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Co nás čeká z dlouhodobých pokusů MENDELU…
• Stacionár s ječmenem v Žabčicích (od 1970)
• Stacionár s pšenicí v Žabčicích (od 2003)
• Stacionár s kukuřicí v Žabčicích (od 2003)
• AGRO 1 - modelový pokus pro hospodaření bez živočišné výroby (2003-2019)
• AGRO 2 - modelový pokus pro hospodaření s živočišnou výrobou (od 2003)
• pokusy s meziplodinami (od 2006) – i vícekomponentní směsi
• škála pokusů s různými technologiemi pěstování kukuřice 

- např. využití podsevových plodin 
k omezení degradace půdy 
a zlepšení hospodaření s vodou

• Stacionár na TTP v Kameničkách



Dlouhodobý polní pokus s ječmenem v Žabčicích



Polní pokusná stanice Obora – Žabčice



1970 – 2020
50 let 

monokultury 
ječmene



• pokus navržen prof. Šimonem 
• druhá polovina 60. let 20. století

• dále garantován prof. Krejčířem, doc. Petříčkovou, 
prof. Křenem a dnes doc. Smutným a dr. Dryšlovou

• motivace pro založení v tehdejší době
● sladovnický ječmen byl díky československému 

šlechtění pojmem po celém světě (Valtický, 
Diamant)  základ desítkám odrůd po celém světě

• pokus založen v roce 1969, první sklizeň ječmene – 1970
• primárním záměrem

● řešit možnosti koncentrace jarního ječmene 
v osevním postupu 

● dalšími faktory 
• zpracování půdy, hospodaření se slámou a 

úroveň N hnojení

Založení pokusu s ječmenem



Sledované faktory
• koncentrace jarního ječmene v osevním postupu

• 7 osevních postupů – s koncentrací ječmene 25; 37,5; 50; 62,5 a 100 %
• mimo ječmen – cukrovka, jetel luční a pšenice ozimá



Koncentrace jarního ječmene – 7 osevních postupů

I – „norfolkový“ II III IV V VI VII – „monokultura“
OBILNINY 50 % 50 % 62,5 % 62,5 % 62,5 % 62,5 % 100 %
z toho JEČMEN J.        25 % 37,5 % 50 % 62,5 % 37,5 % 37,5 % 100 %
OKOPANINY 25 % 25 % 12,5 % 37,5 % 37,5 % 25 % 0 % 
JETELOVINY 25 % 25 % 25 % 0 % 0 % 0 % 0 %

´75 ´84 ´93     cukrovka cukrovka cukrovka cukrovka cukrovka cukrovka ječmen j.
´76 ´85 ´94 ječmen j. ječmen j. ječmen j. cukrovka pšenice o. jetel l. ječmen j.
´77 ´86 ´95 jetel l. ječmen j. ječmen j. ječmen j. cukrovka pšenice o. ječmen j.
´78 ´87 ´96 pšenice o. jetelotráva ječmen j. ječmen j. ječmen j. cukrovka ječmen j.

´70 ´79 ´88 ´97 cukrovka jetelotráva jetelotráva ječmen j. ječmen j. ječmen j. ječmen j.
´71 ´80 ´89 ´98 ječmen j. pšenice o. jetelotráva cukrovka ječmen j. ječmen j. ječmen j. 
´72 ´81 ´90 ´99 jetel l. cukrovka pšenice o. ječmen j. pšenice o. ječmen j. ječmen j.
´73 ´82 ´91 ´00 pšenice o. ječmen j. ječmen j. ječmen j. cukrovka pšenice o. ječmen j.
´74 ´83 ´92 ´01 ječmen j. ječmen j. ječmen j. ječmen j. ječmen j. ječmen j. ječmen j.

Rok 2002 byl přechodný, kromě monokultury jarního ječmene byla na všech honech kukuřice.



Sledované faktory

• koncentrace jarního ječmene v osevním postupu
• 7 osevních postupů – s koncentrací ječmene 25; 

37,5; 50; 62,5 a 100 %
• mimo ječmen – cukrovka, jetel luční a pšenice ozimá

• zpracování půdy
• orba
• minimalizační technologie (12-14 cm)

• hospodaření se slámou – pouze u monokultury
• sláma každoročně sklizená
• sláma zaorávaná
• sláma pálená

• dusíkaté hnojení
• dávka N: 30, 60 a 90 kg/ha v síranu amonném

orba mělké kypření



Změny od r. 2003
I – VII

• I, II, III, IV – osevní postup „Norfolk“
• jetel, ozimá pšenice, kukuřice, jarní ječmen

• V – monokultura ozimé pšenice (od 2003)
• VI – monokultura kukuřice (od 2003)
• VII – monokultura jarního ječmene (od 1970)

1, 2
1 - tradiční zpracování půdy (orba na 22 cm)
2 - minimální zpracování půdy (mělké zprac. na 12-14 cm)

S1, S2
- původně sladovnická (S1) a krmná odrůda (S2)
- od 2003 pouze S1 - sladovnická odrůda (Amulet, Bojos)

30, 60, 90
- dávky dusíku (30, 60 a 90 kg/ha)

a, b, c
- různé způsoby hospodaření se slámou v monokultuře:

a - běžná sklizeň slámy
b - zaorávka slámy
c - pálení slámy
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S2
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• místo různých koncentrací ječmene v OP 
zaveden Norfolk v prostoru i čase

• každý rok sklízená každá plodina 

• modifikace Norfolku 
• místo cukrovky  kukuřice na zrno
• současný osevní postup: 

• jetelovina (vojtěška)
• pšenice ozimá
• kukuřice na zrno
• ječmen jarní

• zavedeny monokultury pšenice a kukuřice
• pouze sladovnická odrůda 

• Amulet, Bojos od 2007

• od r. 2021 - snížení počtu opakování z 8 na 4 
(není podpora z MZe)

monokultura ječmene

monokultura pšenice
monokultura kukuřice

Norfolk

Norfolk
Norfolk
Norfolk

Změny od r. 2003, resp. od r. 2021



• 30 km jižně od Brna
• kukuřičná výrobní oblast
• u řeky Svratky (Dyjsko-svratecký úval)
• dle BPEJ 

• klimatický okrsek velmi teplý a 
suchý

• nadmořská výška - 184 m
• roční suma srážek - 491 mm
• průměrná roční teplota – 10,3 °C
• půdní typ - fluvizem, subtyp glejová
• půdní druh - středně těžká až těžká 

(jílovitohlinitá až jílovitá) půda
• střední bonita půdy (1,5 % org. C - nízký)

Polní pokusná stanice Žabčice 

Problémové ročníky: 2006, 2007, 2012, 2013, 2016



Ječmen – Žabčice 6. 8. 2006
(150 mm začátkem srpna)



Ječmen – Žabčice - 24. 5. 2012 – 51 mm za únor až květen



Ječmen – Žabčice - 2016 – v červenci 149 mm 



výnosy (ječmen a pšenice) půdní vlastnosti

Výsledky



Ječmen – výnosy - MONOKULTURA



2003

Výnos zrna ječmene
- monokultura



Výnos zrna ječmene
- monokultura

orba

mělké kypření
sklizená

Sláma

zapravená

pálená

Zpracování 
půdy

Dávka 
dusíku 
(kg/ha)

30

60

90



Výnos zrna ječmene
- monokultura

(ročník x zpracování půdy)



Zapravení slámy  orat!

Výnos zrna ječmene
- monokultura

(ročník x zpracování půdy)

orba

mělké 
kypření

Poznámky aplikace Presenter
Poznámky prezentace
nejmenší rozdíl u sklizené slámy – bude důležité při spojení MON a Norfolku, kde v posledních 20 letech vychází naopak lépe mělké kypření



Ječmen – výnosy
- MONOKULTURA a NORFOLK

(N: 60 kg/ha, sláma: sklizená)
- od roku 2003



Výnos zrna ječmene

monokultura + Norfolk
- sláma sklizená
- 60 kg N na ha

6-8 t/ha

2006 a 2016 - nesklizeno, porostlé; 2007 a 2012 sucho; 2013 - polehnutí
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Výnos zrna ječmene (monokultura + Norfolk)

u Norfolku ječmen po kukuřici
v extrémně suchém roce 2012 průkazně lepší výnos u ječmene opakovaně po ječmeni než po kukuřici

orba

mělké 
kypření

monokultura

Norfolk

- sláma sklizená
- 60 kg N na ha

Poznámky aplikace Presenter
Poznámky prezentace
u Norfolku ječmen po kukuřici – v suchých letech 2007 a 2018 není rozdíl – poskliznove zbytky po kukurici se bez vody tezce rozkládají – u extrmně sucheho roku 2012 monokultura lepší – tzn. ječmen po ječmeni lepší než pokukuřici



Výnos zrna ječmene (monokultura + Norfolk) - sláma sklizená
- 60 kg N na ha

orba

mělké kypření

monokultura

osevní postup

Norfolk

zpracování půdy

Poznámky aplikace Presenter
Poznámky prezentace
posledních 20 let – lepší mělké kypření – vyšší teplota a menší srážky ve vegetční sezóně – viz další slide – srovnání normálů



Výnos zrna ječmene (monokultura + Norfolk) - sláma sklizená
- 60 kg N na ha

orba

mělké kypření

monokultura

osevní postup

Norfolk

zpracování půdy

orba

mělké 
kypření

monokultura Norfolk

Poznámky aplikace Presenter
Poznámky prezentace
posledních 20 let – lepší mělké kypření – vyšší teplota a menší srážky ve vegetční sezóně – viz další slide – srovnání normálů



teplota vzduchu srážkové úhrny

Srovnání posledních dvou třicetiletých normálů
(1961-1990 a 1991-2020)

měs./rok 1961-1990 1991-2020 Rozdíl (°C)  
I -2,0 -0,7 1,3
II 0,2 0,9 0,7
III 4,3 5,1 0,8
IV 9,6 11,0 1,4
V 14,6 15,6 1,0
VI 17,7 19,2 1,5
VII 19,3 20,9 1,6
VIII 18,6 20,6 2,0
IX 14,7 15,4 0,7
X 9,5 9,7 0,2
XI 4,1 4,9 0,8
XII 0,0 0,3 0,3
rok 9,2 10,3 1,1

Průměrná teplota vzduchu (°C)    
 měs./rok 1961-1990 1991-2020 Rozdíl (mm)

I 24,8 21,1 -3,7
II 24,9 20,4 -4,5
III 23,9 29,9 6,0
IV 33,2 27,8 -5,5
V 62,8 52,2 -10,6
VI 68,6 61,7 -6,9
VII 57,1 68,9 11,8
VIII 54,3 61,1 6,8
IX 35,5 53,9 18,4
X 31,8 37,0 5,2
XI 36,8 31,4 -5,4
XII 26,3 25,7 -0,6
rok 480,0 491,1 11,1

   Měsíční srážkové úhrny (mm)

+1,1 °C -4,2 mm



Monokultura 2003-2021
zpraco-

vání 
půdy

dávka 
N

hospodaření se slámou
Průměr

sklizená zapravená pálená

orba
do 22 cm

30 5,47 6,36 6,58 6,14

60 6,10 6,81 7,02 6,64

90 6,50 7,03 7,15 6,89

průměr 6,02 6,73 6,92 6,56

kypření
do 12-14 

cm

30 5,83 5,69 5,59 5,70

60 6,54 6,46 6,34 6,45

90 6,89 6,79 6,66 6,78

průměr 6,42 6,31 6,20 6,31

průměr 6,22 6,52 6,56 6,43

* nezahrnuty roky 2006, 2013, 2016

Výnosy ječmene z let 2003-2021
Norfolk 2003-2021

zpracování půdy dávka N Sláma sklizená u všech 
variant

orba
do 22 cm

30 6,22

60 6,47

90 6,66

průměr 6,45

kypření
do 12-14 cm

30 6,35

60 6,45

90 6,62

průměr 6,47

průměr 6,46

* nezahrnuty roky 2006, 2013, 2016

jakmile sláma zůstává (zapravená, pálená)  orat



Pšenice – výnosy - MONOKULTURA



• aktuálně pěstované odrůdy
• Sulamit (2003 – 2008)
• Sultan (2009 – 2015)
• Rumor (2016 – 2017)
• Julie (2018 – 2020)
• Balitus (2021 -2022)

• problémové ročníky
• 2009 – hrbáč osenní
• 2012 - sucho

Dlouhodobý pokus s pšenicí ozimou (2003-2021)



Výnosy pšenice 2003-2021

výnos z roku 2009 nezahrnut – hrbáč osenní

7-10 t/ha



Výnosy pšenice 2003-2021

orba mělké kypření

zpracování půdy



Výnosy pšenice 2003-2021

monokultura

osevní postup

Norfolk

Poznámky aplikace Presenter
Poznámky prezentace
zejména při vyšších výnosech je rozdíl ve prospěch střídání plodin – norfolku – jinými slovy citovost pšenice na předplodinu (dnes je to vojtěška)



• aktuálně pěstované odrůdy
• Sulamit (2003 – 2008)
• Sultan (2009 – 2015)
• Rumor (2016 – 2017)
• Julie (2018 – 2020)
• Balitus (2021 -2022)

• problémové ročníky
• 2009 – hrbáč osenní
• 2012 - sucho

Dlouhodobý pokus s pšenicí ozimou (2003-2021)



2012 – extrémní sucho – Žabčice – „písky“



Žabčice, jižní Morava (10.6. 2012) - dlouhodobý pokus s ozimou pšenicí po hrachu.
Vlivy sucha v období únor - květen 2012

- Intenzívní pozdní odnožování na pokusných parcelách.
- Projev lepší zásobenosti vodou a živinami v uličce, která byla v 

předcházejícím roce bez vegetace (půda v uličce byla kypřena po vzejití).



2015 2012

Výnos zrna pšenice 
(pozitivní působení hrachu jako předplodiny)

orba; 
10,93 orba; 

10,29

kypření; 
11,34 kypření; 

10,23

hrách pšenice

orba; 
4,20

orba; 
1,99

kypření; 
4,13 kypření; 

2,52

hrách pšenice



Výsledky – půdní vlastnosti



Jak šel čas … změny půdních vlastností u j. ječmene
1969 – 1979
• snížení půdní reakce – dusík byl aplikován v SA
• zvýšení obsahu příst.  N, P, K (min. hnojení a pravidelná aplikace chl. hnoje)
• hony se střídáním plodin – příznivější parametry oproti monokultuře
1979 – 1989
• další snížení půdní reakce – zj. u mělkého kypření u monokultury
• pokles obsahu příst. K
• nárůst obsahu Cox na honech se střídáním plodin a u monokultury jen při mělkém kypření
90. léta
• pokles obsahu příst. P – zejména u monokultury
• obsah Cox nejvyšší na variantě „Norfolk“ a nejnižší na monokultuře se sklizenou slámou



5,82

5,02

6,12

5,51

Norfolk monokultura
0-30 cm 30-60 cm

Výměnná půdní reakce v roce 2013



Výměnná půdní reakce v roce 2021

sláma pálená

sláma zapravená

sláma sklizená

mělké kypření

orba

Brtnický a kol. - nepubl.

dávka dusíku v síranu amonném (kg/ha)



Výsledky hodnocení půdní org. hmoty 
– monokultura j. ječmene

Pospíšilová, L., Prudil, J., Dryšlová, T., Smutný, V., Vranová, V.

Organic carbon content as affected by land management 
practices in monoculture of spring barley.

In „Proceedings of 22nd World Congres of Soil Science“, P-82, 
2022, Glasgow – UK“

Publikován byl vliv slámy a zpracování půdy v monokultuře 
jarního ječmene a obsah půdní organické hmoty a její kvalitu.



Monokultura ječmene 
– obsah celk. oxidovatelného uhlíku v půdě

orba

mělké kypření

zpracování půdy

sklizená

management slámy

zapravená

pálená



Monokultura ječmene 
– obsah celk. oxidovatelného uhlíku v půdě

orba

mělké kypření

zpracování půdy

sklizená

management slámy

zapravená

pálená

sklizená

management slámy
zapravená pálená

orba

mělké 
kypření



Výsledky hodnocení půdní organické hmoty 

Publikováno srovnání obsahu a kvality org. hmoty u stejných variant 
pod monokulturou a pod norfolkovým j. ječmenem

Sledován byl vliv osevního postupu, zpracování půdy a dávek 
dusíku na obsah půdní organické hmoty a její kvalitu.

Prudil, J., Pospíšilová, L., Dryšlová, T., Boturová K., Sedlák L., 
Smutný, V. 
The effect of crop rotation, tillage and nitrogen fertilization 
on soil organic matter content and its quality – konference 
probíhá.



Děkuji za pozornost!

monokultura ječmene

monokultura pšenice
monokultura kukuřice

Norfolk

Norfolk
Norfolk
Norfolk
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