilo, že vyšší HTZ 
byla stanovena u variant s vyšším výnosem, tzn., že 
mechanické znaky zrna korelovaly ve většině případů 
pozitivně s výnosem zrna (obr. 8). I když HTZ nebyla 
vysoká, nebyla nižší než rozmezí 38-42 g, které uvádí 
PSOTA A VEJRAŽKA (2006) jako limitní.  

Obr. 5 Přepad zrna nad sítem 2,8 mm 

 

Obr. 6 Přepad zrna na sítě 2,5 mm 

 

Obr. 7 Propad zrna 

 

Obsah dusíkatých látek (obr. 9) byl negativně 
ovlivněn vysokým obsahem přístupného dusíku 
v půdním profilu. Všechny varianty se vyznačovaly 
tím, že nesplňovaly sladovnami požadované rozpětí 
10–12 %. Stanovené hodnoty obsahu N-látek byly 
vyšší a do značné míry korespondovaly s predikcí, 
prováděnou na základě měření N-testerem. Nejpřízni-
vější obsah dusíku v zrnu byl stanoven u varianty 4 
(12,4 %) a u var. 6 (12,5 %). U ostatních variant byl 
obsah dusíku vyrovnaný. Potvrdilo se, že varianta 
s nejvyšším výnosem i nejlepšími mechanickými vlast-
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nostmi zrna měla nejpříznivější obsah N-látek. Nepo-
tvrdilo se tak, že huminové látky lze využít jako pro-
středek pro snížení obsahu N-látek v zrně, což uvádí 
HŘIVNA ET AL. (2020).  

Obr. 8 Hmotnost tisíce zrn 

 
Poznámka: Případné disproporce v součtech frakcí s hodnotou pro-

padu jsou způsobeny zaokrouhlováním v průběhu jejich stanovení.  
 

Obsah škrobu byl u všech variant spíš nižší a 
pohyboval se v rozmezí 61,6–63,1 % (obr. 10). Nej-
vyšší obsah byl stanoven u var. 3 po aplikaci TS Eva. 

Obr. 9 Obsah N-látek (%) 

 

Obr. 10 Obsah škrobu (%) 

 

Závěr 

Výsledky potvrdily význam aplikace humino-
vých látek a to nejenom formou postřiku na list 
v průběhu vegetace, ale také jako vhodného prostředku 

pro moření osiva, kde společně s mořidlem může vý-
znamně ovlivnit růst kořene, což se následně odráží i 
v dosahovaném výnosu zrna, případně i jeho kvalitě.  
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JARNÍ JEČMEN A MOŽNOSTI FYZIOLOGICKÉHO VÝVOJE 
POROSTU 

Kamil KRAUS1, Jaroslav MACH2 
1Česká zemědělská univerzita v Praze; 2Energen 

Osivo, klíčení a vzcházení porostů 

Jarní ječmen je plodina, která může mít ve svém 
vývoji několik slabých míst, kterým bychom měli vě-
novat pozornost. 

V posledních letech byl v době vzcházení poros-
tů silný přísušek, a proto bylo významné mít 
k dispozici kvalitní, biologicky silné a dobře ošetřené 
osivo. (Stejný problém můžeme mít, pokud bude nad-
bytek vody v půdě). A to už se dostáváme někam do 
75 % průběhu počasí na jaře v posledních letech. 

Ošetření osiva: Velmi důležité je přidat 
k mořidlu kvalitní stimulaci obsahující výživu. Špičkou 
v této oblasti jsou přípravky ENERGEN GERMIN FH 
v dávce 0,5 l/tunu v kombinaci s přípravkem 
ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/tunu. 
Jestliže jsou méně příznivé podmínky pro klíčení a 
vzcházení, pak je účinek nejsilnější. Přípravky 
ENERGEN obsahují huminové látky, které indukují 
tvorbu kořenů, nízké dávky auxinů s prodlouženým 
účinkem v optimální koncentraci, doplňkovou výživu a 
látky podporující příjem a zpracování dusíku. Musím 
zmínit i dva účinky, které je odlišují od konkurence. 
Prvním je podpora štěpení škrobů na cukry a rychlé 
uvolnění energie při vzcházení porostů. To jim dává 
dynamiku a vyrovnanost. Druhým je podpora štěpení 
zásobních bílkovin v zrnu a s tím spojená aktivace 
hormonálních hladin. Je to prostě o tom, jak kvalitní 
účinek si chci koupit. Když se nakonec přepočte cena 
stimulace osiva na hektar a nikoli jenom na tunu osiva, 
tak je cenový rozdíl mezi levným a dražším příprav-
kem neveliký. Rozdíl v účinku v nepříznivém průběhu 
počasí je však zásadní.  

Osivo ječmene stimulované GERMINEM a 
FULHUMEM vyniká po vzejití velikostí kořenů, 

vyrovnaností a dynamikou růstu 

 

Jarní ječmen – rozhraní kde agronom ukončil apli-
kaci FULHUMU, aby si ověřil účinek aplikace 

 

 

Odnožování a možnosti jeho ovlivnění mimokořenovou výživou a fyziologickými 
zásahy 

Pokud jsou na jaře horší nebo špatné podmínky 
pro růst porostů jarních ječmenů v době odnožování, je 
výhodné zasáhnout nejenom přihnojením dusíkem, ale 
také využít možností fyziologických aplikací. Zvláště 
pak v kombinaci s cílenou mimokořenovou výživou. 
Pokud se Vám budou následující doporučení zdát nad-
sazená, pak je nutné si uvědomit, že k jednotlivým 
aplikacím vždy uvádíme podmínky, kdy jsou vhodné a 
vysoce návratné. Navíc odnožování je fáze vývoje 
ječmenů, kdy se vytváří celková hladina výnosu. Proto 
doporučujeme zkusit si naše doporučení alespoň na 

vymezené výměře a udělat si srovnání s kontrolou. 
Výsledek i ekonomika Vás možná překvapí.  

Do nejslabších porostů stále můžeme od počát-
ku odnožování až do fáze druhého kolénka použít 
ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha. 
FULHUM podpoří masivní růst kořenů, velkého obje-
mu kořenového vlášení a a až 4x zvyšuje příjem a 
zpracování nitrátové formy dusíku. To vše má vliv na 
tvorbu odnoží a vytváření celkových předpokladů vy-
sokého výnosu.  Silný synergický účinek pro tvorbu 
odnoží má souběžná aplikace 0,5 l/ha listového hnojiva 
s manganem, který podpoří tvorbu odnoží. Pokud bu-
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dou dlouhodobě nižší teploty, pak je omezen příjem a 
zpracování dusíku. Tento nepříznivý moment můžeme 
omezit aplikaci měďnatého hnojiva v dávce 0,3 až 
0,5 l/ha. V přísušku nastává nejdříve deficit fosforu. 
Proto je v takovémto průběhu počasí výhodné doplnit 
v mimokořenové výživě 1,5 kg P2O5. (Stejný problém 
mají rostliny obecně, když teploty klesají pod 10o Cel-
sia). Do nejslabších porostů a do porostů, které mají 
v půdě vysoký obsah vody, nebo jsou poškozené, do-

poručujeme k fosforu přidat 3 až 5 kg cukru. Vysoký 
účinek na podporu tvorby odnoží má listová aplikace 
močoviny, která porosty nejenom vyživuje, ale také 
snižuje apikální dominanci nadzemní části rostliny a 
tím i zvyšuje tvorbu odnoží. Nejsilnější účinek získáte, 
pokud výše uvedené aplikace rozdělíte po 7 až 
10 dnech do dvou dávek a v každé necháte plnou dáv-
ku 10% močoviny. Ve fázi odnožováno aplikace mo-
čoviny na list nezvyšuje obsah NL v zrnu.  

 

Sloupkování až metání – ochrana proti suchu a snížení obsahu NL. 

Udržení nižší hladiny dusíkatých látek v zrnu a 
zadržení vody v rostlině v suchu, jsou zcela jistě velmi 
žádané účinky. ENERGEN FRUKTUS PLUS se 
v poslední době začíná, díky těmto účinkům, velmi 
silně prosazovat právě do sladovnických ječmenů. 

Do sladovnických ječmenů doporučujeme 
v přísuškových regionech od počátku sloupkování až 
do aplikace s klasovým fungicidem používat opakova-
ně 0,2 l/ha ENERGEN FRUKTUS PLUS. Tato dávka 
FRUKTUSU v přísušku nahradí ENERGEN 3D 
PLUS. Má stejný vliv na zadržení vody v rostlině, ale 
FRUKTUS nezvyšuje v rostlinách obsah dusíku. 

V kombinaci s ním doporučujeme využívat synergický 
účinek mimokořenové výživy stejně, jako v pšenici. 
(s výjimkou vynechání kapalné močoviny od ). 

Druhá strategie využití FRUKTUSU je užitečná 
tam, kde hrozí vysoká hladina dusíkatých látek v zrnu 
sladovnických ječmenů. Tam v růstové fázi od druhé 
poloviny sloupkování až po metání, můžeme aplikovat 
jednorázovou dávku 0,5 až 0,7 l/ha ENERGEN 
FRUKTUS PLUS pro snížení obsahu dusíkatých látek, 
snížení propadu zrna pod sítem, zvýšení HTS a výnosu 
a zadržení vody v rostlině.  
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VLIV DÁVKY DUSÍKU A MIMOKOŘENOVÉ APLIKACE 
MOLYBDENU NA KAPACITU KOŘENE, VÝNOS  

A TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY ZRNA JARNÍHO JEČMENE 
Luděk HŘIVNA, Renáta DUFKOVÁ, Veronika KOUŘILOVÁ, Viera ŠOTTNÍKOVÁ, Tomáš GREGOR 
Mendelu v Brně 

Souhrn: Hodnocen byl vliv dávky dusíku a aplikace molybdenu na kapacitu kořene, tvorbu výnosových prvků, výnos a 
kvalitu zrna ječmene. Aplikace Mo formou postřiku na list kapacitu kořene zvyšovala.  Nejvhodnější z pohledu tvorby 
výnosových prvků byla dávka N 70 kg/ha. Aplikace Mo zvyšovala výnos zrna a měla příznivý vliv i na jeho mechanické 
vlastnosti. Snižoval se podíl zrn sladařsky nevyužitelných a rostla HTZ. Průběh pokusů byl ovlivněn povětrnostními pod-
mínkami, zpočátku suchem a později vysokými srážkami. 

Klíčová slova: sladovnický ječmen, hnojení N a Mo, kapacita kořene, výnos zrna, kvalita zrna 

Úvod  

Klíčovým prvkem k dosažení trvale vysokých vý-
nosů je dusík. Je obvykle nejvíce limitující minerální 
živinou pro růst a vitalitu rostlin. Je zapojen do všech 
metabolických procesů rostliny. Důležité je, aby rostliny 
ječmene měly k dispozici dusík v době, kdy ho skutečně 
potřebují (Delogu et al., 1997). Hnojení dusíkem má vý-
znamný vliv na konečnou sklizeň a pokud tento prvek 
není dodán rostlině v pravý čas, tak klesá výnos a kvalita 
zrna (Moreno et al., 2003). Využití aplikovaného N 
z průmyslového hnojiva plodinami může být i nižší jak 
50 %. Je to závislé od způsobu aplikace, druhu použitého 
hnojiva, stavu půdy a především průběhu povětrnosti. 
Zemědělská praxe zpravidla funguje tak, že je dusík apli-
kován ve vyšších dávkách před setím a pak se dolaďuje 
jeho dávka během odnožování, případně na počátku 
sloupkování porostu. Nerovnoměrný příjem dusíku způ-
sobuje nevyrovnanost porostů během sklizně, zvyšuje 

podíl zelených zrn a propad (Polák et al., 1993) a proto 
dosažení odpovídajících výnosů zrna v požadované sla-
dovnické kvalitě bývá tedy často problematické (Hřivna, 
2003). 

Velká část aplikovaného N je ztracena procesy, ja-
ko je těkání do ovzduší, mikrobiální imobilizace a vypla-
vování v závislosti na formě hnojiva a způsobu aplikace 
(Ladha et al., 2005). Hnojení dusíkem ve správně nasta-
vené 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 rostlin, nízkou hmotnost zrna, 
menší množství klasů, zpožděné dozrávání a větší náchyl-
nost k chorobám a škůdcům (Alam, 2007). 

Materiál a metody 

Pokus byl založen jako maloparcelní na pozem-
cích, které patří do katastru ZP Agrospol Velká Bystři-
ce. Pozemky patří do mírně teplého a vlhkého klima-
tického regionu. Půda je středně těžká, půdní typ hně-
dozem. Vyseta byla odrůda ječmene Francin (19. břez-
na 2020) s výsevkem 3,5 MKS. Předplodinou byla 
kukuřice, posklizňové zbytky byly zapraveny. Dále 
byla aplikována P a K-hnojiva. Před setím byla prove-
dena aplikace N-hnojiv v dávce 2 q/ha LAV 27 tj. 
54 kg N/ha (provedeno dle plánu hnojení zemědělské-
ho podniku plošně). Zbytek N-hnojiv byl dodán během 
vegetace vždy tak aby bylo dosaženo požadované hla-
diny dusíkaté výživy (tab. 1). Aplikace molybdenu byla 
provedena prostřednictvím hnojiva Lister Mo. Charak-
teristika hnojiva je uvedena v tab. 2. 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“.  

Tab. 2 Charakteristika Lister Mo 
Hnojivo Složení 

Lister Mo 74 g Mo/l 

 

Tab. 1 Schéma  pokusu 
varianta N (kg/ha) BBCH 45-50 

1 52   
2 70   
3 90   
4 110   
5 52 Lister Mo 0,3 l/ha 
6 70 Lister Mo 0,3 l/ha 
7 90 Lister Mo 0,3 l/ha 
8 110 Lister Mo 0,3 l/ha 

Poznámka: varianta = 4opakování  

V průběhu vegetace bylo prováděno vegetační 
pozorování a stanovena kapacita kořene ve třech termí-
nech (21. 5., 4. 6. a 16. 6. 2020) dle metodiky STŘEDY 

A KLIMEŠOVÉ (2016). Kořenová kapacita byla měřena 
vždy u pěti vyjednocených rostlin, současně byla 
u těchto rostlin prováděna vegetační pozorování. 
V průběhu vegetace byly mimo aplikace testovaných 
přípravků a hnojiv prováděny i standardní agrotechnic-
ké zásahy, jako je aplikace morforegulátorů a fungici-
dů. U každé varianty byl stanoven výnos zrna, u vzorků 
zrna bylo provedeno třídění na Steineckerově proséva-
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dle a byly stanoveny podíly na sítech 2,5 a 2,8 mm a 
propad. Dále byla stanovena HTZ a objemová hmot-
nost zrna na obilním zkoušeči. Z chemických analýz 
byl stanoven škrob polarimetricky dle Ewerse a obsah 

N-látek dle Kjeldahla (BASAŘOVÁ ET AL., 1992). Vý-
sledky byly vyhodnoceny vícefaktrorovou analýzou 
variance s následným testováním průkaznosti rozdílů 
dle Tuckeye v programu Statistica  12. 

 

Výsledky a diskuse 

Kapacita kořene byla měřena ve třech termínech 
v průběhu vegetace. Pro názornost byla vyhodnocena 
průměrná kapacita z těchto měření. Úvodem je třeba 
poznamenat, že se zde výrazně projevil průběh povětr-
nosti, kdy po výrazné periodě sucha přišly v období 
sloupkování i metání porostu výrazné srážky.   Vzhle-
dem k tomu, že měření kořenové kapacity již spadaly 
do tohoto období, byly tím výsledky poznamenány. 
Obecně můžeme konstatovat, že u variant, kde byl 
použit přípravek Lister Mo (varianta 5, 6, 7 a 8), byla 
naměřená průměrná kořenová kapacita rostlin vyšší než 
u variant stejné úrovně hnojení N ale bez aplikace Mo. 
Nejvyšší průměrná kapacita kořene byla stanovena 
u varianty 8 (použita nejvyšší dávka dusíku s příprav-
kem Lister Mo). Nejnižší hodnota pak byla zazname-
nána u varianty 1 (nejnižší dávka dusíku bez přípravku 
Lister Mo).  

Obr. 1 Vliv varianty na kořenovou kapacitu 

 

Obr. 2 Počet klasů na rostlinu 

 
 

Vyhodnocení počtu klasů na jednu rostlinu opět 
korespondovalo s průběhem povětrnosti. Vzhledem 

k tomu, že odečty byly provedeny na vyjednocených 
rostlinách, kde byla současně měřena kořenová kapaci-
ta, rostliny měly dostatek prostoru k odnožení a tvorbě 
vysokého počtu klasů. Jako nejpříznivější z tohoto 
pohledu se jevila dávka N na úrovni 70 kg/ha (var. 2 a 
6).  Aplikace molybdenu pak množství klasů většinou 
zvyšovala (obr. 2). Počet klasů na rostlině pak kore-
spondoval i s počtem zrn. čím větší byl počet klasů na 
jednu rostlinu, tím byl i větší počet zrn na rostlině. 
Sklizňové výsledky zobrazuje obr. 4. Mezi jednotlivý-
mi variantami nejsou velké rozdíly ve výnosu 
s výjimkou varianty 4, kde byl výnos nejnižší a to 
7,180 t/ha. Nejvyšší výnos byl stanoven u varianty 5 
(7,567 t/ha) s nejnižší dávkou dusíku při použití Lister 
Mo. Aplikace Lister Mo v průměru variant výnos zrna 
zvyšovala.  

Obr. 3 Počet zrn na rostlinu 

 

Obr. 4 Výnos zrna (t/ha) 

 
 

Potvrdilo se, že s vyšší dávkou aplikovaného N 
se zhoršují mechanické vlastnosti zrna a klesá podíl 
předního zrna, tj. zrna nad sítem 2,5 mm, roste tedy 
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podíl zrna sladařsky nevyužitelného, tj. propadu (obr. 
5). Za pozitivní lze považovat to, že aplikace molybde-
nu propad zrna v průměru všech variant snižovala. 
Tento trend byl jednoznačně potvrzen i při posouzení 
HTZ.  

Obr. 5 Propad zrna (%) 

 

Obr. 6 Hmotnost tisíce zrn (g) 

 
 

Aplikace přípravku Lister Mo přispěla u všech 
úrovní dusíkatého hnojení k vyšším hodnotám HTZ, 
což můžeme považovat za velmi pozitivní. Obsah du-
síkatých látek v zrně by se měl pohybovat v rozmezí 10 
– 12 %. Z tohoto pohledu nevyhovuje pouze nejvyšší 
dávka N (110 kg/ha), která způsobila překročení tohoto 
limitu.  Při celkovém hodnocení můžeme pozorovat, že 
aplikace molybdenu obsah dusíku v zrně spíše zvyšo-
vala. Význam molybdenu, jak uvádí   RICHTER (2004), 
spočívá především v aktivaci nitrátreduktázy, což je 

spojeno se syntézou bílkovin. Můžeme tedy předpoklá-
dat, že poměrně pozdní aplikace Mo podpořila tento 
proces a to se následně odrazilo i ve složení zrna a 
vyšších N-látkách. Na druhou stranu, je-li riziko vyšší-
ho obsahu N-látek zachyceno včas, např. pomocí roz-
boru rostlin, může aplikace molybdenu, jak uvádí 
HŘIVNA ET AL., (2020), obsah N látek v zrně snížit. Jde 
ale o aplikaci směřovanou do první poloviny sloupko-
vání.  Obsah škrobu v zrně prezentuje obr. 8. Varianty, 
u kterých nebyl použit přípravek Lister Mo, se vyzna-
čovaly s výjimkou varianty 4 (kde byla aplikovaná 
nejvyšší dávka dusíku), vyrovnaným obsahem škrobu. 
U variant s aplikací Mo byla jako nejvhodnější vyhod-
nocena nejnižší dávka N (var.5).  

Obr. 7 Obsah N-látek (%) 

 

Obr. 8 Obsah škrobu (%) 

 

 

Závěr 

Výsledky pokusu ukázaly na to, že dávku 
dusíku je nezbytné citlivě nastavit, tak aby nebyly 
negativně ovlivněny kvalitativní parametry zrna. 

Kombinace dusíku a molybdenu může příznivě 
ovlivnit především výnos a mechanické vlastnosti 
zrna ječmene.   
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VYUŽITÍ BIOSTIMULÁTORU AGRIFUL K OVLIVNĚNÍ OBSAHU 
DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNĚ JARNÍHO JEČMENE 

Alena BEZDÍČKOVÁ 
Ditana spol. s r.o. 

 

 Obsah dusíkatých látek v zrně často rozhoduje 
o kvalitě sladovnického ječmene a je jedním z paramet-
rů kvality, stanoveným ČSN 46-1100-5, která stanovu-
je optimální rozmezí obsahu N-látek v sušině zrna 
sladovnického ječmene 9,7% - 11,7%. Hodnota tohoto 
parametru je velmi variabilní a je výrazně ovlivněna 
mnoha faktory – ročníkem, počasím, výživou, předplo-
dinou, agrotechnikou…. 

 V pěstitelské technologii není zpravidla pro-
blém hodnotu tohoto parametru zvýšit přihnojením 
(dodáním dusíku) v případě očekávaného nízkého 
obsahu N-látek. Velkým problémem však je, pokud 
potřebujeme hodnotu tohoto parametru snížit (např. 
v souvislosti s průběhem počasí může dojít v jarních 
měsících k pozdnějšímu uvolňování dusíku v půdě a 
tento dusík rostlina přijme v nadlimitním množství a 
následně přesune do zrna). Při nadbytečném příjmu 
dusíku rostlinou nebo např. při suchém počasí během 
plnění zrna a dozrávání, je vysoce pravděpodobné, že 
bude vysoký obsah dusíkatých látek v zrně, což je 
z pohledu sladovnické kvality nežádoucí. Řešení, která 
by v takovéto situaci pomohla ovlivnit resp. snížit 
obsah N-látek v zrně, se hledají velmi obtížně. 

 Firma Ditana spol. s r.o. každoročně realizuje 
rozsáhlé maloparcelkové pokusy, jejichž výsledky 
uplatňuje v rámci poradenské činnosti. V poslední době 
je velká pozornost zaměřena na možnosti využití bios-
timulátorů v nejrůznějších pozicích technologických 
zásahů. Nejčastějšími efekty po aplikaci biostimulátorů 
je zvýšení vitality, podpora kořenů, odnoží, tvorba a 
plnění zrna, zvýšení odolnosti stresům apod. Vzhledem 
k tomu, že máme k dispozici delší časové řady kon-
krétních pokusů, můžeme sledovat účinky jednotlivých 
přípravků, případně cíleně vybírat. 

 U ječmene bývá součástí hodnocení pokusů 
mimo jiné i obsah N-látek v zrně. Po vyhodnocení 
tříletých pokusů v jarním ječmeni se z pohledu kvality 
jevila velice zajímavá aplikace biostimulátoru Agriful 
3 l/ha ve fázi BBCH 22 (počátek odnožování). 

 Agriful je přípravek obsahující kromě malého 
množství fosforu, draslíku a dusíku směs huminových 
kyselin a fulvokyselin. 

 Pokus byl založen v letech 2018 – 2020 na od-
růdě Bojos, v rámci bloku pokusu s biostimulátory, se 
standardním ošetřením herbicidy, fungicidy i reguláto-
ry proti poléhání. Výsledky přesných hodnocení, výno-
su i kvality byly velmi zajímavé.  

 V průměru 3 let bylo dosaženo zvýšení výnosu 
o 4,01 q/ha, s kolísáním od +3,2 do +5,2 q/ha (viz 
graf 1). 

 

Na zvýšení výnosu se velkou měrou podílelo 
zvýšení hustoty porostu po aplikaci Agrifulu 3 l/ha na 
počátku odnožování, v průměru o +56 klasů/m2 (viz 
tab. 1). Vliv na hustotu porostu byl vyšší u řidších 
porostů.  

Tab. 1: Hustota porostu jarního ječmene po aplika-
ci Agriful 3 l/ha ve fázi odnožování  

(Bojos, Ditana 2018 – 2020) 
 Počet klasů/ m2 

Rok 2018 2019 2020 Průměr 
Kontrola (bez sti-

mulace) 
636 843 1092 857 

Agriful 3 l/ha 
v BBCH 22 

700 931 1108 913 

Rozdíl +64 +88 +16 +56 

 Bylo zjištěno, že aplikace nepatrně zvýšila 
hodnoty objemové hmotnosti a HTZ v jednotlivých 
letech oproti kontrole bez aplikace Agrifulu, ovšem 
rozdíly byly velmi malé (tab. 2 a 3). 

 Nejzajímavějším výsledkem bylo vyhodnocení 
vlivu aplikace Agrifulu 3 l/ha na obsah N-látek v zrně, 
které představovalo v průměru tří let snížení hodnoty 
tohoto parametru o 0,72% (tab. 4). Uvedený rozdíl 
může být často rozhodující pro zařazení sklizně do 
sladovnické nebo nesladovnické jakosti, což se samo-
zřejmě výrazně odrazí v ceně produkce a tím i 
v celkové rentabilitě pěstování. 

Tab. 2: Objemová hmotnost zrna jarního ječmene 
po aplikaci Agriful 3 l/ha ve fázi odnožování (Bojos, 

Ditana 2018 – 2020) 
 Objemová hmotnost g/l 

Rok 2018 2019 2020 Průměr 
Kontrola (bez 

stimulace) 
676 660,3 624,3 653,5 

Agriful 3 l/ha 
v BBCH 22 

678 662,7 626,7 655,8 

Rozdíl +2 +2,4 +2,4 +2,3 
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Tab. 3: Hmotnost tisíce zrn jarního ječmene po 
aplikaci Agriful 3 l/ha ve fázi odnožování (Bojos, 

Ditana 2018 – 2020) 
 HTZ g 

Rok 2018 2019 2020 Průměr 
Kontrola (bez 

stimulace) 
50,37 44,03 41,23 45,21 

Agriful 3 l/ha 
v BBCH 22 

50,03 45,3 41,37 45,57 

Rozdíl -0,34 +1,27 +0,14 +0,36 

Tab. 4: Obsah N-látek v zrně jarního ječmene po 
aplikaci Agriful 3 l/ha ve fázi odnožování (Bojos, 

Ditana 2018 – 2020) 
 Obsah NL % 

Rok 2018 2019 2020 Průměr 
Kontrola (bez 

stimulace) 
11,27 12,93 15,5 13,23 

Agriful 3 l/ha 
v BBCH 22 

11,63 11,7 14,2 12,51 

Rozdíl +0,36 -1,23 -1,3 
-

0,72% 
 

Závěr 

 Obsah dusíkatých látek v zrně ječmene je 
důležitým ukazatelem sladovnické jakosti a také 
kriteriem výkupu. Jeho ovlivnění směrem dolů je 
poměrně obtížné. Z výsledků tříletých pokusů 
vyplývá, že jednou z možností je využití aplikace 
biostimulátoru Agriful 3 l/ha ve fázi počátku 
odnožování (BBCH 22). Tato aplikace podpoří 

zahuštění porostu a tím i zvýšení výnosu za sou-
časného snížení obsahu dusíkatých látek v zrně. 
Uvedené opatření může najít uplatnění zejména na 
lokalitách s častými vysokými obsahy N-látek 
v zrně, čímž se zlepší kvalita produkce i rentabili-
ta pěstování sladovnického ječmene. 
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PILÍŘE OCHRANY SLADOVNICKÉHO JEČMENE  
OD SPOLEČNOSTI UPL CZECH S.R.O. 

Petr KABELKA, Martin OLIŠAR 
UPL Czech s.r.o. 

 

Na úvod je určitě vhodné zmínit, že počínaje 
dnem 10.12.2020 došlo k finálnímu ukončení adminis-
trativních záležitostí přechodu důvěrně známé společ-
nosti Arysta LifeScience Czech, s.r.o. na společnost 
UPL. Došlo ke spojení portfolia obou společností a 
v novém kalendářním roce 2021 se již budeme setkávat 
pouze s novým názvem společnosti, UPL Czech s.r.o. 
Společnost lze tedy vnímat s trochou nadsázky jako 
„staronovou“, přesto však určitě není od věci stručné 
připomenutí hlavního portfolia, které společnost UPL 
Czech nabízí pro technologii pěstování sladovnického 
ječmene, ale především upozornit na novinky, které 
Vám UPL Czech v pěstitelském roce 2021 přináší.  

Novinky v segmentu fungicidní ochrany 

První novinkou je širokospektrální fungicid Vu-
vuzela, obsahující 450 g/l účinné látky prochloraz. 
Jedná se o lokálně systemický fungicid/účinnou látku, 
která nachází uplatnění právě v T1. Registrován je proti 
hnědé a rynchosporiové skvrnitosti ječmene v dávce 
1 l/ha. V případě potřeby rozšíření účinnosti (u náchyl-
ných odrůd) na padlí travní, je vhodná tank-mix kom-
binace Vuvuzela + Bounty (430 g/l tebuconazole), kdy 
je možné dávkování Vuvuzela snížit na 0,7-0,8 l/ha a 
přidat fung. Bounty v dávce 0,2-0,3 l/ha. Tato kombi-
nace je komplexní, velmi účinná a navíc rozšiřuje a 
posiluje účinnost fungicidu Vuvuzela o padlí a rzi.  

Další novinkou je fungicid Endotor, obsahující 
60 g/l účinné látky metconazole. V ječmeni je registro-
ván proti padlí travnímu, hnědé a rhynchosporiové 
skvrnitosti, od fáze 1. kolénka, až do konce metání 
klasu. Hlavní doporučení však pro ochranu proti listo-
vým chorobám představuje doporučovaná kombinace 
Endotor + Affix (azoxystrobin 250 g/l). Tato kombi-
nace má vysokou flexibilitu použití a je možné ji použít 
jak v T1, tak v T2, a v technologii 2 fungicidních ošet-
ření je plně dostačující dávkování 0,5 + 0,5 l/ha. Spekt-
rum účinností jednotlivých fungicidů (kombinace stro-
bilurinu a triazolu) se vzájemně doplňuje a zajišťuje 
kvalitní ochranu listového aparátu proti hlavním hou-
bovým chorobám ječmen. Další osvědčenou možnos-
tí/alternativou ochrany je i osvědčená kombinace Affix 
+ Bounty v dávkách 0,5 + 0,3 l/ha. 

Poslední novinkou v segmentu fungicidní 
ochrany ječmene je Akord. Obsahuje jednu 
z nejlepších azolových účinných látek pro ječmen pro-
thioconazole, v dávce 250 g/l. Akord se vyznačuje 
velmi širokým spektrem účinku proti listovým a klaso-
vým chorobám, s vynikajícím preventivním a výraz-
ným kurativním účinkem.  Především pro ochranu 
klasů, případně cíleně proti klasovým fuzariózám 

(tj. aplikace ve fázi kvetení) je doporučována kombina-
ce Akord + Bounty v dávkách 0,4 + 0,2 l/ha. 
V případě klasových fuzárií je třeba zmínit i smyslupl-
nost a praktickou opodstatněnost společné aplikace se 
Silwet Star, díky čemuž dochází k mnohem lepšímu 
pokrytí porostu postřikem a opravdu maximálnímu 
roztažení účinných látek do morfologicky složitých 
struktur klasu. Nespornými benefity jsou poté zvýšení 
výkonu postřikovače/hod./den, ochrana v optimálním 
termínu, úspora vody, ochrana/minimalizace úletu a 
další. Minimální investice, avšak v obrovským množ-
stvím reálných přínosů. 

Pilíř budoucnosti - biostimulace 

O významu či důležitosti, herbicidních, fungi-
cidních, či růstově regulačních zásahů v technologii 
pěstování jarního ječmene toho již bylo řečeno mnoho 
a není třeba to opakovat, nicméně dalším pilířem, který 
řada pěstitelů neopodstatněně odmítá, jsou biostimulá-
tory. Právě tento element je schopen dokázat mnohé a 
posouvat laťku výnosu v turbulencích nepředvídatel-
ných ročníků směrem nahoru. UPL disponuje vysoce 
kvalitními produkty na bázi účinných látek získaných 
z filtrátu mořské řasy Ascophyllum nodosum. 
V podmínkách velkých rozdílů mezi přílivem a odli-
vem (životem na souši a v moři) si tento druh řasy 
vytváří velké množství biologicky aktivních látek, 
oligosacharidů, aminokyselin, vitaminů a rostlinných 
hormonů. Způsob výroby spočívá v ručním sběru, 
pečlivém třídění sesbíraných řas tak, aby byl obsažen 
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. Speciálně 
pro použití v jarním ječmeni byly na bázi A. nodosum 
vyvinuty dva přípravky: Tonivit a Forthial.  

Biostimulátor Tonivit je obohacen o fosfor a 
draslík. Je určen pro časné aplikace od 3. listu do konce 
odnožování v dávce 1 l/ha. Účinné látky v něm obsa-
žené mají příznivý vliv na vývoj kořenového systému, 
takže rostliny na počátku lépe rostou a porost je dříve 
zapojený, což je první předpoklad dobrého výnosu. 
Z našich zkušeností můžeme rovněž doporučit aplikaci 
na porosty hůře vzcházející, např. při riziku zamazání 
osiva. Zde přípravek Tonivit pomáhá slabším rostlin-
kám přežít a dohnat růstové zpoždění. Tonivit má vý-
bornou kompatibilitu s herbicidy, například s příprav-
kem Flame Duo či Optica Trio, a toto aplikační spojení 
se doslova nabízí pro ušetření pojezdu. 
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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 PhysioActivatorTM Technologii rovněž do-
chází k nárůstu produkce enzymů, v rhizosféře potřeb-
ných pro aktivní příjem živin, například nitrát reduktá-
za až 15x, fosfatáza až 7x, Fe-reduktáza až 3x, což 
vede k lepšímu příjmu živin obsažených v půdě a lep-
šímu zásobení rostliny. Dobré zásobení rostliny živi-

nami 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 prokazatelně zvyšují 
výnos. Tato navýšení jsou samozřejmě velmi bedlivě 
sledována v celé škále pokusů a potvrzují své místo 
v technologiích pěstování jarního ječmene. 

 

Kontaktní adresa 

Ing. Petr KABELKA; e-mail: petr.kabelka@upl-ltd.com, UPL, zastoupená Arysta LifeScience Czech s.r.o. 
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VLIV STIMULAČNÍHO PRODUKTU LIGNOHUMÁT MAX  
A VITALIC NA VÝNOS A KVALITU JEČMENE JARNÍHO 

Zora ŠPIRAKUSOVÁ 
Amagro s.r.o. 

Úvod  

Lignohumát MAX a jeho komplexní podoba v pří-
pravku Vitalic stimulují růst silné kořenové hmoty a pozi-
tivním způsobem ovlivňují tvorbu odnoží, příjem živin 
z půdy, jejich utilizaci v pletivech a zpevňují stébla. Kro-
mě dusíku a draslíku je tomu zejména u hůře mobilních 
živin jako je Ca, Mg a P, což vede ke stabilizaci výnosu i 
za nepříznivých suchých podmínek,  a ke zlepšení sladař-

ské kvality zrna spočívající zejména ke snížení N-látek 
v zrnu a zvýšení přepadu zrna. 

4 letý maloparcelní pokus – Ječmen jarní, odrůda 
Bojos, Ditana s.r.o. Velká Bystřice, Ing. Bezdíčková PhD 
2017-2020. Obdobný pokus – Ječmen jarní, odrůda Bojos, 
MENDELu, Prof. Hřivna 2017-2020. 

Testované hnojivo 
Lignohumát 

MAX 
Soli huminových kyselin a fulvokyselin 50:50, 20% roztok 

Vitalic 
4 – nitrofenolát draselný-2,25g/l, 2 – nitrofenolát draselný -1,5g/l, 5 – nitrogujakolát draselný -

0,75g/l, + Lignohumát draselný-60g/l  

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 

1. Kontrola Standardní metodika -Mollis 1 l/ha v 2. polovině sloupkování sólo 
2. 2x Lignohumát MAX  

0,4l a 100% dávka N 
1. plné odnožovnání Lignohumát MAX 0,4l  
2. polovina sloupkování Lignohumát MAX 0, 4l/ha + Mollis 1l/ha 

3. 2x Vitalic 0,4 l/ha a 100 dávka N 1. BBCH 29-30 Vitalic 0,4 l/ha 
2.  metání až počátek kvetení Vitalic 0,4 l/ha 

Pokusy probíhaly v lokalitě Velká Bystřice,  oblast: 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, v roce 2020 kukuřice na poli Ditana -  Výsevek: 350-400 MKS/ha 

Tab.1. Výnos zrna v t/ha – Zdroj: Ditana s.r.o. 

  
Průměrný výnos za 4 roky  

a přírůstek zisku 
Výnos 

t/ha 

 
Výnos 

t/ha 

Výnos 
t/ha 

Výnos 
t/ha 

Průměr 
let 

2017-
2019 

Přírůstek 
výnosu v 

% 

Půrměrný zisk po 
odečtení nákladů na 
LH ( 260 Kč/ha ) a 
Vitalicu 420 Kč/ha, 
při ceně j.j 4,2 tis./t 

  Varianta ošetření 2017 2018 2019 2020 t/ha % Kč/ha 
1 Kontrola 7,99 5,736 8,305 12,08 8,53   

2 Lignohumát MAX 0,4l  2x 
8,25 

+3,2 % 
5,908 
+3 % 

8,725 
+5 % 

13,42 
+5% 

9,08 6,4 % 2.050 Kč/ha 

4 Vitalic 0,4 l 2x - - - 
14,15 

+17,1% 
 17,14 

8.274 
Kč/ha 

Tab. 2 N-látky v zrnu po použití Lignohumátu a Vitalicu  

  N látky 
NL 
% 

NL % 
NL 
% 

NL 
% 

Průměr let  
2017-2020 % 

Průměrná změna  
obsahu NL o 

% 
  Varianta ošetření 2017 2018 2019 2020 %  
1 Kontrola 13,6 11,53 13,13 14,37 13,16  
2 Lignohumát MAX 0,4l  2x 13,1 11,9 12,9 14,60 13,12 -0,04% 
3 Vitalic 0,4 l 2x    14,17  -0,2% 
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Tab. 3. HTZ 
  HTZ HTZ g HTZ g  HTZ g HTZ g Průměr let 2017-2019 Přírůstek (g) 
  Varianta ošetření 2017 2018 2019 2020 g  
1 Kontrola 50,23 51,1 44,03 40,57 46,48  
2 Lignohumát MAX 0,4l  2x 50,47 51,1 45,10 42,33 47,25 0,77 g 
3 Vitalic 0,4 l 2x - - - 42,17  1,6 g 

Tab.4 Přepad zrna nad sítem 2,5 mm 

  Přepad zrna 

Přepad zrna  
nad sítem  
2,5 mm 

% 

Přepad zrna  
nad sítem  
2,5 mm 

% 

Přepad zrna  
nad sítem  
2,5 mm 

% 

Přepad zrna 
nad sítem  
2,5 mm 

% 

Průměr let  
2017-2020 

Přírůstek 
% 

  Varianta ošetření 2017 2018 2019 2020   
1 Kontrola 98,2 98,8 88,9 83,2 92,3  

2 Lignohumát MAX 0,4l  2x 98,57 98,7 89,53 85,4 93,1 
1,2 % průměr za 

4 roky 
3 Vitalic 0,4 l 2x - - - 86,6 - 1,03 %  

Tab.5 Počet klasů/m2 

  Počet klasů/m2 Počet klasů/m2 Počet klasů/m2 Počet klasů/m2 
Počet 

klasů/m2 
Průměr % 

Průměrný 
přírůstek 

% 
-  Varianta ošetření 2017 2018 2019 2020   
1 Kontrola  607 774 1073 818  
2 Lignohumát MAX 0,4l  2x  657 982 1166 935 114,3 
4 Vitalic 0,4 l 2x - - - 1182  110,2 

 

Hodnocení a závěr 
 Lignohumát MAX přispěl k průměrnému nárůstu výnosu sladovnického ječmene za 4 roky o 4-6,4%. Tedy o 1.000 

– 2.000 Kč/ha. A ke zlepšení sladařské kvality zrna. 
 Vitalic přispěl k nárůstu výnosu sladovnického ječmene v 2020  o 17%. Tedy o 8.270 Kč/ha 
 Lignohumát Max i Vitalic přispěly ke snížení N-látek v zrnu. 
 Lignohumát Max i Vitalic přispěly ke zvýšení přepadu zrna nad sítem, HTZ, počtu klasů na m2 a silných produk-

tivních odnoží. 
 Lignohumát Max i Vitalic přispěly ke zpevnění stébel a zmírnění poléhání. 
 Obdobných výsledků bylo dosaženo i ve srovnatelném dlouhodobém pokusu při MENDELu,  prof. Hřivny. 

 

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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ÚSPĚŠNÁ REGULACE A FUNGICIDNÍ OCHRANA POROSTŮ 
JARNÍHO JEČMENE 

Josef SUCHÁNEK 
Bayer s.r.o. Praha 

Regulace růstu a ochrana proti polehnutí 

Regulace růstu jarního ječmene patří 
k velmi důležitým opatřením zejména v intenzív-
ních technologiích pěstování. Regulací růstu ro-
zumíme celkové ovlivnění porostu vedoucí nejen 
ke zvýšení odolnosti proti poléhání, ale i ke zvý-
šení výnosu a udržení kvality zrna. Nejdelší inter-
nodia se u jarního ječmene nacházejí pod klasem, 
proto je rozhodující termín pro ochranu proti po-
lehnutí v době před metáním. Poléháním jarního 
ječmene dochází k přímým ztrátám na výnose a ke 
znehodnocení kvality produkce. Pozitivního efek-
tu lze dosáhnout správným použitím regulátoru 
Cerone® 480 SL. Maximální použitelná dávka je 
0,75 l/ha, kterou je třeba upravit podle odolnosti 
odrůdy proti poléhání, půdních podmínek, intenzi-
ty hnojení dusíkem, hustoty porostu a průběhu 
počasí. Při volbě dávky je nutné také zohlednit 
použití dalších regulátorů a případné kombinace s 
fungicidy. Cerone® 480 SL se zpravidla aplikuje 
až v době, kdy reálně nastává nebezpečí polehnutí 
porostu. Nicméně může být také součástí systému 
regulace porostu. Nenahraditelnost tohoto regulá-
toru v pozdním termínu ošetření byla prokázána 
během provozního používání. 

Kombinace Cerone® 480 SL s fungicidy 
jsou možné za dodržení podmínek pro aplikaci. 
Nelze je provádět za vysokých teplot, na stresova-
ný porost suchem a v kombinacích s dalšími pří-
pravky, zejména pak listovými hnojivy. Formula-
ce a účinné látky fungicidů Delaro® a Boogie® 
Xpro zvyšují působení ethephonu (více krátí 
stéblo), proto lze doporučit dávku 0,5 l/ha Cero-
ne® 480 SL v tak-mixu s těmito fungicidy jako 
maximální, bezpečnou a dostačující. Při kombina-
ci s azolovými fungicidy (např. Hutton®) je třeba 
také dávku snížit adekvátně stavu porostu a teplo-
tám.  

K ochraně porostu jarního ječmene proti 
poléhání lze přistoupit již na začátku sloupkování 

použitím nového regulátoru růstu Fabulis® OD, 
který obsahuje účinnou látku prohexadione-
calcium v olejové formulaci. Zpevňuje a zkracuje 
stébla v průběhu sloupkování a zvyšuje tak jejich 
odolnost proti poléhání. Kromě toho při aplikaci 
v ranější růstové fázi zpevňuje báze rostlin, pod-
poruje kořenový systém a celkově vyrovnává 
porost. Ječmen jarní je možné ošetřit maximální 
registrovanou dávkou 1,5 l/ha v průběhu sloupko-
vání (BBCH 29-39). V našich podmínkách je 
třeba dávku upravit podle aktuálního stavu 
v rozmezí 0,8-1,2 l/ha. Vyšší dávku použijeme u 
náchylných odrůd k polehnutí a především v sil-
ných, dobře odnožených porostech. Samostatná 
aplikace tohoto typu regulátoru je přesto vhodněj-
ší při nižším riziku polehnutí. Při vyšším riziku 
polehnutí a v intenzívních technologiích pěstování 
lze doporučit systém regulace: 0,8-1 l/ha Fabulis® 
OD od fáze 2. kolénka (BBCH 32) a následně 0,3-
0,5 l/ha Cerone 480 SL v pozdější růstové fázi 
(BBCH 39-45). Fabulis® OD je registrován kromě 
jarního ječmene pro použití také v pšenici ozimé, 
pšenici špaldě, ječmeni ozimém, žitě a tritikale 
v maximální dávce 1,5 l/ha. Aplikace je možná i 
dělená maximálně 2x. 

Fabulis® OD působí v rostlinách rychle a 
šetrně. Je vhodný pro cílenou nebo preventivní 
ochranu jarního ječmene proti polehnutí. Vyrov-
naný porost se silnými stébly má daleko lepší 
předpoklad pro udržení požadovaného zdravotní-
ho stavu. Patentovaná olejová formulace obsahuje 
všechny potřebné složky pro efektivní využití 
účinné látky. Postřiková kapalina je více odolná 
dešťovým srážkám po zaschnutí na listech. Půso-
bení regulátoru Fabulis® OD je daleko méně zá-
visle na teplotě a průběhu počasí. Správná regula-
ce porostu v kombinaci s účinnou fungicidní 
ochranou vede ke zvýšení výnosu, vitality a pod-
poře kvality sklizené produkce.  
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Pozitivní vliv regulace porostu jarního ječmene (odrůdy Bojos a Sebastien) v roce 2020 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

neošetřená
kontrola

Standard 0,3 Fabulis 1 Standard A 0,2 ›  
Cerone 0,5

Fabulis 1 ›  
Cerone 0,5

výnos (%) výška rostlin (%) polehnutí (index)

 

Termín aplikace: R1 - 19.-28.5. (BBCH 31-33), R2 - 27.5.-11.6. (BBCH 39-41) 

4 pokusy: Ditana Velká Bystřice, ZS Kluky, ADW Krahulov, ZVÚ Kroměříž 

 

 

Výnosová fungicidní ochrana podle intenzity pěstování 

Základním krokem pro dosažení vysokého vý-
nosu a kvality při pěstování jarního ječmene je zabez-
pečení efektivní fungicidní ochrany a umístění fungici-
dů ve vhodném aplikačním termínu s ohledem na tlak 
chorob. Optimalizace fungicidních zásahů může vý-
znamně ovlivnit ekonomiku pěstování jarního ječmene 
a dosažení vysokého výnosu zrna dosahujícího poža-
dovaných kvalitativních parametrů.  

Fungicidní ochrana je součástí systému pěsto-
vání. Vhodnost použitých fungicidů souvisí s celkovou 
intenzitou pěstování, pěstitelskou oblastí nebo zvole-
nou odrůdou. Současný trend v rozhodování o volbě 
vhodného fungicidu je zřejmý a vychází ze situace, kdy 
není prakticky možné přistupovat individuálně ke kaž-
dému porostu. Fungicidy s vysokou plasticitou z po-
hledu spektra účinnosti a dlouhodobosti působení, které 
dávají pěstitelům větší míru svobody, získávají stále 
větší oblibu. Příkladem takového fungicidu je Hutton®, 
který obsahuje tři účinné látky a to prothioconazole, 
tebuconazole a spiroxamin.  Kombinace těchto účin-
ných látek zabezpečuje výbornou účinnost proti celému 
spektru chorob ječmene. Výborně účinkuje například 
proti hnědé a rhynchosporiové skvrnitosti ječmene, 
nebo proti ramulárii. Hutton® je vhodným řešením také 
u odrůd citlivých na padlí. Základní dávka pro ochranu 
jarního ječmene je 0,8 l/ha. S touto dávkou se dá pra-
covat v závislosti na konkrétních podmínkách a zařa-

zení Huttonu® do postřikového sledu pro základní 
intenzitu. 

 Fungicidem pro vyšší intenzitu pěstování je De-
laro®, obsahující prothioconazole a trifloxystrobin. Při 
použití v dávce 0,75 l/ha kontroluje dlouhodobě celé 
spektrum chorob ječmene, zlepšuje vitalitu rostlin a 
zvyšuje výkon fotosyntézy rostlin. To vše má pozitivní 
vliv na výnos. Oba zmíněné fungicidy je možné doplnit 
ošetřením proti klasovým fuzáriím fungicidem Prosa-
ro® 250 EC v dávce 0,75 l/ha 

Širokospektrální fungicid Boogie® Xpro je 
předurčen pro nejvyšší intenzitu pěstování. Unikátní 
formulace s Xpro technologií a obsah účinné látky 
bixafen ze skupiny SDHI v kombinaci s prothioconazo-
lem a spiroxaminem je předpokladem mimořádných 
vlastností tohoto fungicidu. Vedle prakticky úplného 
fungicidního spektra zabezpečuje také dlouhodobé 
působení, která předčí současné standardní přípravky 
asi o dva týdny. Boogie® Xpro také pomáhá rostlinám 
úspěšně odolávat stresovým obdobím (například pří-
suškům). Optimální dávka v jarním ječmeni je 0,9 l/ha.  

Účinné fungicidy představují vhodný nástroj 
k zabezpečení optimální ochrany ječmene. Umožňují 
přistupovat k ochraně s ohledem na konkrétní podmín-
ky a najít vhodné řešení v nejrůznějších pěstitelských 
systémech. 

 

Kontaktní adresa 

Ing. Josef Suchánek, Bayer s.r.o. Praha, 603 222 877, josef.suchanek@bayer.com 
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FUNGICIDY CORTEVA AGRISCIENCE  
MOHOU ŘEŠIT VÍCE NEŽ CHOROBY 

Petr VLAŽNÝ 
Corteva Agriscience 

Úvod  

Rok 2020 byl pro jarní ječmen 
z pěstitelského hlediska rokem úspěšným. Prů-
měrný výnos stoupl oproti roku na průměrnou 
hodnotu 5,22 t/ha, kdy se nejlépe opět dařilo sla-
dovnickému ječmeni v oblasti Hané. Tak jako se 
v zemědělství vládní opatření proti šíření korona-
viru neprojevila ihned, měla významný dopad na 
odbyt jarního ječmene druhotně. Zavřené restau-
race a výčepní zařízení si vybraly svoji daň 
v podobě nižší konzumace piva, menšího odběru 
sladu pivovary a tím tedy i menší poptávce po 
jarním ječmenu od sladoven. I přesto, že cena 
jarního ječmene nyní netrhá rekordy, věřme, že se 
situace vrátí do normálu a z jarního ječmene se 

opět stane velmi významná tržní komodita. Již 
jsou zde náznaky, že o český slad by mohla být 
velká poptávka v Asii, která se nedohodla se svým 
dodavatelem Austrálií. Více než kdy jindy bude 
v sezoně 2021 kladen důraz zejména na racionali-
zaci pěstování, omezení se na nejvýznamnější 
vstupy v podobě herbicidu a fungicidů. Corteva 
Agriscience přichází po zákazu účinné látky epo-
xyconazole s dvěma fungicidními novinkami pro 
hlavní ošetření ječmenů proti listovým skvrnitos-
tem, které se kromě výborné účinnosti na choroby 
mohou pyšnit i řadou dalších benefitů pozitivně 
ovlivňující fyziologii rostlin, a tedy i celkový 
výnos.  

 

Kvalitní ochrana začíná bojem proti padlí  

Padlí travní je nejrozšířenější a nejškodli-
vější chorobou jarního ječmene. Je dlouhodobě 
známé, že časné infekce padlí mohou ovlivňovat 
vývoj odnoží, což potvrdily mnohé výzkumy Mé-
ně se ale citují práce jiných autorů, např. Walters 
a Ayres (1981), nebo Brooks (1972), kteří zjistili, 
že padlí travní ovlivňuje redukci kořenového sys-
tému mnohem více, než redukci odnoží. A jsme 
samozřejmě v začarovaném kruhu, kdy rostlina 
jež nemá kořeny, nemůže dát ani mnoho odnoží. 
Další studie např. potvrdily, že při časné infekci 
padlím rostlina spotřebovává sacharidy, které pak 
chybí při plnění zrna, zejména pokud je rostlina 
stresovaná (Evans et al., 1975). Přesně to se pak 
poslední dva roky stávalo v dobách dlouhotrvají-
cích přísušků. To koreluje s výsledky studií, které 
prokázaly, že časné infece padlím snižují hmot-
nost zrn jak u ječmene, tak pšenice (Bowen et al, 
1991; Leath, Bowen, 1989). Zde se ale bavíme 
o nizkém napadení padlím. Pokud je infekce pad-
lím vysoká, má na svědomí redukci celých odno-
ží. Pokud bychom tuto krátkou rešerši měli shr-
nout, padlí travní si jistě zaslouží mnohem větší 
pozornost, než která je mu v současné době věno-
vána. Zvýšenou pozornost 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 pro-

dukce fertilních odnoží. Dlouhodobé 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 ně-
kolik přípravků, které si s padlím umí skvěle po-
radit. 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 využí-
vané 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 fungici-
dům jako tank-mix v dávce 0,1-0,15l/ha. Zároveň 
je zde potvrzen i tzv. sáňkový efekt, kdy kombi-
nací Atlasu S či Talia k dalším fungicidům zvyšu-
jete i jejich účinnost. Takovými možnostmi je 
kombinace s širokospektrálními fungicidem 
SOLIGOR. Ačkoliv přípravek Soligor je sám 
o sobě dobrým přípravkem proti padlí (zejména 
kurativní a eradikativní účinek), přídavkem Atlasu 
S či Talia ještě prodloužíte fungicidní efekt před 
touto chorobou.  
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Graf. 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 opatřením. 

 
 

Koncepce ochrany s komplexními širokospektrálními fungicidy MIZONA a LIBRAX 

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-
0,6 l/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 (zejména kurativně a eradikativně), nicméně při 
velmi silném tlaku je vhodné kombinovat s již zmíně-
ným Atlasem S či Taliem pro delší protektivní účin-
nost.  

Pro hlavní ošetření pak firma Corteva od letoš-
ního roku nabízí dva nové dvousložkové komplexní 
přípravky – MIZONA a LIBRAX. Oba dva obsahují 
inovativní SDHI fungicid III. generace, který má kro-
mě výborných účinků na listové skvrnitosti ještě pozi-
tivní fyziologický efekt na rostliny. Zatímco Mizona je 
kombinací SDHI fungicidu a vůbec nejvyšší dávky 

strobilurinu v kombinovaném přípravku, Librax obsa-
huje spolu s SDHI složkou i osvědčený metconazole. 
Právě strobilurinový či azolový partner pak bude zřej-
mě rozhodovat, zda si vyberete ten či onen přípravek 
pro hlavní ošetření. 

Zatímco MIZONA má MImořádně dlouhý pro-
tektivní účinek proti chorobám, LIBRAX zabrání LÍp 
v rozvoji chorob, které se již v porostu vyskytují.  

Historicky nejvyšších výnosů a účinnosti proti 
chorobám vykazují přípravky s SDHI fungicidem a 
strobilurinem. Je to dáno i pozitivním fyziologickým 
efektem, který se nazývá „green-efekt“. Bylo dokázá-
no, že strobilurin obsažený v přípravku Mizona zvyšuje 
obsah oxidu dusného jako látky hrající pozitivní vliv ve 
fyziologii rostlin, vede ke zvýšení fotosyntézy v listech 
a zabraňuje stárnutí listů díky nižší produkci etylenu 
(Kanungo et Joshi, 2014). To vše vede ve svém dů-
sledku k vyššímu výnosu i (a zejména) v letech s ab-
sencí chorob, které provází často sušší průběh sezony. 
Aby toho nebylo málo, pozitivní fyziologický vliv byl 
objeven i u účinné látky fluxapyroxad, obsažené 
v obou dvou přípravcích LIBRAX i MIZONA. 
V tříletých výsledcích z Anglie z let 2010-2012 byl 
prokázán pozitivní vliv účinné látky na výnos tím, že 
pro produkci jedné tuny z hektaru ošetřené varianty 
spotřebovaly méně vody (Smith et. al, 2013) Ta, jak 
víme, je a zřejmě i bude velmi limitujícím faktorem pro 
pěstování nejenom jarního ječmene, ale i jiných obil-
nin. Ve stejném pokusu tak i varianty s fluxapyroxa-
dem bez napadení listovými chorobami dosáhly o 12% 
vyššího výnosu v porovnání s neošetřenou kontrolou.  
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Oba dva přípravky vykazují excelentní účinnost 
na hlavní listové choroby – hnědou a rynchosporiovou 
skvrnitost či rez ječnou a zároveň velmi dobrou účin-
nost na ramuláriovou skvrnitost. Proto si zaslouží být 
zařazeny jako hlavní ošetření pro intenzivní a zejména 
racionální pěstování jarního ječmene. Pro vyzkoušení 
přípravků na polích hraje i jejich etiketa, kdy zejména 
MIZONA má naprosté minimum omezení a může 
tak být aplikována v podstatě na jakémkoliv po-
zemku v ČR. V závislosti na rozvoji a tlaku chorob lze 
u obou přípravků redukovat aplikační dávku. U obou 
přípravků je v jarních ječmenech doporučené dáv-
kování 0,75-1 l/ha při jednom ošetření a dávky mo-
hou být sníženy až na 0,6 při systému dvou a více ošet-
ření. 

Nezapomínejme ani na širokospektrální 
SOLIGOR. Unikátní kombinace 3 účinných látek proti 
všem listovým chorobám, včetně kurativního účinku na 
padlí z něj dělá fungicidního specialistu pro téměř 
všechny obilniny (s výjimkou ovsa). Přípravek byl 
v roce 2020 brzy vyprodán, k čemuž jistě dopomoh-
la i jeho výborná etiketa. Přípravek lze bez problé-
mů aplikovat v OPVZ II. stupně, na svazích i na 
místech, kde se vyskytují zranitelné skupiny obyva-
tel.  

Pro pojištění kvalitní sklizně pak lze na pozem-
cích s rizikem výskytu klasových fuzarióz aplikovat 
přípravek LYNX. 

Schéma. Doporučení aplikace fungicidů v jednotlivých fázích vývoje ječmene 

 
 

Nejsnadnější odplevelení jařin s herbicidy Zypar a Mustang 4x4 Technologie 

Ochrana proti plevelům se v mnohém zjednodu-
šila po zavedení přípravku Mustang Forte. Od roku 
2017 nabízí Corteva inovované řešení – technologii 
Mustang 4x4. Tato technologie dokáže na pozemku 
vyřešit či posílit účinek Mustangu Forte i proti obtížně-
ji hubitelným plevelům, jako je konopice, merlíky 
apod. V roce 2018 nabízí další novinku pro „opozdil-
ce“ nebo pěstitele, jež v důsledku ochrany vodních 
pásem zdrojů nemohou výše popsané herbidy na svých 
polích použít. Přípravek Zypar je širokospektrál 
kombinující 2 účinné látky z toho jednu zcela novou 
známou pod jménem Arylex. Ta vyniká především 
skvělým účinkem na vyselektované a obtížně hubitelné 
plevele, jako jsou kakosty, úhorníky, hluchavkovité, 

máky, ale jistý účinek je i na typicky jarní plevele jako 
jsou merliky, pohanky, laskavce, výborný účinek má 
také i na přerostlé konopice 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 praporcového listu a 
přípravek lze použít v povrchových i podzemních 
OP II. stupně. Přípravek se aplikuje v ozimech i jaři-
nách až do dávky 1l, ale zejména v jařinách je tato 
dávka určena opravdu pouze na některé přerostlé ple-
vele v pozdějších růstových fázích ječmene. Na klasic-
ké odplevelení dělané ve fázi odnožování či počátku 
sloupkování jarního ječmene je dávka 0,6 plně dostaču-
jící. Přípravek nelze z obilnin aplikovat pouze do ovsa. 
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Účelná regulace jarního ječmene 

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 lze 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 aplikace 
na počátku sloupkování. 

 

Závěr 

Věřme, že se společenská situace v roce 2021 
stabilizuje a národ se opět vrátí do hospod ke svému 
nejoblíbenějšímu nápoji – pivu. A to minimálně ve 
stejné míře, jako před počátkem roku 2020. Chybět 
nám sice chvíli budou i turisté, ale jsme národ, který se 
dokáže v kritických situacích semknout a podpořit 
tuzemskou výrobu piva (tak jako v jarní akci Zachraň-

me pivo). To by mělo dopomoci ječmenu opět k vyšší 
výkupní ceně, a tedy vyšší rentabilitě pěstování.  

Maximální výnosy a zisk Vám i pro rok 2021 
přeje kolektiv firmy Corteva agriscience. 

Literatura je k dispozici u autora 

 

Kontaktní adresa 

Ing. Petr Vlažný, Ph.D., Corteva agriscience, tel. 602 118 858, petr.vlazny@corteva.com 
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NOVÉ PŘÍPRAVKY BASF SPOL. S R. O. PRO ROK 2021 
Kolektiv pracovníků BASF spol. s r. o., Praha 

 

Rok 2021 je pro naši firmu velice významný.  
V České republice totiž zavádíme celou řadu nových 
přípravků na ochranu rostlin. Klíčovou novinkou je 
zcela nová účinná látka vyvinutá u BASF – mefent-
rifluconazol, označovaná rovněž názvem Revysol®. 
Revysol® je fungicidní látka, která patří do skupiny 
triazolů, resp. nové třídy tzv. isopropanol-azolů. 

Revysol® byl vyvinut tak, aby na jedné straně 
zabezpečil vysokou úroveň ochrany polních a speci-
álních plodin proti celé řadě houbových chorob a na 
druhé straně aby splňoval neustále rostoucí poža-
davky na ekotoxikologický profil.  

Revysol® bude postupně zaváděn do celé řa-
dy polních a speciálních plodin, jako jsou např. 
obilniny, řepka, kukuřice, cukrovka, brambory, 
luskoviny, chmel, ovoce, vinná réva. 

Jako první přicházejí na řadu obilniny, pro 
něž přinášíme v roce 2021 dva nové fungicidy pro 
foliární aplikaci Tango® Flex a Revycare®. 

Tango® Flex 

Tango Flex® je první z nabídky fungicidů obsa-
hující účinnou látku Revysol®. Jedná se o kombinaci 
dvou přípravků Revystar® a Flexity®. Revystar® je 
nový fungicid obsahující účinnou látku mefentrifluco-
nazol = Revysol® (100 g/l), Flexity® pak se zná-
mou účinnou látkou metrafenone (300 g/l). Přípravek 
Tango® Flex bude dodáván do distribuční sítě ve formě 
společného balení. Jeden karton bude obsahovat 3 x 5 l 
Revystaru a 1 x 5 l Flexity®.  

Registrace přípravků Revystar® a Flexity® po-
krývá všechny důležité choroby ozimých a jarních 
obilnin, jako jsou braničnatky, padlí travní, rzi, hnědá 
skvrnitost, rynchosporiová skvrnitost, ramuláriová 
skvrnitost a choroby pat stébel. 

Díky účinné látce Revysol® a moderním formu-
lacím obou přípravků má toto řešení celou řadu benefi-
tů, jako například vysokou kurativní účinnost, dlouhý 
reziduální účinek, účinnost i za nižších teplot a vyso-
kou odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmín-
kám. Další výhodou je i minimální omezení pro aplika-
ci přípravku. 

Tango® Flex je fungicidní řešení vhodné zejmé-
na pro aplikaci v časných růstových fázích obilnin (tzv. 
T1), ale může být použito i pro ochranu praporcového 
listu v pozdějších fázích vývoje (tzv. T2). 

Doporučené dávkování pro balíček Tango® Flex 
v ozimých a jarních obilninách je 0,75 l/ha Revystar® + 
0,25 l/ha Flexity®. Jeden balíček je pak určen pro ošet-
ření 20 hektarů.  

Revycare® 

Revycare® je další nový fungicid na bázi Revy-
solu. V tomto případě se jedná o společnou formulaci 
(ready-mix) dvou účinných látek. Kromě účinné látky 
mefentrifluconazol (100 g/l) obsahuje i osvědčený 
pyraclostrobin (100 g/l). Přípravek Revycare® je regis-
trovaný pro použití ve všech druzích obilnin proti klí-
čovým patogenům (např. braničnatky, rzi, hnědá skvr-
nitost, rynchosporiová skvrnitost, ramuláriová skvrni-
tost). Podobně jako Tango® Flex má i Revycare® řadu 
předností, především vysokou kurativní účinnost proti 
hlavním chorobám, mimořádně dlouhou dobu působe-
ní, vysokou odolnost vůči smytí deštěm a odolnost 
proti UV záření. Stejně jako Tango® Flex má Revyca-
re® jen minimální omezení pro aplikaci. 

Vzhledem k charakteru účinných látek je Revy-
care® určen především jako ošetření pro ochranu pra-
porcového listu (BBCH 37-39), kde se bude jednat 
o nový standard v účinnosti na rozhodující listové 
choroby. 

Doporučené dávkování fungicidu Revycare® je 
1,2 l/ha v případě ozimých i jarních obilnin. Aplikaci je 
vhodné provádět preventivně či na počátku výskytu 
houbových chorob. 

Kelvin® Duo  

Kelvin® Duo je postřikový selektivní herbicid 
na bázi sulfonylmočovin nikosulfuron a rimsulfuron 
určený k postemergentnímu hubení pýru plazivého, 
ježatky kuří nohy a jednoletých dvouděložných plevelů 
v kukuřici. Pcháč oset potlačuje ve fázi listové růžice.  

Přípravek Kelvin® Duo je snadno přijímán listy 
rostlin. Zastavuje dělení buněk v listech a v kořenech 
citlivých plevelů krátce po aplikaci. Má krátké rezidu-
ální působení v půdě s poločasem rozpadu cca 10 dnů. 
Příjem vody a živin u citlivých plevelů je podstatně 
omezen již krátce po aplikaci, inhibice růstu je patrná 
již za 6 hodin po ošetření, většina plevelů odumírá 
během 2–3 týdnů. 

Kelvin® Duo se používá postemergentně v zr-
nové a silážní kukuřici v růstové fázi od čtvrtého do 
šestého listu kukuřice (BBCH 14–16) v dávce 70–
90 g/ha vždy v kombinaci se smáčedlem Vivolt® (0,1 
%) na aktivně rostoucí plevele ve fázi 2–4 pravých listů 
dvouděložných plevelů a po vytvoření 3–5 listů plevel-
ných trav, tj. při výšce 15–20 cm. 

Přípravek Kelvin® Duo doporučujeme ve spo-
lečném použití s herbicidem Akris® v postemergentním 
termínu ochrany kukuřice, tj. od 4 do 6 listů kukuřice. 
Kombinace Akris® 2 l/ha + Kelvin® Duo 50 g/ha + 
smáčedlo Vivolt® 0,2 l/200 l vody vyřeší spolehlivě 
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přerostlou ježatku i ve fázi odnožování, ale umí také 
prakticky kompletní spektrum dvouděložných plevelů.  

Voodo® 

Voodo® je esterický pyretroid s účinnou látkou 
esfenvalerát (50 g/l) určený k ochraně proti registrova-
ným škůdcům v obilí (mšice, kohoutci rodu Oulema) a 
řepce (krytonosci, blýskáček řepkový, bejlomorka 
kapustová). Má i vedlejší účinnost na další škůdce 
v plodinách. Aplikační dávka se dle plodiny a škůdce 
pohybuje mezi 0,1-0,2 l/ha. V obilí je možné ho použít 
3x, v řepce 1x. 

Voodo® působí kontaktně a požerově, má čás-
tečný translaminární účinek, knock-down účinnost a 
působí také jako repelent. 

Voodo® má vyšší účinnost, působí rychleji a dé-
le než jiné pyretroidy. Dlouhodobou reziduální účin-
nost zajišťuje vyšší fotostabilita (nižší rozkládání UV 
zářením), nižší tenze par (vypařuje se pomaleji) a vyšší 
stabilita ve vodě s vysokým pH (není potřeba upravo-
vat postřikovou jíchu). 

Voodo® je mísitelný se všemi našimi fungicid-
ními a herbicidními přípravky a regulátory růstu. 

Voodo® budeme doporučovat v závislosti na ak-
tuálním tlaku škůdců, klimatických podmínkách a se 
zohledněním zásad antirezistentních strategií, a to jak 
samostatně, tak i v kombinacích s jinými přípravky 
v tank-mixu. 

Samiron® 

Samiron® působí proti plísni bramborové. Pří-
pravek obsahuje účinné látky cymoxanil a propamo-
carb.  

Propamocarb vykazuje systémové působení, 
v rostlinách je akropetálně rozváděn. Tato účinná látka 
se vyznačuje tím, že chrání celou rostlinu včetně no-
vých listů. Díky propamocarbu je zaznamenán antispo-
rulační účinek přípravku. 

Účinná látka cymoxanil ze skupiny acetomidů 
účinkuje na více místech vývojového cyklu patogena. 
Rychle proniká do rostliny a komplexně se rozmísťuje. 
Díky cymoxanilu má přípravek preventivní a vysoce 
kurativní efekt. Výhodou přípravku je nízká závislost 
na počasí a časová flexibilita použití.  Doporučená 
aplikace je 2,5 l/ha od BBCH 21 do BBCH 95. 

 
 



 



 

 



 TREGUS 500 EC
    trinexapak-ethyl 500 g/l

  REGULATO 300 SL
              mepikvát-chlorid 300 g/l

     KOREKT 510 SL
            ethefon 510 g/l

KOMPLEXNÍ STRATEGIE ŘÍZENÍ POROSTŮ
�   ojedinělé regulátory růstu pro český trh

�  nejkoncentrovanější formulace

�   excelentní výsledky kombinace REGULATO + TREGUS 
při brzkém jarním použití v pšenici ozimé

�   pevný a silný porost ječmene jarního při použití 
přípravků TREGUS a KOREKT

 INNVIGO Agrar CZ s.r.o. | info_cz@innvigo.com | www.cz.innvigo.com



NAPROSTO UNIKÁTNÍ FUNGICID
OCHRANA OBILNIN I ŘEPKY

�  ojedinělá kombinace účinných látek

�  excelentní účinnost proti Rhynchosporiové skvrnitosti

�  přesvědčivé výsledky ze sezóny 2019

�  nízké dávkování pouze 0,8–1,0 l/ha

 INNVIGO Agrar CZ s.r.o. | info_cz@innvigo.com | www.cz.innvigo.com

MOLLIS 450 SC
fungicid  
azoxystrobin + difenokonazol + tebukonazol
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