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Renesance meziplodin na polích

Nové škodlivé druhy polních plevelů v ČR 

Nové dotační tituly.
Meziplodiny na českých polích zažily v po-

sledních 10 letech dokonalou renesanci. Tuto 
změnu odstartovala především nová společ-
ná dotační politika Evropské unie. Zpočátku 
většina zemědělců volila jednodušší a levnější 
směsi, které sice splňovaly požadavky pro jed-
notlivé dotační tituly, ale nebylo to vždy řeše-
ní optimální, co se týče vhodnosti pro osevní 
postup a půdu samotnou. Postupně však pře-
vládl přístup sledující více potřeby půdy a ag-
rotechniky nad čistě ekonomickým hlediskem. 
Zemědělská veřejnost se začala více zajímat 
o složení druhové i o jednotlivé odrůdy. Tato 
změna v přístupu byla způsobena zkušenostmi 
agronomů získanými pěstováním meziplodin  
v předchozích letech a snahou využít příslušné 
dotační tituly v co nejlepší péči o půdu.

Nově plánované podmínky společné zeměděl-
ské dotační politiky pokračují v nastaveném směru 
a opět je v návrhu řada dotačních titulů, ve kterých 
se počítá s meziplodinami. Při výrobě a kompozici  
v prvé řadě bereme v úvahu složení směsi z hledis-
ka kvality a vhodnosti pro půdu a osevní postup. 
Následně posuzujeme cenu, což je také stále důle-
žitý a legitimní požadavek.

 
Meziplodiny však nejsou až taková novinka. 

Řada zemědělců je využívala na svých pozemcích 
již dříve a těžila z jejich pozitivních vlastností, které 
se v praxi osvědčují už po staletí. Využití meziplo-
din má ekonomický přínos sám o sobě, nehledě  
na případnou získanou dotaci.

Mezi hlavní přednosti pěstování meziplodin
patří:

 Tvorba humusu
Organické zbytky zapracované do půdy se po-

stupně přemění na humus. Mineralizované živiny 
jsou pak opět dostupné pro následující plodiny. 
Humózní půda je jedním ze základních předpo-
kladů dobrých výnosů. Zvýšení obsahu humusu 
zlepšuje schopnost zadržovat vodu a vázat živiny.

Produkce biomasy
Porost krycí plodiny lze využít různými způsoby. 

Kromě zapravení porostu do půdy jej lze zužitkovat 
i jako substrát pro bioplynové stanice nebo pro vý-
živu zvířat. Jako meziplodiny jsou využívány také 
leckteré mimořádně důležité pícniny, např. jílky, 
jetele nebo vikve. Některé dotační tituly však neu-
možňují sklizeň biomasy a je třeba tuto skutečnost 
zohlednit. 

Uchování živin
Po sklizni hlavní plodiny je v půdě stále dosta-

tek živin. V závislosti na formě, ve které jsou živi-
ny přítomny, jsou postupně z půdy vyplavovány  
a tím ztraceny pro následující plodiny. Meziplodiny 

Jak funguje uchovávání živin v půdě díky meziplodinám?

P S
N K Ca

P S
N K Ca

P S
N K Ca

P S
N K Ca

ZBYTKOVÉ
ŽIVINY

ZÍSKÁVÁNÍ
ŽIVIN

ŽIVINY

meziplodina

následující plodiny
posklizňové zbytky
předchozí plodiny

Spektrum plevelů se v průběhu času dy-
namicky mění, což z jejich regulace spolu  
s měnící se skladbou herbicidů dělá nikdy ne-
končící proces hledání optimálních řešení. Ně-
které druhy plevelů mohou postupně vymizet,  
naopak řada dalších se nově šíří, případně se 
mění jejich biologické vlastnosti. Můžeme tak 
sledovat nárůst výskytu invazních druhů, které 
teprve nedávno pronikly na naše území, dále 
šíření dosud bezvýznamných druhů z okrajů 
polí do porostů polních plodin, výskyt již zave-
dených druhů v plodinách, ve kterých se dosud 
neuplatňovaly a vznik a šíření rezistentních  
populací, které narušují zaběhnuté systémy  
regulace zaplevelení.

1) Invazní druhy polních plevelů
Jako invazní označujeme ty druhy, které se  

na našem území začaly šířit teprve v nedávné době 
po jejich zavlečení z jiných zemí. K zavlékání nových 
druhů rostlin stále dochází, jen část se jich ale může 
uplatnit jako polní plevele. Některé druhy invazních 
plevelů jsou již zemědělské veřejnosti dostatečně 
známé, což usnadňuje jejich včasnou identifikaci  
a zavedení adekvátních regulačních opatření (např. 
mračňák), jiné mohou být z počátku přehlédnuty, 
což jim umožní se na nových pozemcích rychle 
rozšířit. Z významnějších invazních druhů plevelů 
můžeme vybrat následující:

Mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti) 
– vysoká (1,5 - 2 m), snadno identifikovatelná rost-
lina s typickými velkými, srdčitými listy a žlutými 
květy. Pochází z východní Asie, odkud se jako ple-
vel rozšířil do mnoha oblastí světa. Na naše území 
se dostal především jako příměs zemědělských 
produktů (sojových bobů) ze Severní Ameriky.  
Semena mračňáku mají velmi silné osemení, které 
jim umožňuje procházet bez poškození zažívacím 

naopak absorbují a ukládají tyto živiny prostřed-
nictvím svého kořenového systému do organické 
hmoty, čímž jsou následně opět dostupné pro dal-
ší plodinu. Živiny, které se nevyplaví z půdy, nemu-
síte v příštím roce nakupovat!

Fixace vzdušného dusíku
Některé leguminózy jsou mimořádně vhodné 

pro využití jako meziplodiny. Pomocí symbiózy  
s rhizobii fixují atmosférický dusík, který je pak pří-
stupný dalším plodinám. V této symbióze posky-
tují rostliny rhizobiím sloučeniny uhlíku jako zdroj 
energie. Bakterie meziplodin uvolňují přeměněný  
atmosférický dusík ve formě amonného dusíku. 

traktem hospodářských zvířat. Objeví-li se jako pří-
měs v krmivech, jsou pak s mrvou i hnojem (přežijí 
i poměrně dlouhou dobu zrání hnoje) rozmetány 
na nové pozemky. V půdě vytvářejí perzistentní 
zásobu, ve které vydrží životná i několik desítek let 
(dlouhověkost půdní zásoby mračňáku patří mezi 
pleveli k jedné z nejvyšších). 

Jak funguje uchovávání živin v půdě  
díky meziplodinám?

Měnící se plevelné spektrum.

V tomto čísle:

» strana 4

» strana 5

» strana 6

Výběr hybridů  
slunečnice  
pro osev 2023
Čím se řídit při výběru hybridu.

Brzké jarní období  
a ochrana rostlin
Leden a únor na poli.

RGT Gagarin – 
nový jarní ječmen
První výnosy a postřehy pěstitelů.

Obr. 1: Mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti).
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Tab. 1: Přehled nových dotačních titulů - možnosti využití různých směsí osiva.
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Pro podporu této symbiózy se doporučuje  
očkování rhizobiemi nebo použití obalovaných  
semen s jejich kulturou.

Podpora tvorby mikroorganismů v půdě
Půdní edafon tvoří veškeré organismy žijící  

v půdě, mezi jinými hmyz, žížaly, houby, bakte-
rie, řasy a háďátka. Uvádí se, že edafon tvoří 7 %  
organické složky půdy, ale jeho význam pro půdu 
je obrovský, bez jeho přítomnosti by nemohla pro-
bíhat přeměna organických látek. Tyto organismy 
jsou pro půdu a její úrodnost velmi prospěšné  
a jen malou část z nich tvoří patogeny. Vysoká bio-
diversita půdy zajišťuje její odolnost vůči vnějším 
vlivům. Větší půdní organismy, jako např. žížaly, 
zlepšují půdní strukturu. Pěstováním meziplodin 
jim vytváříme lepší podmínky pro rozvoj. 

Potlačení plevelů
Zapojený porost meziplodin dokáže účinně 

potlačit rozvoj plevelů. Pokud se meziplodina  
vyseje brzy po sklizni, vytvoří se rychle hustý porost 
rostlin, který účinně potlačuje plevele a omezuje 

tak jejich šíření. To funguje zvláště dobře u rych-
le klíčících krycích plodin, které se vysévají ihned  
po sklizni, jako např. hořčice a její směsi.

Zlepšení půdní struktury
Pěstované meziplodiny zlepšují svými kořeny 

strukturu půdy. Zvyšují jak vsákavost vody, tak ka-
pilaritu půdy. Mezi jednotlivými druhy pěstovaných 
meziplodin je rozdíl v hloubce prokořenění. Ředkev 
olejná koření až do hloubky 2 m. Jemné kanálky  
a póry zůstávají v půdě, i když rostlina zmizí. Násled-
ně může voda i vzduch jednoduše proudit půdou. 

Ochrana proti erozi
Nepokrytá půda je vždy vystavena povětrnost-

ním vlivům a tedy i erozi. Vítr a především voda do-
kážou z polí odnést značné množství nejcennějších 
složek půdy. Erozi zabráníte využitím meziplodin, 
které disponují mohutným nárůstem organické 
nadzemní hmoty i kořenového systému ve velmi 
krátkém časovém období. Nadzemní část chrání 
před větrnou erozí a kořeny drží půdu, čímž zabra-
ňují její odplavování. Díky porostu meziplodin lze 

Nové dotační tituly.

tak snadno chránit půdu až do zasetí další hlavní 
plodiny. Na plochách s vysokým rizikem může mít 
také smysl založit krycí plodinu jako podsev.

Potlačování parazitických háďátek
Použitím speciálních odrůd ředkve olejné a hoř-

čice bílé můžeme velmi účinně redukovat popula-
ce parazitických háďátek. Tyto speciální odrůdy sti-
mulují líhnutí larev, ale nedovolí rozvinutí životního 
cyklu háďátek jako u hostitelské rostliny. 

Fytohygiena
Volba jednotlivých druhů využívaných jako 

meziplodiny by měla reflektovat osevní postup 
takovým způsobem, aby se nevytvářel most pro 
jednotlivé škodlivé organismy. Z tohoto důvodu je 
mimořádně vhodná svazenka či pohanka, jakožto 
druhy, které nejsou botanicky příbuzné s majoritně 
využívanými hospodářskými plodinami.

Potrava pro hmyz
Kvetoucí směsi rostlin jsou určeny pro zaklá-

dání biokoridorů s cílem podpořit rozmanitost ži-
vočišných a rostlinných druhů v krajině. Kvetoucí 
porosty obsahující velké množství různých dru-
hů produkují ve zvýšené míře pyl a nektar, čímž 
podporují populace opylovačů včely medonosné  
a čmeláků. Jejich rozmístění v agrosystému přispívá 
k rychlejšímu rozvoji populací přirozených nepřá-
tel polních škůdců, např. slunéčka, pestřenky, dra-
vé ploštice. Biopásy poskytují živočichům potravu  
a ochranu i v zimních měsících, podporují pestrost 
a rozmanitost krajiny. Využití kvetoucích biopásů 
přispívá také k pozitivnímu vnímání zemědělství  
u veřejnosti.

Všechny výše uvedené argumenty pro pěsto-
vání meziplodin lze shrnout do jediného a tím je 
zvýšení úrodnosti vaší půdy. 

S reformou Společné zemědělské politiky  
v roce 2023 se opět mění nároky na zemědělce  
a přímé platby se ještě více propojí s potřebami  
v oblasti životního prostředí. 

Na aktuální vývoj nové dotační politiky reaguje-
me komplexní nabídkou směsí vhodných pro nové 
dotační tituly, která je on-line zveřejněna na naší 
webové stránce www.agrokop.com. 

Obchodní zástupci firem AGROKOP HB, 
AGROKOP CZ, VP AGRO a ČESKÁ OSIVA vás  
budou také o aktuálních změnách a nabídce  
neprodleně informovat.    

kolektiv autorů AGROKOP HB s.r.o.

Tel.: 603 193 694 | www.agrokop.com

CERTIFIKOVANÉ 
TRAVNÍ SMĚSI
   Vynikající krmná hodnota

   Eliminace šťovíků

   Exkluzivní pícní odrůdy

KOMPLEXNÍ SMĚSI PRO 
NOVÉ DOTAČNÍ TITULY
   Agroenvironmentálně-klimatická 
opatření (AEKO)

   Režimy pro klima a životní  
prostředí - celofaremní ekoplatba 
– Úhory
– Ochranný pás podél vodního toku
– Travní porost na orné půdě

NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU PODMÍNKY - STAV K 31. 1. 2023 DOPORUČENÉ OSIVO

A) Režimy pro klima 
     a životní prostředí – 
     celofaremní ekoplatba

Ochranný pás podél vodního toku
1 rok, umožněna víceletost pásů, směs trav z čeledi 
lipnicovitých/ne obiloviny/ s příměsí nízkovzrůstných dusík 
vázajících plodin do 10 %

Směsi TRAVAMAN – Pastevní,  Pastevní směs pro koně,
Luční směs do sucha bez jetelovin, Směs pro vinice 
a sady, Energetická směs a Směsi zelený úhor GOLD a EKO

Zelený úhor
udržování minimálně 2 roky, porost trávy čeledi lipnicovitých,
jejich směs a a směs trav s plodinami vázajících dusík do 50 %

Zelený úhor GOLD a EKO, lze použít i travní směsi 
TRAVAMAN

Nektarodárný úhor
1 rok na stanovišti, porost minimálně 3 kulturních plodin, kdy podíl 
žádné nepřekročí 80 %, trav do 30 % a plodin vázající dusík do 50 %

Nektarodárný úhor GOLD a EKO, lze použít i tyto směsi:
Proterra humus, Nektarodárný biopás, Nektarodárný biopás I

Travní porost na orné půdě (G) Sortiment směsí  TRAVAMAN

B) Agroenvironmentálně –
     klimatická opatření

Zatravňování orné půdy

a) zatravňování orné půdy běžnou směsí certifikovaná travní směs osiv Sortiment směsí  TRAVAMAN

b) zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí certifikovaná směs osiv schválená místně příslušným orgánem  
   ochrany přírody Směs chráněná krajinná oblast TRAVAMAN

c) zatravňování orné půdy regionální směsí certifikovaná směs osiv schválená místně příslušným orgánem  
   ochrany přírody Speciální směs dle požadavků orgánu ochrany přírody

d) zatravňování orné půdy podél vodního útvaru 
     běžnou směsí certifikovaná travní směs osiv Sortiment směsí TRAVAMAN

e) zatravňování orné půdy podél vodního útvaru 
     druhově bohatou směsí

certifikovaná směs osiv schválená místně příslušným orgánem  
   ochrany přírody Směs chráněná krajinná oblast TRAVAMAN

f) zatravňování orné půdy podél vodního útvaru 
    regionální směsí

certifikovaná směs osiv schválená místně příslušným orgánem  
   ochrany přírody Speciální směs dle požadavků orgánu ochrany přírody

g) zatravňování orné půdy v infiltračních oblastech certifikovaná travní směs osiv Sortiment směsí TRAVAMAN

h) zatravňování drah soustředěného odtoku certifikované osivo dle přílohy č. 1, min. výsevek 35 kg/ha Směs pro zatravnění drah soustředěného odtoku

Pěstování meziplodin

a) pěstování meziplodin pro zlepšení struktury půdy
certifikovaná směs osiv, minimálně dvě plodiny dle části 
A přílohy č. 4, tyto plodiny alespoň 50 %, minimální výsevek 9 kg/ha

Směs pro zlepšení struktury

b) pěstování meziplodin proti utužení půdy
certifikovaná směs osiv, minimálně dvě plodiny dle části 
B přílohy č. 4, tyto plodiny alespoň 50 %, minimální výsevek 9 kg/ha

Směs proti utužení půdy

Biopásy, které se člení na tituly

a) krmné biopásy certifikovaná směs osiv dle přílohy č. 5 Krmný biopás, Krmný biopás I

b) nektarodárné biopásy certifikovaná směs osiv dle přílohy č. 5 Nektarodárný biopás,  Nektarodárný biopás I

c) kombinované biopásy 
    (Krmný biopás + jetelotravní biopás)

směs certifikovaných osiv, přičemž zastoupení trav ve směsi 
bude tvořit méně než 50 %

Krmný biopás, Krmný biopás I + Jetelotravní směs 
na ornou půdu, Vojtěškotráva, Přísev

Ochrana čejky chocholaté certifikovaná směs osiv dle podle přílohy č. 6 Čejka směs pro opylovače, Čejka krmná směs

Druhově bohaté pokrytí orné půdy certifikovaná směs osiv dle podle přílohy č. 7, minimální výsevek 8 kg/ha Druhově bohatá směs Gold a Eko

Renesance meziplodin na polích
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V Polabí a na Jižní Moravě jde již o významný 
plevel porostů cukrovky, současným systémem  
regulace plevelů v této plodině je mračňák obtíž-
ně zasažitelný; může se vyskytovat i v porostech 
kukuřice nebo slunečnice. Opakovaně se setkává-
me i s extrémně zaplevelenými porosty cukrovky.  
Na takovýchto pozemcích je při konvenčním způ-
sobu regulace plevelů obtížné se mračňáku zbavit.  
V posledních letech se ale nabízí možnost využít 
odrůdy cukrovky tolerantní k herbicidům, které 
mračňák spolehlivě regulují.

Ambrózie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia,  
starší název – ambrózie pelyňkolistá) pochází  
se Severní Ameriky a v mnoha evropských zemích 
se v současnosti velmi intenzivně šíří jako polní  
plevel. V našich podmínkách jsou rostliny nejčastě-
ji 0,5-1 m vysoké, listy jsou dvakrát až třikrát peře-
nosečné, ambrózie je jednodomá rostlina, v rámci 
jedné rostliny se vyvíjejí zvlášť květenství samčí  
a samičí. Samčí květenství tvoří nápadný vrcholový 
nebo úžlabní hrozen, jednokvěté samičí úbory jsou 
nenápadné, ukryté při bázi hroznu samčích úborů 
nebo v paždí horních listů.

Ambrózie je velmi konkurenceschopná, při sil-
nějším výskytu může výrazně snižovat výnosy plo-
din a navíc má negativní dopady na zdraví obyvatel. 
Z těchto důvodů je považována za velmi nebezpeč-
ný druh. V klimaticky příznivých oblastech (převáž-
ně ve středním Polabí, v okolí Prahy, na jižní Moravě) 
se již vyskytuje i na polích, či v blízkosti zeměděl-
ských podniků. Nejčastěji se s ní setkáváme jako  
s plevelem v kukuřici, ale i v okopaninách, v poros-
tech sóji a podobně. Z počátku roste především na 
okrajích pozemků, na silně zasažených polích je ale 
již její výskyt celoplošný.

Kokotice ladní (Cuscuta campestris) – parazitic-
ký plevel především jetelovin původem ze Severní 
Ameriky. Těžiště výskytu je na jižní Moravě, v sou-
časné době se ale intenzivně šíří i ve středních Če-
chách. Od podobné kokotice jetelové se liší častěji 
žlutou barvou lodyh, a především nestejně dlouhý-
mi čnělkami, zakončenými kulovitou bliznou (nutno 
použít silnější lupu). Stejně jako jiné druhy i kokotice 
ladní odčerpává potřebné látky z hostitelských rost-
lin, tím je oslabuje a dochází k jejich vadnutí a usy-
chání. V porostech pícnin pak vznikají následkem 
kruhovitého šíření parazita plochy zcela bez výsky-
tu plodiny. V jižní Evropě se kokotice ladní stala vý-
znamným parazitickým plevelem v porostech cuk-
rovky, její výskyt na řepě byl již zaznamenán i v ČR. 

Plevelné proso seté (Panicum miliaceum) –  
od kulturního prosa se liší především tmavou bar-
vou obilek, které po dozrání snadno vypadávají  
z laty. Silně odnožuje, laty jsou volně rozprostřené. 
Ačkoliv se v ČR poprvé objevilo až v posledních de-
setiletích 20. století, rychle se rozšířilo a představuje 
významný plevel především v kukuřici, kde se může 
při opakovaném pěstování na témže pozemku silně 
rozmnožit. Kromě kukuřice roste i v porostech ostat-
ních okopanin, zde je ale jeho regulace snadnější. 
Může se uplatnit i v zeleninách a luskovinách. Je 
přirozeně odolné triazinovým herbicidům, v době, 
kdy se tato skupina účinných látek používala, se ple-
velné proso na pozemcích značně rozšířilo. V rámci 
ČR roste nejčastěji na jižní Moravě, v Polabí a Poo-
hří. Stále častěji se s ním ale setkáváme i na polích  
ve středních polohách.

2) Nové problémy s trávovitými plevely
Plevelné trávy vždy představovaly významnou 

skupinu polních plevelů. V 70. a 80. letech 20. sto-
letí se jejich význam celosvětově snížil v důsledku 
rozšíření používání účinných graminicidů. Přesto 
stále máme v každé skupině plodin několik druhů 
plevelných trav, které jsou konkurenčně velmi zdat-
né a při nezvládnuté ochraně mohou způsobovat 
značné škody na výnosech. K nim se pak v posled-
ních letech přidávají i další druhy, jako je mrvka myší 
ocásek a jílek mnohokvětý.

Mrvka myší ocásek (Vulpia myuros) - jedná se 
o jednoletou, ozimou trávu. Vytváří svazčité trsy 
světle zelené barvy, čepele listů jsou stočené, úzké, 
na svrchní straně krátce chlupaté. Jazýček je krát-
ký, uťatý, ouška chybí. Stébla jsou vysoká 10-30 cm, 
poměrně tenká, lata je úzká, stažená, její spodní 
část je dlouho zakrytá pochvou posledního listu. 
Obilky jsou drobné, s dvojnásobně dlouhou osinou. 
Mohou se šířit větrem. Mrvka myší ocásek roste pře-
devším na suchých stanovištích, k čemuž je velmi 
dobře morfologicky přizpůsobena (úzké, svinuté 
listy apod.). Přirozeně se vyskytuje na písčitých mís-
tech, jako jsou například okraje borových porostů, 
dobře se vypořádává i s velmi nízkou úrovní zásoby 
živin. Často ale také roste na druhotných, lidskou 
činností vytvořených stanovištích, vysýchavých,  
s nezapojenou vegetací. Pokud jde o ruderální plo-
chy, setkáváme se s ní na sušších, opuštěných mís-
tech, u různých skládek zemin či různého sypkého 
materiálu, podél cest, v prostorech uhelných skladů 
i jako s plevelem na železnici, kde roste jak přímo  
v kolejištích, tak i v jejich okolí. Právě výskyt u pol-
ních cest v těsném sousedství orné půdy umožňuje 
mrvce pronikat do polí, kde se v posledních letech 
stále častěji objevuje především jako plevel ozimých 
plodin, převážně obilnin, ale roste i v ozimé řepce, 
ve slunečnici, bramborách a dalších plodinách. 

Asi nejhojněji roste ve středních Čechách, stejně 
tak se s ní setkáváme ale i v severních Čechách, je 
udávána i z jižních Čech, jižní a severní Moravy a ze 
Slezska.

Možnosti chemické regulace mrvky jsou omeze-
né, vzhledem k tomu, že byla potvrzena přirozená 
tolerance k herbicidům inhibujícím enzym acetyl-
-koenzym A karboxylázu (ACCázu), další vědecké 
studie potvrzují její přirozenou toleranci k příprav-
kům inhibujícím enzym acetolaktátsyntázu (ALS).

Jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum) je jed-
noletá, ozimá až víceletá, volně trsnatá tráva. Stébla 
dorůstají výšky 0,5 – 1 m a jedna rostlina může vy-
tvořit až 50 odnoží. Jazýček je poměrně krátký, ouš-
ka jsou výrazná, jejich konce se překrývají. Lichoklas 
je dlouhý, obilky jsou kryty pluchou s osinou stejné 
délky. Právě dlouhé, později obloukovitě převislé, 
osinaté lichoklasy jsou v porostech dosti nápadné. 
Jílek mnohokvětý obilniny obvykle přerůstá, v řepce 
dorůstá úrovně porostu. 

Jílek mnohokvětý je pěstován jako pícní tráva, 
bývá pěstován i jako meziplodina, často v podse-
vu. V místech pěstování vždy poměrně snadno 
zplaňoval a vyskytoval se na pozemcích i po sklizni  
a v následujících letech. V současné době je ale 
často výskyt jílku mnohokvětého již trvalejšího cha-
rakteru, roste jako plevel i na polích, kde pěstován 
nebyl. Můžeme ho proto právem označovat nejen 
jako zaplevelující rostlinu, ale přímo jako polní ple-
vel. Jílky obecně jsou poměrně náchylné ke vzniku 
rezistence k herbicidům a první rezistentní popula-

Obr. 2: Ambrózie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia).

Obr. 3: Jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum).

Obr. 4: Hulevník Loeselův (Sisymbrium loeselii). Obr. 5: Ostropes trubil (Onopordum acanthium).

ce již byly na našem území detekovány, což může  
v budoucnu komplikovat jeho regulaci. 

3) Nové plevele ozimů v nižších polohách
    Hulevník Loeselův (Sisymbrium loeselii) je jed-
noletý, ozimý plevelný druh z čeledi brukvovitých. 
Lodyha je přímá, obvykle kolem 1 – 1,5 m vysoká, 
ale v řepce dosahuje nad úroveň porostu. Lodyhy 
větví až v horní polovině, listy jsou kracovitě až ly-
rovitě peřenodílné, chlupaté. Květenstvím je bohatý 
hrozen. Kališní lístky citrónově žluté; korunní lístky 
zlatožluté, delší než kalich. Plodní stopky jsou odstá-
lé až rozprostřené, rovné; šešule oblé, 2-4 cm dlou-
hé, obvykle srpovitě dovnitř zahnuté, lysé nebo na 
bázi brvité. Semena jsou drobná, podlouhle vejčitá, 
hnědožlutá. Hulevník Loeselův přezimuje ve fázi lis-
tové růžice, která je obvykle větší, než je tomu např. 
u úhorníku mnohodílného. 

Dříve se vyskytoval především jako plevel v síd-
lech, kde rostl na neudržovaných místech či podél 
komunikací. V ČR se jedná v poslední době o čím dál 
častější plevel řepky v teplejších oblastech, vzrůs-
tem podobný úhorníku, snadno odlišitelný tvarem 
listů a výraznějšími květy. Přerůstá porost plodiny, 
kvete obvykle téměř do sklizně. Právě díky kvetení 
po odkvětu řepky je v porostech poměrně nápad-
ný a je možné jeho výskyt na pozemku zazname-
nat již v prvopočátcích šíření. Druh je konkurenčně 
zdatný, nejhojnější je při okrajích pozemků. Na řadě 
polí se však již vyskytuje celoplošně. V letošním 
roce byl jeho výskyt podpořen prořídlými porosty 
řepky a oproti jiným letům jím byla pole především  
ve středních Čechách mnohem silněji zaplevelena.

Hulevník lékařský (Sisymbrium officinale) je po-
dobně jako hulevník Loeselův jednoletý, ozimý ple-
velný druh patřící mezi brukvovité rostliny. Lodyha 
je přímá, kolem 0,5 - 1 m vysoká, v případě dostatku 
prostoru již od báze bohatě větvená, v porostech 
polních plodin ale obvykle vlivem konkurence vět-
ví až v horní polovině. Větve jsou rozkladité až roz-
prostřené, výše vystoupavé, až 50 cm dlouhé, často  
v době zrání tmavě fialově purpurové. Dolní a pro-
střední listy jsou řapíkaté, peřenosečné, s výrazným 
koncovým úkrojkem. Horní listy jsou krátce řapí-
katé, peřenosečné až hrálovité, zubaté. Květy jsou 

drobné, nenápadné, v prodlouženém hroznovitém 
květenství. Oproti příbuzným druhům plevelů je ty-
pické to, že šešule jsou těsně přitisklé k lodyze, bý-
vají kolem 1 cm dlouhé, postupně se zužují od báze  
k vrcholu. Semena jsou 1,5 mm dlouhá, 1 mm široká, 
tmavě rezavě hnědá. Rozmnožuje se pouze gene-
rativním způsobem. Kvete od května do podzimu 
a na jedné rostlině dozrává od několik set po několik 
tisíc semen, která jsou poměrně dlouze dormantní. 

Hulevník lékařský byl v minulosti příležitostným 
plevelem v zeleninách, na zahradách, těžiště jeho 
výskytu ale leželo na neudržovaných plochách  
v sídlech a jejich okolí. V posledních letech se stá-
le častěji setkáváme s hulevníkem lékařským jako  
s plevelem v ozimé řepce. V době květu je poměrně 
nenápadný, později se ale rostliny zabarvují do tem-
ně fialové barvy, která je v porostech řepky dobře 
viditelná. Nejčastější je při okrajích, kam se dostává 
z okolních ploch, letos jsme ale již zaznamenali silně 
zaplevelené pozemky a předpokládáme, že v násle-
dujících letech se tento druh bude na orné půdě 
uplatňovat čím dál více.

K dalším lokálně významným druhům hvězdni-
covitých plevelů řepky patří Ostropes trubil (Ono-
pordum acanthium). Ostropes je snadno rozpozna-
telný díky sivému zbarvení rostlin, velkým, v mládí 
pavučinatě plstnatým listům, které jsou na okrajích 
hrubě zubaté a ostnité, a výrazně křídlaté lody-
ze. Úbory jsou poměrně velké, fialové, s ostnitým  
zákrovem. Na podzim vytváří ostropes mohutné lis-
tové růžice, ze kterých na jaře vyrůstá lodyha vyso-
ká kolem 1,5 m. Stejně jako předchozí druh, i ostro-
pes trubil se na pozemky šíří především z okolních 
ploch, které v případě, že nejsou řádně udržovány, 
poskytují bohatý zdroj nažek. V ozimé řepce může 
vytvářet silné, rozvětvené rostliny, ale v ostatních 
plodinách se uplatňuje výrazně méně. Nejhojnější 
je na okrajích pozemků, odkud postupně proniká 
i do vnitřních částí. Účinným preventivním opat-
řením výskytu tohoto druhu na polích je údržba 
vegetace v okolí polí a tím zabránění šíření nažek 
tohoto druhu do porostů polních plodin.

Ing. Josef Holec, Ph.D, 
Česká zemědělská univerzita v Praze

» pokračování ze str. 1

Nové škodlivé druhy polních plevelů v ČR
Měnící se plevelné spektrum.



4     
  
březen 2023
AgroImpulsy

Výběr hybridů slunečnice pro osev 2023 
Čím se řídit při výběru hybridu.

Podle odhadů Svazu pěstitelů a zpracova-
telů olejnin (dále jen SPZO), lze předpokládat,  
že celková produkce podle známé plochy 
22,485 tis. ha (dle ČSÚ) a průměrného odha-
dovaného výnosu 2,65 t/ha (situace leden 
2022) by se měla pohybovat ve výši 59,585 tis.  
tun (2021: 52,118 tis. t, zdroj: ČSÚ). Podni-
ky spolupracující s SPZO na Moravě dosáh-
ly v roce 2022 průměrného výnosu nažek  
ve výši 3,11 t/ha. 

Čím se řídit při výběru hybridu:
1. Směr využití finální produkce

Olejný typ: hybrid pro zpracování na olej, žá-
doucí obsah tuku nad 44 %, obsah kyseliny linolové 
nad 62 %, situace 2022 dle šetření SPZO: osev okolo  
21,0 tis. ha (cca 93 % z celkové plochy osevu sluneč-
nice v roce 2022). V roce 2022 patřily mezi pět nej-
pěstovanějších hybridů tohoto typu v sestupném 
pořadí dle plochy osevu tyto hybridy: P63LE113 (E), 
LG 50.479 SX, SY BACARDI CLP, P62LE122 a ES JANIS 
CLP (všechny ze Společného evropského katalogu, 
dále jen SEK).

Krmný a potravinářský typ: hybrid se sníženým 
obsahem tuku (25-40 %) pro krmné účely. V roce 
2022 zaujímala plocha slunečnice tohoto typu dle 
šetření SPZO okolo 0,7 tis. hektarů (cca 3 % z celkové 
plochy osevu slunečnice v roce 2022). V roce 2022 se 
pěstovaly u nás tyto krmné hybridy v sestupném po-
řadí dle plochy osevu: X 4428 CL, P64BB400, SUNBIRD 
W, ES ROYAL, SUNBIRD L II a N5LE442 SU (všechny ze 
SEK). 

High oleic typ (dále jen HO): V roce 2022 
zaujímala pěstitelská plocha slunečnice toho-
to typu dle našeho šetření okolo 0,9 tis. hektarů 
(cca 4 % z celkové plochy osevu slunečnice v roce 
2022). V roce 2022 patřily mezi pět nejpěstova-
nějších hybridů tohoto typu v sestupném po-
řadí dle plochy osevu tyto hybridy: ES EPIC HO,  
SY GRACIA CLP HO, LG 54.92 CL HO, SY BARILIO CL HO  
a SORES CLP HO (všechny ze SEK).

2. Zastoupení hybridů dle použitelnosti 
v jednotlivých technologiích:

Ve srovnání s rokem 2021 byl v roce 2022 zjištěn dle 
našeho šetření jen mírný pokles (cca o 3 %) podílu pěs-
tovaných hybridů vhodných pro Clearfield® a Clearfield 
Plus® technologii z celkové plochy osevu slunečnicí.  
Zastoupení hybridů vhodných pro Clearfield® techno-
logii bylo z jejich celkového podílu přibližně 9 % (2021: 14 
%) a hybridů vhodných pro Clearfield Plus® technologii 
okolo 31 % (2021: 28 %). Ve srovnání s rokem 2021 došlo 
v roce 2022 k významnějšímu nárůstu podílu pěstova-
ných hybridů vhodných pro Express® technologii a to  
z podílu okolo 22 % v roce 2021 na téměř 34 % v roce 2022  
z celkové plochy osevu. 

Mezi pět nejpěstovanějších hybridů vhodných 
pro Clearfield® a Clearfield Plus® technologii se v roce 
2022 zařadily v sestupném pořadí dle plochy osevu: 
SY BACARDI CLP (třetí nejpěstovanější hybrid v ČR  
v roce 2022), JANIS CLP (pátý nejpěstovanější hybrid  
v ČR v roce 2022), FLORASUN CL, SY ONESTAR CLP  
a ES GENESIS CLP (všechny ze SEK). 

Mezi nejpěstovanější hybridy vhodné pro  
Express® technologii se v roce 2022 zařadily v sestup-
ném pořadí dle plochy osevu: P63LE113 (nejpěstova-
nější hybrid v ČR v roce 2022), LG 50.479 SX (druhý 
nejpěstovanější hybrid v ČR v roce 2022), P62LE122 
(čtvrtý nejpěstovanější hybrid v ČR v roce 2022),  
SUOMI HTS a P64LE137 (všechny ze SEK a v homozy-
gotní verzi SU/SU).

Výše uvedené tři HT technologie se podílely v roce 
2022 více jak 73 % z celkové plochy osevu slunečnicí  
v ČR (2021: cca 64 %).

3. Dosahovaný výnos a odpovídající kvalitativní
ukazatele

Významná je především ročníková stabilita, obsah    
tuku, dosahovaný obsah a složení mastných kyselin 
apod. 

4. Odolnost (tolerance) proti hospodářsky 
významným chorobám

Odolné/tolerantní hybridy (hybridy s pomalým ná-
stupem chorob) poskytují stabilnější výnosy bez ohledu 
na průběh ročníku a obecně nevyžadují tak vysokou 
intenzitu fungicidní ochrany. Hodnocení hospodářsky 
nejvýznamnějších houbových chorob je uvedeno vždy 
v grafu po jednotlivých sledovaných vybraných pa-
togenech u zkoušených hybridů v POP SPZO ČR 2022  
ve sborníku „Výsledky pokusů SPZO v sezóně 2021/22“ str. 
133 - 135.

5. Výška rostlin 
Z pohledu výše škod způsobených pohybem por-

tálových postřikovačů v porostech slunečnice, nabývá 
výška rostliny na praktickém významu. Lze tak v pra-
xi zjišťovat uplatňování především hybridů s nižším,  
anebo středně vysokým vzrůstem, jak je prezentováno 
na základě pozorování v POP SPZO 2022 v grafu 4.  

6. Sklizňová vlhkost
Od 4. 2. 2020 platí zákaz používání přípravků s účin-

nou látkou diquat pro pěstitele. To znamená, že jsme 
ztratili možnost využití velmi účinné formy desikace po-
rostů slunečnice. Jen pro představu, za 18 let (za období 
2001-2019) se v průměru 57 procent (situace 2022: již jen 
cca 9 % ploch bylo po aplikaci přípravku KABUKI) pěsti-
telských ploch slunečnice v ČR desikovalo a to nejčastěji 
právě přípravky s účinnou látkou diquat. Na základě této 
skutečnosti se pěstitelé v praxi v posledních třech letech 
obvykle více právě orientují na hybridy s kratší délkou ve-
getace, to znamená na hybridy ze sortimentu velmi rané-
ho (situace 2021: 13 %, 2022: 19 %), ale především raného 
(situace 2021: 67 %, 2022: 62 %). Průměrnou sklizňovou 
vlhkost zkoušených hybridů ze čtyř použitelných lokalit 
prezentuje graf 5. 

Vlastní výběr hybridu pro osev 2023
Pro správný výběr hybridů slunečnice potřebujeme 

věrohodné informace, a čím víc jich budeme mít, tím 
lépe pro nás. 

Možné zdroje věrohodných informací:
1) Maloparcelkové pokusy v registračních 

zkouškách ÚKZÚZ, které však již nebyly od roku 2020 
pro nezájem osivářských firem založeny. Takže jsme  
o tento zdroj informací přišli. 

2) Poloprovozní pokusy s hybridy slunečnice 
zakládané SPZO - výnos zkoušených hybridů je vždy 
vztažen k celkovému průměru pokusů v procentech  
a podléhá statistickému zpracování s prezentací jen po-
užitelných lokalit (v roce 2022 čtyři použitelné lokality). 
V rámci pokusné lokality (od roku 2022 šest pokusných 
lokalit v ČR) je umístěna vždy pětkrát vnitřní kontrola 
homogenity pozemku. Touto kontrolou byl v roce 2022  
v POP SPZO ČR hybrid SY BACARDI CLP. Tato vnitřní kont-
rola se každoročně mění. 

V pokusech bylo dle výběru zástupců osmi osivář-
ských firem, umístěno v roce 2022 dvacet tři hybridů  
a to jen olejného typu. Celkem do těchto pokusů bylo 
v tomto roce umístěno dvanáct novinek v prvním roce 
zkoušení.

Skupinu zkoušených hybridů je možno rozdělit na 
konvenční hybridy (čtyři hybridy), skupinu jedenácti hyb-
ridů s příponou CLP (Clearfield Plus® - registrovaná tech-
nologie pro použití pro vybrané hybridy ve slunečnici  
s využitím přípravku PULSAR PLUS/LISTEGO PLUS). Dále 
pak v pokusech byly umístěny dva hybridy s tolerancí  
k účinné látce imazamox s příponou CL (Clearfield® -  
registrovaná technologie pro použití pro vybrané hyb-

ridy ve slunečnici s využitím přípravku PULSAR 40/
LISTEGO/MAZA 4% SL). Pro Express® technologii bylo 
zkoušeno celkem šest hybridů a to v homozygotní ver-
zi (poznámka: homozygotní verze = SU/SU, s vysokou 
tolerancí k účinné látce tribenuron-methyl, účinná látka 
přípravku EXPRESS 50 SX).

Ing. Božetěch Málek 
SPZO Praha

Graf 1 - prezentuje jednoleté (2022) průměrné výnosy hybridů ze čtyř použitelných lokalit v procentech  
vztaženy na průměr použitelných pokusů.

Graf 2 - prezentuje dvouleté (2021-2022) průměrné výnosy hybridů ze sedmi použitelných lokalit v procentech 
vztaženy na průměr pokusů. S ohledem na měnící se každoroční strukturu zkoušených hybridů slunečnice 
v pokusech SPZO (viz počet novinek v roce 2022), není možné prezentovat, a to platí i pro rok 2022, víceleté 
výsledky s plnohodnotným počtem hybridů. 

Graf 3 - prezentuje jednoletou (2022) průměrnou olejnatost hybridů při 92% sušině ze čtyř použitelných lokalit  
v procentech.

Graf 4 - prezentuje jednoletou (2022) průměrnou výšku rostliny (v cm) ze čtyř použitelných lokalit, přičemž 
průměrná výška všech hybridů byla 157 cm. 

Graf 5 - prezentuje jednoletou (2022) průměrnou sklizňovou vlhkost nažek (v %) ze čtyř použitelných lokalit, 
přičemž průměrná sklizňová vlhkost všech hybridů byla 9,5 %. 
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Brzké jarní období a ochrana rostlin
Leden a únor na poli.  

Obr. 1: Mrazové poškození pšenice ozimé.

Obr. 2: Typické symptomy sněžné plísňovitosti ozimých obilovin.

Obr. 3: Příznaky poškození listů pšenice v období před kvetením houbou Monographella nivalis.

Obr. 4: Mapa výskytu hraboše polního v lednu.

Zimní období je čas odpočinku a nabírání síly 
do další vegetační sezóny. Většinou se na prv-
ní pohled nic moc neděje, ale opak je pravdou.  
Fyziologické pochody v přírodě se nezastavují, 
jen se zpomalují s ohledem na počasí.

Přezimování ozimých obilnin
Stav a přezimování ozimů ovlivňuje mnoho fakto-

rů. Jeden z nich je i průběh počasí v zimním období. 
Způsobilost obilnin odolávat nepříznivým zimním 
podmínkám je schopnost rostlin přizpůsobit se pro-
jevům klimatu a aktuálním povětrnostním podmín-
kám. Vnější faktory zimy jsou nezbytnou podmínkou 
k vyvolání pochodů přizpůsobení rostlin. Z meteoro-
logických faktorů má vliv na přezimování hlavně níz-
ká teplota. Odolnost vůči mrazům je jednou z nejdů-
ležitějších vlastností ovlivňující stav ozimů. Odolnost 
se však během zimy mění a je výrazně ovlivněna prů-
během počasí. Zimovzdornost dělíme na tři etapy: 
otužování, období stability a ztrátu odolnosti.

Etapa otužování
Pro dobré otužení je potřeba, aby pokles teploty 

byl pozvolný. Z relativně vysokých teplot na začátku 
podzimu k bodu mrazu koncem podzimu. Další fází 
otužování je výskyt mírných mrazů -2 až -6 °C, které 
účinně urychlí nárůst odolnosti. Proces otužování pří-
znivě ovlivňuje dostatek slunečního svitu na podzim 
a sušší průběh podzimu a začátku zimy. Naproti tomu 
negativní vliv má přesycení půdního profilu vodou, 
čímž se zvyšuje negativní účinek mrazů. Pro stabilní  
a vysokou odolnost během zimy je důležitý výskyt 
mírných mrazů.

Stabilita odolnosti
Nejproměnlivější je druhá etapa, která je charak-

terizována kolísáním odolnosti v závislosti na trvání 
a počtu oblev v zimním období. Oteplení uprostřed 
zimy vede ke snížení odolnosti ozimů. Významnou 
ochrannou proti zimním mrazům je výška sněhové 
pokrývky, která funguje jako izolační vrstva. Ovšem 
pod vyšší vrstvou sněhové pokrývky a na nezmrzlé 
půdě může docházet k vyležení porostů (Obr. 1).

Ztráta odolnosti
V předjaří nebo počátkem jara souvisí rychlá 

ztráta odolnosti ozimů vůči mrazu se zvyšující se 
teplotou půdy a s obnovením rychlého růstu a vý-
voje rostlin. Také o tom rozhoduje i odolnost odrůdy  
a aktuální stav mrazuvzdornosti, který se během 
zimy mění.

Hodnocení mrazuvzdornosti
Většinou se provádí v době, kdy již došlo k otužení 

rostlin a vyskytují se vyšší mrazy. V této době odebra-
né rostliny se umisťují do chladových komor a vysta-
vují se různě velkým mrazům aby se zjistilo, při jaké 
teplotě rostliny ztrácejí svou schopnost regenerace. 
Tato teplota odpovídá mrazu v okolí odnožovacího 
uzlu, z kterého obilí dokáže regenerovat. Odnožovací 
uzel se většinou nachází přibližně 3 – 6 cm v zemi. 
Proto je rozsah mrazuvzdornosti u pšenice ozimé  

-15 až -20 °C, ječmene ozimého -12 až -15 °C, tritikale 
ozimého až -20°C a žita ozimého -25 až -30 °C.

Choroby
V některých oblastech a na místech s déletr-

vající sněhovou pokrývkou se může časně zjara 
objevit vyšší výskyt sněžné plísňovitosti zapříči-
něné houbou Monographella nivalis. Vedle typic-
kých příznaků narůžovělého povlaku (Obr. 2) může 
tato houba způsobovat také špatné klíčení osiva 
a vzcházení porostů již na podzim a způsobit me-
zerovitost a prořídlost porostů. Houba je přenosná 
osivem, ale hlavní zdroj infekce pochází zpravidla  
z půdy. Pokud v průběhu zimy nejsou splněny dis-
poziční faktory pro její rozvoj, poškození se neobjeví. 
Z dispozičních faktorů jsou to zejména těžké půdy, 
husté porosty a déletrvající sněhová pokrývka nebo 
ledová vrstva na pozemku. Choroba se může na lis-
tech obilovin objevit ve formě vodnatých a zahněd-
lých skvrn (Obr. 3) také v celém průběhu vegetace  
v pozdních růstových fázích za vlhkého a déletrva-
jícího chladnějšího počasí a touto cestou infikovat 
budoucí osivo. Předpokladem zdravého porostu je 
kvalitně namořené a zdravé osivo. Vhodně zvolená 
(tolerantní nebo odolná) odrůda a podzimní fungi-
cidní ošetření.

Z listových chorob se velmi často již z podzimu,  
zejména v hustých porostech vyskytuje na listech 
padlí travní (Blumeria graminis) a braničnatka pšenič-
ná (Mycosphaerella graminicola), u ozimých ječmenů 
hnědá skvrnitost (Pyrenophora teres). Jejich výskyt  
v tomto období neznamená, zejména u pšenic, pro 
porost přímé riziko, ale jejich přítomnost je přímým 
zdrojem napadení listů v průběhu jara ve fázi sloup-
kování. Fungicidní zásah do fáze BBCH 32 by byl nut-
ný pouze v případech, kdy poškození listové plochy  
přesahuje 20 %.

Řepka ozimá
Díky abnormálně teplému průběhu podzimu do-

šlo k časné migraci dospělců krytonosce čtyřzubého 
do polí s porosty řepky. Velké množství krytonosců 
se zachytilo do žlutých misek v nejteplejších oblas-
tech již závěrem října a nálet pokračoval i v dalších 
dnech, obzvláště v teplých a slunečných. Podobné 
chování brouků je častější v teplejších oblastech 
Evropy. Úlovky dospělců krytonosce čtyřzubého ve 
žlutých miskách byly potvrzeny z řady okresů Moravy 
i Čech, nejedná se tedy o lokální záležitost. Lze oče-
kávat, že brouci časně na jaře a nebo v zimních ob-
levách, kdy se teploty vyšplhají nad 9 °C, v porostech 
během několika dní provedou úživný žír a budou při-
praveni ihned naklást vajíčka. Z toho vyplývá, že žlu-
té misky instalované do porostu na jaře na tyto jedin-
ce nebudou fungovat. Bude tedy nutné se zaměřit 
na pobytové stopy (žír na řapících a listech společně 
se slepými vpichy). V případě výrazně nízkých teplot 
v průběhu zimy, může být velká část populace re-
dukována. V případě delší sněhové pokrývky a když 
průběh zimy bude mírný, je doporučeno od brzkého 
jara sledovat aktivitu brouků v porostech a po prv-
ním výraznějším oteplení do týdne aplikovat insekti-
cid a zabránit tak časné vlně kladení, která může mít 
na porosty významný vliv.

Výskyt hraboše polního
Na podzim se na stránce Rostlinolékařského por-

tálu objevila zpráva, že dosavadní průběh podzimu  
a počátku zimy podporuje růst populací hraboše.  
Extrémní počty bylo možné pozorovat na většině 
ploch krmných plodin a travních porostů na jihu  
Moravy a v Olomouckém kraji. Z  lednových pozoro-
vání výskytu hraboše polního vyplývá, že stav jeho 
populací od podzimu 2022 významně vzrostl. Prů-
měrný počet aktivních východů z nor na hektar ce-
lorepublikově stoupl ze 439 v listopadu 2022 na 661 
v lednu 2023, což představuje hodnotu 3,3 násobku 
prahu škodlivosti. Jako preventivní metodu ochrany  
v zimním období lze doporučit rozmístění ber-

liček pro dravé ptáky, kteří jsou schopni ná-
stup gradace přirozeně tlumit v jejích počát-
cích. Draví ptáci vytváří na hraboší populace 
trvalý tlak, který může nastupující gradaci zmír-
nit. V porostech s přemnoženými hraboši pro-
běhla aplikace rodenticidů do nor již v průběhu 
podzimu 2022. Pro další aplikaci je třeba provést  
monitoring stavu populace hraboše a při překro-
čení prahu škodlivosti (50 užívaných nor na 1 ha  
v ozimech na jaře) zareagovat aplikací rodenticidů 
do nor, jakmile to podmínky dovolí.

Ing. Jakub Řičař
VP AGRO, spol. s r.o.

Počty a plocha lokalit

Třída výskytu
Pozorovací 

bod
Náhodný 
průzkum

Lokalit 
celkem

Plocha  
celkem (ha)

bez výskytu vyloučení výskytu 49 139 188 3 479,2

výskyt potvrzení výskytu 0 1 1 9,2

slabý výskyt pod prahem škodlivosti 93 289 382 5 862,5

škodlivý výskyt
od dosažení prahu 
škodlivosti

112 372 484 8 556,5

Počet lokalit / plocha celkem 254 801 1 055 17 907,5

hraboš polní - maximální výskyt od 01. 01. 23 do 31. 01. 23
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Kontakty

Spojovací 1343, Střítež, 674 01 Třebíč 
tel.: +420 568 858 411, agrokop@agrokop.cz  
www.agrokop.cz

Kněževes, 252 68 Středokluky
tel.: +420 220 950 093, +420 778 887 455 
obchod@vpagro.cz  
www.vpagro.cz

Kyjovská 3607, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 424 963, info@agrokop.com  
www.agrokop.com

Nové Město 99, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel.: +420 495 486 066, ceskaosiva@ceskaosiva.cz
bezplatná linka: 800 261 131

Husova 438, 334 22 Přeštice 
e-mail: info@znz.cz
www.znz.cz

RGT Gagarin – nový jarní ječmen
První výnosy a postřehy pěstitelů.

Jarní ječmen RGT Gagarin byl v ČR registro-
ván v roce 2021 a v následujicím roce byly za-
loženy první množitelské plochy. Získali jsme 
první výsledky a postřehy z pěstování této 
nové odrůdy, o které bych se s Vámi nyní rád 
podělil.

Nejvyšší výnos dosáhl v Lovčické a.s. (okr. Hradec 
Králové) – 8,2 t/ha. Zde ocenili jeho ranost, pěkné 
„dotažené“ zrno s malým podílem zlomků. Spokoje-
ni byli i ve společnosti KOBZ Jezernice (okr. Přerov), 
kde RGT Gagarin měl výnos kolem 8,0 t/ha, velmi pěk-
né zrno, bezproblémový zdravotní stav a nepolehl.  
S výnosem i kvalitou produkce zavládla spokoje-
nost v Palkovicích (okr. Frýdek-Místek), kde byl pěs-
tován na firmě Grunt s.r.o.

Tradičně jiné podmínky čekají na odrůdy  
ve vyšších oblastech ČR. Ty prověřily RGT Gaga-
rin na podnicích v oblasti Vysočiny. Pěkný výnos  
(6,0 t/ha) v porovnání na průměr měli v HS Rozseč 
(okr. Jihlava; cca 600 m n.m.). Na pěkné zrno upozor-
nil Ing. Srna z Mirošova (okr. Ždár nad Sázavou), zde 
byl pěstován po pelušce. „Oproti konkurenční pěs-

tované odrůdě Overture porost trochu proléhal, byl 
ale ranější a podle kvalifikovaného odhadu dopadly 
výnosově obě odrůdy asi stejně (produkce nešla 
přes váhu)“, dodal Ing. Srna. V nejvyšší nadmořské 
výšce (650 m n.m.) vysela množení jarního ječmene 
RGT Gagarin společnost Agras Bohdalov (okr. Žďár 
nad Sázavou) a s výnosem 6,5 t/ha byli spokojeni.  
Podle slov agronoma však v r. 2022 vycházely  
o něco lépe pozdnější odrůdy.

Je zřejmé, že v uplynulém roce byl krmný ječ-
men RGT Gagarin prověřen v rozdílných regionech 
i podmínkách ČR. Stejně tak byl pěstován i po růz-
ných předplodinách (cukrovka, sója, brambory,  
peluška).  

Na závěr můžu říci, že pro pěstitele máme 
připraveno kvalitní osivo krmné odrůdy  
RGT Gagarin, která je zajímavá vysokým  výno- 
sem ve všech výrobních oblastech, je ra-
nější, zdravá a s dobrou odolností proti  
poléhání.

                                            Ing. Pavel Stehlík
VP AGRO, spol. s r.o.
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Graf 1: Výnos odrůd sóji v pokusech firmy ZEPOR+ (průměr všech lokalit, 2022) v kg.
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Graf 3: Výnos NL (%) - odrůdový pokus sója ZEPOR+ 2022.
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Graf 2: Obsah NL (%) v sušině - odrůdové pokusy sója ZEPOR+ 2022.
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Vítěz odrůdových pokusů sóji v roce 2022 v ČR
RGT Sphinxa – novinka v sortimentu velmi raných odrůd.

Společnost RAGT šlechtí sóju bez použití 
GMO metod pro evropský trh od roku 1970. Dva 
programy zahrnují jak velmi rané (000 a 00), tak 
pozdní skupiny zralosti (0, I a II). Cílem je produ-
kovat odrůdy, které bezpečně dozrávají a záro-
veň mají vysoký obsah bílkovin a vysoký výnos 
bobů napříč Evropou. 

RAGT působí nejen ve velkých zemích produ-
kujících sóju, jako je Itálie, Francie a Rumunsko,  
ale také na trzích v BeNeLuxu, v Německu, v Polsku, 
na Slovensku a v České republice.

Pro pěstování sóji v podmínkách České republi-
ky má RAGT k dispozici širokou škálu odrůd s vhod-
nou strukturou vlastností.

Poněvadž je nutné ověřit vlastnosti odrůd  
i v konkrétních podmínkách České republiky, tak se 
účastníme každoročních odrůdových pokusů spo-
lečnosti ZEPOR + (Skalička, Sloveč, Straškov).

V roce 2022 jsme do pokusu zařadili velmi na-
dějnou novinku, z velmi raného sortimentu, odrů-
du RGT Sphinxa (000). Pro sóju RGT Sphinxa je cha-
rakteristický vysoký výnos semen a velmi vysoký 
obsah bílkovin. Patří mezi odrůdy s velmi rychlým 
počátečním vývojem, čímž napomáhá rychlému 
uzavření řádků a potlačení konkurenčních plevelů. 
RGT Sphinxa je vhodná i pro úspěšné pěstování  
v chladnějších oblastech. Barva pupku je světlá  
a odrůdu lze využít i pro lidskou výživu.

Velkým kladem je vysoká odolnost poléhání  
a výška nasazení lusků (druhá nejlepší v rámci  
pokusu). Má velmi dobrou kompenzační schop-
nost po škodách způsobených krupobitím, nebo  
po  okusu zvěří.

Výsledky pokusu prokázaly vysoký výnosový 
potenciál a i další pozitivní vlastnosti této novinky. 
V průměru všech oblastí byla odrůda RGT Sphinxa 
nejvýnosnějším materiálem (Graf 1), který měl  
navíc nejvyšší obsah dusíkatých látek (Graf 2)  
a výrazně nejvyšší výnos bílkovin z hektaru (Graf 3).

Ve spojitosti s velmi dobrými agrotechnický-
mi vlastnostmi se jedná o odrůdu velmi vhodnou  
pro pěstování ve všech pěstitelských oblastech 
sóji.

Ing. Marcela Shejbalová 
Ing. Petr Shejbal

VP AGRO, spol. s r.o.


