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Prezentace zahrnuje výsledky projektů: 
EIP, projekt č. 17/005/1611a/453/00010 „Půdoochranné technologie v oblasti 

Vysokomýtské synklinály“, 
projekt NAZV číslo QK21010308  

a díky využití materiálů z Národního programu konzervace a využívání 
genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity (MZe ČR 206553/2011-17253).



Práce s biologickými vlastnostmi

•Reakce rostlin na termín výsevu – efektivní doba 
vegetace 
•Tvorba rostlinných orgánů na rostlině a jejich 
podíl na produkci biomasy 
•Kombinovatelnost druhů ve směsích 
•Prodloužení doby vegetace – oddálení vstupu do 
generativní fáze 
•Práce s ozimými formami při jarních výsevech



Dynamiku růstu a biometrika brukvovitých

• konkurenčně silné druhy – hořčice bílá, ředkev olejná, řepice jarní a 
řepka jarní 
• samostatnou skupinou je ozimá řepka, jejíž druhová dominance je 

spojena s procesem jarovizace. Absence působení nízkých teplot 
zamezuje přechodu rostlin ozimé řepky do prodlužovacího růstu, což 
výrazně posílí investici rostlin do tvorby zelené nadzemní biomasy. 
• středně konkurenční druhy - hořčice černá, hořčice sareptská a katrán 

habešský 
• lnička setá a roketa setá se vyznačují nízkou konkurenční schopností 

vůči vzrůstným druhům, protože jejich habitus je výrazně slabší a 
poměrně brzo přecházejí do generativní fáze.



Specifika brukvovitých druhů
• Velký počet využitelných druhů 
• Rozdílný habitus a dynamika růstu 
• Odlišná reakce na teplotní podmínky – teplomilné druhy 
• Vysoká klíčivost semen, dobře vzchází z povrchu půdy, semena 

teplomilných druhů dobře snáší i salinitu půdy 
• Důležité komponenty směsí, tvorba druhově pestrých brukvovitých 
• Meziprodukty rozkladu inhibují zástupce hub, háďátek, ale i plevelů 
• Rizika indukce sekundární dormance, dlouhodobější perzistence v 

půdní zásobě



Habitus rostlin brukvovitých meziplodin



Rostliny hořčice bílé (vlevo) vykazovaly při časném termínu výsevu rychlejší 
dynamiku růstu než hořčice černá (uprostřed) a hořčice sareptská (vpravo). 

foto Brant













časnější výsev = vyšší 
produkce biomasy



Dynamika vývoje produkce nadzemní 
biomasy

Produkce suché nadzemní biomasy brukvovitých meziplodin, výsev 29.3.2021
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Dynamika vývoje poměru nadzemní a podzemní biomasy
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Využití ozimých druhů pro jarní výsevy
• Omezení jarovizace – rostliny nevstupují do generativní fáze 
 - ozimá pšenice 
 - ozimé žito 
 - ozimý ječmen 
 - ozimá řepka 
• Nižší produkce nadzemní biomasy, nízký habitus (nebo pouze vstup do fáze sloupkování) 
• Po mechanickém zásahu regenerace 
• Hledání ozimých druhů pro jarní výsevy (omezený výběr), pozor na přesívkové formy 
• Kombinace s jetelovinami a luskovinami při jarním setí – prosadit na grenning, ozelenění 

environmentálně-technických ploch apod. 
• Podzimní ozelenění vymrzajícím druhem a poté výsev ozimých druhů 
• Luskoviny do širších řádků a při plečkování dosít ozimou obilninu? – poměr fytosanitárních 

rizik (choroby x plevele) – předplodina pro kukuřici 
• Podsevy do sóji po plečkování



Jarní výsevy ozimých ječmenů 
6.4.2020 výsev, 
stav 22.6.2020

29.4.2021 výsev, 
stav 17.6.2021

Oves nahý

Pšenice ozimá



výsevek
odrůda, 
novošlechtění

termín výsevu 
18.3.2020  

termín výsevu 
6.4.2020  

5 MKZ/ha Laurin 3,243 ab 1,490 ab
  16103/J3 3,034 ab 2,412 bc
  Spitfire 3,689 ab 2,772 c
  Rumcajs 3,960 b 1,377 a
  16103/J2 3,869 ab 1,832 abc
  SG-13029/18 2,933 ab 2,405 bc
  Neptun 3,693 ab 1,119 a
  Ariane 2,414 a 1,022 a
  SG-L 1003/19 3,583 ab 1,403 ab
3,5 MKZ/ha Neptun 3,914 b    
  Rumcajs 4,198 b    
  Laurin 2,795 ab    

PRODUKCE EFEKTIVNÍ SUCHÉ NADZEMNÍ BIOMASY (2020)  
– vliv termínu a výše výsevku

Tab. XX: Průměrná suchá hmotnost nadzemní biomasy oddělená u povrchu půdy (t/ha)  u vybraných odrůd a 
novošlechtění ječmene setého. Výška seče 40 mm. Termín hodnocení 25.5.2020, termín výsevu 18.3.2020 a 
4.6.2020, lokalita Lužany. Ověřovány byly výše výsevku 5 a 3,5 MKZ na ha. Odlišné indexy v rámci sloupce 
dokumentují statisticky průkaznou diferenci mezi průměry (ANOVA. Tukey, 95%).



Habitus rostlin ječmene při jarním výsevu - 
2020

- Pokryvnost 
- Reálná hmota ke zpracování 
- Množství hmoty určené pro rozklad



EFEKTIVNÍ PRODUKCE SUCHÉ NADZEMNÍ BIOMASY (2021)

první výsev 19.4.2021 druhý výsev 29.4.2021

odrůda/ 
novošlechtění

přihnojeno 40 kg N/
ha (Urea Stabil), 
24.5.2021 nepřihnojeno

přihnojeno 40 kg N/ha 
(Urea Stabil), 
24.5.2021 nepřihnojeno

t/ha t/ha t/ha t/ha
Ariane 0,783 a 0,724 a 1,056 bc 0,700 a
Laurin 0,882 ab 1,136 ab 0,465 a 0,793 a
Neptun 0,786 a 1,190 abc 1,093 bc 0,799 a
Rumcajs 0,553 a 1,216 abc 1,251 c 0,922 a
SG-L 10049/19 1,335 b 1,705 bc 0,647 ab 1,220 b
SG-L8030A/18 0,724 a 1,711 bc 0,968 abc 0,957 a
SG-L8062/19 0,531 a 1,754 bc 1,201 bc 0,980 a
Turandot* 0,702 a 2,026 c 0,442 a 0,596 a

* pšenice ozimá

Produkce suché nadzemní biomasy ozimého ječmene a pšenice ozimé (t/ha) při výšce seče 40 mm (efektivní 
produkce) stanovená dne 17.6.2021, lokalita Lužany. Odlišné indexy v rámci sloupců dokládají statisticky 
průkazné rozdíly na hladině významnosti 95% (ANOVA, Tukey).



Vytváření dlouhodobých pokryvů půdy
• Zajištění dlouhodobého pokryvu půdy při jednom výsevu 
• Zvýšení produkce biomasy na plochu a prodloužení aktivní fáze 

růstu kořenů 
• Filozofie celoročního zeleného mulče 
• Recyklace živin v rámci cyklu plodiny – plodina fixuje uvolněné 
živiny 
• Zkušenosti s reakcí druhů na mechanický zásah 
• Vývoj meziřádkovách mulčovačů – elektromotory 
• Výrazná regulace plevelů



Podzimní výsevy – založeno 7.10.2020

druh vysetý do pásků druh vysetý plošně výsevek (kg/ha)

hrách rolní (ozimá forma) oves nahý 80 + 40

hrách rolní (ozimá forma) hořčice bílá 80 + 6

oves nahý svazenka vratičolistá 80 + 10

Ideální stav při nízké úrovni zaplevelení, pozdní výsev omezuje plevele



Ideální stav při nízké úrovni zaplevelení, 
pozdní výsev omezuje plevele





Produkce biomasy před prvním mulčováním

Varianta

produk
ce ovsa 
nahého 
(t/ha)  

produkc
e 
hrachu 
rolního 
(t/ha)  

produkc
e 
svazenky 
vratičolis
té (t/ha)

produkce 
jetele 
nachovéh
o (t/ha)

produkc
e 
kulturní
ch druhů 
(t/ha)  

produ
kce 
plevel
ů (t/
ha)  

produ
kce 
nadze
mní 
bioma
sy (t/  

oves nahý + hrách rolní 
(ozimý) 3,304 a 2,352 a     5,656 ab 0,166 a 5,822 bc

hrách rolní (ozimý)     3,916 a     3,916 a 0,262 a 4,178 b
oves nahý + svazenka 
vratičolistá 2,032 a     4,538   6,570 b 0,038 a 6,608 c
oves nahý + jetel 
nachový 5,260 b       0,368 5,628 ab 0,340 a 5,968 bc

oves nahý 6,512 b         6,512 b 0,427 a 6,939 c
neosetá kontrola 
(plevele)

                2,109 b 2,109 a







Produkce biomasy při druhém mulčování

Varianta

produkc
e ovsa 
nahého 
(t/ha)  

produkc
e 
hrachu 
rolního 
(t/ha)  

produkce 
svazenky 
vratičolist
é (t/ha)

produkce 
jetele 
nachovéh
o (t/ha)

produkce 
kulturníc
h druhů 
(t/ha)  

produkc
e 
plevelů 
(t/ha)  

produkc
e 
nadzem
ní 
biomasy 
(t/ha)  

oves nahý + hrách rolní 
(ozimý) 0,973 A 0,145 a     1,118 ab 0,066 a 1,184 ab

hrách rolní (ozimý)     0,560 a     0,560 a 0,211 a 0,771 a

oves nahý + svazenka 
vratičolistá 0,974 A     0,345   1,318 abc 0,004 a 1,322 ab

oves nahý + jetel nachový 1,670 B       0,021 1,691 bc 0,047 a 1,738 ab

oves nahý 2,026 B         2,026 c 0,039 a 2,064 b
neosetá kontrola 
(plevele)                 1,925 b 1,925 b



Ozelenění trajektorií postřikovače

Lokalita 1

Lokalita 2

Lokalita 4



Ozelenění trajektorií postřikovače



Způsoby managementu



Změna pohledu na greening
• Eliminace rizika zaplevelení 
• Zajištění dlouhodobé aktivní funkce kořenů 
• Tvorba zelené fytomasy po dlouhou dobu vegetace (od podzimu 

do následné plodiny) 
• Volba vhodných systémů řízení růstu porostů 
• Kalkulace s bilancí C 
• Zásadní roli musí hrát ekonomika – budou podpory krýt 

náklady?



Plánování produkce osiva meziplodin
• Odhad ve vztahu k potřebám podniku, státu 
• Faktory určující efektivitu produkce 
 - použití desikantů 
 - technologie sklizně (dvoufázová?) 
 - technologie čištění a sušení 
 - vliv předplodiny 
 - vliv počasí (prognóza sucha, variabilita srážek) 
• Je rozumné počítat s využitím domácí produkce







Závěry
• Stále je podceňována druhová a vnitrodruhová odlišnost 
• Téměř žádný posun ve šlechtění  
• Nutnost cíleného vývoje rostlin využívaných jako meziplodiny, 

pomocné plodiny, greening apod. 
• Neznámá situace ve vztahu k nákladům na osivo a jeho 

dostupnosti



Děkujeme za pozornost!!!


