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PŘEDMLUVA

Vážení čtenáři,

v roce 2015 se Vám dostává do rukou první Příručka pro pěstování chme-
le z Chmelařského institutu s.r.o. v Žatci,  kterou jsme vypracovali na popud Svazu pěsti-
telů chmele České republiky. Nijak neskrýváme, že tato příručka byla inspirována 
podobným pravidelným pěstitelským manuálem Zeleného sešitu pro pěstitele chmele  
v sousední Spolkové Republice Německo. Informace v ní obsažené jsou však aktuální  
pro pěstování chmele v ČR. 

Jedná se o ucelenou publikaci, vycházející z našich metodik pro praxi a je tak 
určena především chmelařům pro zdárné pěstování kvalitní produkce českého chmele. 
Věřím, že tato příručka bude pro vás užitečným zdrojem informací a pomůže vám dosáh-
nout dobrých výsledků a úspěšné sklizně chmele.

V Žatci 30. března 2015

Ing. Josef Patzak, Ph.D.
jednatel

Chmelařského institutu s. r. o.
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Přehled českých odrůd chmele z produkce 
Chmelařského institutu s. r. o.

ŽATECKÝ POLORANÝ ČERVEŇÁK

PŮVOD:
Žatecký poloraný červeňák (ŽPČ) byl získán klonovou selekcí v původních porostech 
v žatecké a úštěcké oblasti. Tato odrůda je pěstována v devíti klonech: Osvaldův klon 31 
(1952), Osvaldův klon 72 (1952), Osvaldův klon 114 (1952), Siřem (1969), Lučan (1974),  
Blato (1974), Zlatan (1976), Podlešák (1989), Blšanka (1993).

REGISTRACE: 1952–1993

ROSTLINA:
Rostlina má středně mohutný vzrůst. Tvar chmelového keře je pravidelně válcovitý. Barva 
révy je zelenočervená, síla 9–11 mm. Plodonosné pazochy jsou krátké až střední, nízko 
nasazené.

AGROTECHNICKÉ ASPEKTY:
Žatecký poloraný červeňák je středně raný, vegetační doba je 122–128 dní. Řez chmele 
se provádí v závěrečném období řezu, v druhé dekádě dubna. Počet výhonů vyrůstajících 
z podzemní části rostliny je vysoký (30–40), od začátku vegetace je fáze dlouživého růstu 
intenzivní. Sklizeň možno provádět v delším časovém období, při mechanizované sklizni 
vykazuje velmi dobrou česatelnost. 

VÝNOS: 0,8–1,5 t.ha-1

AROMA:
Vůně chmelových hlávek je charakterizována jako standard kvality. Jedná se o pravou, 
jemnou chmelovou vůni.

CHARAKTER CHMELOVÉHO AROMA:
Bylinný charakter vůně je nízký, převažuje složka kořeněná a citrónová. 

ODOLNOST K CHOROBÁM:

Peronospora chmelová Padlí chmelové

Primární infekce střední tolerantní

Sekundární infekce střední velmi tolerantní

HLÁVKA:
Chmelové hlávky jsou střední až dlouze vejčité, hustě nasazené. Průměrná hmotnost  
100 hlávek je v rozpětí 12–14 gramů. Vřeténko je jemné, pravidelné, dlouhé 16–19 mm.
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SKLADOVATELNOST: vyhovující

PIVOVARSKÉ POUŽITÍ: 
Žatecký poloraný červeňák je jemná aromatická odrůda pro druhé a třetí chmelení, pří-
padně studené chmelení.

CHMELOVÉ PRYSKYŘICE:

celkové pryskyřice (% hm.) 13 – 20

alfa kyseliny (% hm.) 2,5 – 4,5

beta kyseliny (% hm.) 4,0 – 6,0

poměr α/β 0,6 – 1,0

kohumulon (% rel.) 23 – 26

kolupulon (% rel.) 39 – 43

CHMELOVÉ POLYFENOLY:

celkové polyfenoly (% hm.) 5,5 – 7,0

xanthohumol (% hm.) 0,3 – 0,5

DMX (% hm.) 0,05 – 0,12

CHMELOVÉ SILICE:

obsah silic (g/100g) 0,4 – 0,8

myrcen (% rel.) 25 – 40

β-karyofylen (% rel.) 6 – 9

β-farnesen (% rel.) 14 – 20

α-humulen (% rel.) 15 – 30

α+β-selinen (% rel.) 0,5 – 1,5



8

SAAZ LATE

PŮVOD:
Odrůda Saaz Late byla získána výběrem z potomstva po rodičovské kombinaci rozpra-
covaného šlechtitelského materiálu, který má v původu Žatecký poloraný červeňák. 

REGISTRACE: 2010
  
ROSTLINA:
Rostlina má velmi mohutný vzrůst nepravidelného válcovitého tvaru. Barva révy je fialová, 
síla 12–15 mm. Plodonosné pazochy jsou dlouhé až velmi dlouhé, nízko až středně vysoko 
nasazené. Odrůda je velmi citlivá na zastínění, proto se doporučuje vysazovat do větších 
sponů. Vzhledem k polopřevislému postavení pazochů a hustému nasazení chmelových 
hlávek je odrůda náchylná k vylamování pazochů. 

AGROTECHNICKÉ ASPEKTY:  
Saaz Late je polopozdní odrůda, vegetační doba je dlouhá 128–135 dní. Řez chmele je 
pozdní, provádí se v první dekádě dubna. Počet výhonů vyrůstajících z podzemní části 
rostliny je střední (20–30), na začátku vegetace je fáze dlouživého růstu intenzivní. Sklizeň 
je možno provádět v delším časovém období, česatelnost je snížená v důsledku hustého 
nasazení hlávek. Nedoporučuje se vysazovat do návětrných stanovišť.

VÝNOS: 2,0–2,6 t.ha-1

AROMA:
Aroma chmelových hlávek je pravé, jemné chmelové.

CHARAKTER CHMELOVÉHO AROMA:
Bylinný charakter vůně je nízký, převažuje složka kořeněná a citrónová.

ODOLNOST K CHOROBÁM:

Peronospora chmelová Padlí chmelové

Primární infekce citlivé tolerantní 

Sekundární infekce střední velmi tolerantní

HLÁVKA:
Chmelové hlávky jsou středně vejčité, velmi hustě nasazené. Průměrná hmotnost 100 
hlávek je v rozmezí 10,0–13,5 g. Vřeténko je pravidelné, dlouhé 15–18 mm.

SKLADOVATELNOST: vyhovující

PIVOVARSKÉ POUŽITÍ: 
Saaz Late je aromatická odrůda pro druhé a třetí chmelení. 
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CHMELOVÉ PRYSKYŘICE:

celkové pryskyřice (% hm.) 15 – 22

alfa kyseliny (% hm.) 3,5 – 6,0

beta kyseliny (% hm.) 4,0 – 6,5

poměr α/β 0,8 – 1,0

kohumulon (% rel.) 20 – 25

kolupulon (% rel.) 39 – 43

CHMELOVÉ POLYFENOLY:

celkové polyfenoly (% hm.) 5,0 – 6,0

xanthohumol (% hm.) 0,3 – 0,5

DMX (% hm.) 0,07 – 0,12

CHMELOVÉ SILICE:

obsah silic (g/100g) 0,5 – 1,0

myrcen (% rel.) 25 – 35

β-karyofylen (% rel.) 6 – 9

β-farnesen (% rel.) 15 – 20

α-humulen (% rel.) 15 – 25

α+β-selinen (% rel.) 3 – 5
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SLÁDEK

PŮVOD:
Sládek byl získán výběrem z hybridního potomstva šlechtitelského materiálu, kde  
v původu jsou odrůdy Northern Brewer a Žatecký poloraný červeňák. Jako perspektivní 
hybridní genotyp (aromatického typu) byl registrován v roce 1987 pod názvem VÚCH 71 
a od roku 1994 je registrován pod názvem Sládek. Název získal pro svůj znamenitý vliv na 
vyváženou hořkost a příjemné chmelové aroma v pivu. Sládek je odborník, který nejlépe 
ocení vlastnosti této odrůdy.

REGISTRACE: 1994

ROSTLINA:
Rostlina má mohutný vzrůst válcovitého až kyjovitého tvaru. Barva révy je vždy zelená,  
síla 11–13 mm. Plodonosné pazochy jsou středně dlouhé až dlouhé, středně až vysoko 
nasazené. 

AGROTECHNICKÉ ASPEKTY:  
Sládek je pozdní odrůda, vegetační doba je dlouhá 133–140 dní. Řez chmele je časný, 
provádí se ve třetí dekádě března. Počet výhonů vyrůstajících z podzemní části rostliny  
je nízký (8–12), na začátku vegetace je fáze dlouživého růstu pomalejší. Rostlina má 
vysoké nároky na dostatek vody v průběhu vegetace. Sklizeň je možno provádět  
v delším časovém období, česatelnost je snížená v důsledku hustého nasazení hlávek. 
Nestejnoměrné dorůstání hlávek způsobuje zvýšené nároky na sušení.

VÝNOS: 1,8–2,5 t.ha-1

AROMA:
Vůně chmelových hlávek je jemná, chmelová.

CHARAKTER CHMELOVÉHO AROMA:
Ve vůni převažuje ovocná, kořenitá a citrónová složka.

ODOLNOST K CHOROBÁM:

Peronospora chmelová Padlí chmelové

Primární infekce střední tolerantní

Sekundární infekce střední velmi tolerantní

HLÁVKA:
Chmelová hlávka je středně až dlouze vejčitá, v bazální části čtyřboká, špičky krycích 
listenů jsou mírně odkloněné od hlávky. Průměrná hmotnost 100 hlávek je 13–16 g.  
Vřeténko má jemné a průměrná délka je v rozpětí 16–21 mm.

SKLADOVATELNOST: vyhovující
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PIVOVARSKÉ POUŽITÍ: 
Sládek je aromatická odrůda pro druhé chmelení.

CHMELOVÉ PRYSKYŘICE:

celkové pryskyřice (% hm.) 17 – 24

alfa kyseliny (% hm.) 4,5 – 8,0

beta kyseliny (% hm.) 4,0 – 7,0

poměr α/β 0,7 – 1,3

kohumulon (% rel.) 23 – 30

kolupulon (% rel.) 44 – 50

CHMELOVÉ POLYFENOLY:

celkové polyfenoly (% hm.) 3,5 – 5,0

xanthohumol (% hm.) 0,50 – 0,75

DMX (% hm.) 0,10 – 0,20

CHMELOVÉ SILICE:

obsah silic (g/100g) 1,0 – 2,0

myrcen (% rel.) 35 – 50

β-karyofylen (% rel.) 9 – 14

β-farnesen (% rel.) <1,0

α-humulen (% rel.) 20 – 40

α+β-selinen (% rel.) 0,5 – 1,5
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KAZBEK

PŮVOD:
Odrůda Kazbek byla získána výběrem z potomstva hybridního materiálu, kde je v původu 
ruský planý chmel. Robustnost a stabilita jsou zakotveny v názvu odrůdy, protože Kazbek 
je nejvyšší horou středního Kavkazu, a tyto vlastnosti jsou pro ni charakteristické. 

REGISTRACE: 2008

ROSTLINA:
Je mohutného vzrůstu, válcovitého až kyjovitého tvaru. Barva révy je červenozelená, 
síla 12–15 mm. Plodonosné pazochy jsou velmi dlouhé (až 2 m), nízko až středně vysoko  
nasazené. 

AGROTECHNICKÉ ASPEKTY:  
Kazbek je pozdní odrůda, vegetační doba je dlouhá 134–141 dní. Řez chmele je časný, 
provádí se ve třetí dekádě března. Počet výhonů vyrůstajících z podzemní části rostliny  
je vysoký (30–40), na začátku vegetace je fáze dlouživého růstu intenzivní. Sklizeň  
je možno provádět v delším časovém období, česatelnost je při mechanizované sklizni 
dobrá.

VÝNOS: 2,1–3,0 t.ha-1

AROMA: 
Aroma chmelových hlávek je kořenité-citrónové.

CHARAKTER CHMELOVÉHO AROMA:
Velmi výraznou specifickou vůní je vůně citrónová. Jedná se o velmi intenzivní vůni, která 
je výrazně odlišná od vůně chmelové.

ODOLNOST K CHOROBÁM:

Peronospora chmelová Padlí chmelové

Primární infekce střední střední

Sekundární infekce střední velmi tolerantní

HLÁVKA:
Chmelové hlávky jsou podlouhlé, hustě až velmi hustě nasazené. Špičky krycích lis-
tenů jsou odkloněné od chmelové hlávky. Průměrná hmotnost 100 hlávek je v rozmezí  
13,0–16,5 g. Vřeténko je pravidelné, dlouhé 13–16 mm.

SKLADOVATELNOST: vyhovující

PIVOVARSKÉ POUŽITÍ: 
Kazbek je aromatická odrůda pro druhé chmelení, případně studené chmelení.
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CHMELOVÉ PRYSKYŘICE:

celkové pryskyřice (% hm.) 17 – 22

alfa kyseliny (% hm.) 5,0 – 8,0

beta kyseliny (% hm.) 4,0 – 6,0

poměr α/β 0,9 – 1,5

kohumulon (% rel.) 35 – 40

kolupulon (% rel.) 57 – 62

CHMELOVÉ POLYFENOLY:

celkové polyfenoly (% hm.) 3,5 – 4,5

xanthohumol (% hm.) 0,30 – 0,45

DMX (% hm.) 0,10 – 0,20

CHMELOVÉ SILICE:

obsah silic (g/100g) 0,9 – 1,8

myrcen (% rel.) 40 – 55

β-karyofylen (% rel.) 10 – 15

β-farnesen (% rel.) <1,0

α-humulen (% rel.) 20 – 35

α+β-selinen (% rel.) 1 – 3
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BOHEMIE

PŮVOD:
Odrůda Bohemie byla získána výběrem z potomstva po matečné aromatické odrůdě  
Sládek a z rozpracovaného šlechtitelského materiálu, který má v původu Žatecký polo-
raný červeňák. 

REGISTRACE: 2010

ROSTLINA:
Rostlina má mohutný vzrůst válcovitého tvaru. Barva révy je červená, síla 10–13 mm. 
Plodonosné pazochy jsou středně dlouhé, středně vysoko nasazené. 

AGROTECHNICKÉ ASPEKTY:  
Bohemie je polopozdní odrůda, vegetační doba je dlouhá 125–131 dní. Řez chme-
le je pozdní, provádí se v první dekádě dubna. Počet výhonů vyrůstajících z podzemní 
části rostliny je střední (15–20), na začátku vegetace je fáze dlouživého růstu středně  
intenzivní. Je charakteristická dlouhou periodou technické zralosti, sklizeň je možno 
provádět v delším časovém období. Chmelové hlávky jsou pevné a vyznačují se velmi 
dobrou česatelností, což nezpůsobuje ztráty při mechanizované sklizni chmele. 

VÝNOS: 2,2–2,8 t.ha-1

AROMA: 
Aroma chmelových hlávek je slabě kořenité, chmelové.

CHARAKTER CHMELOVÉHO AROMA:
Aroma je vyrovnané ve všech senzorických atributech.

ODOLNOST K CHOROBÁM:

Peronospora chmelová Padlí chmelové
Primární infekce citlivé tolerantní

Sekundární infekce střední velmi tolerantní

HLÁVKA:
Chmelové hlávky jsou středně až dlouze vejčité, hustě nasazené. Průměrná hmotnost  
100 hlávek je v rozmezí 17–20 g. Vřeténko je pravidelné, dlouhé 16–20 mm.

SKLADOVATELNOST: vyhovující

PIVOVARSKÉ POUŽITÍ: 
Bohemie je aromatická odrůda pro druhé chmelení. 
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CHMELOVÉ PRYSKYŘICE:

celkové pryskyřice (% hm.) 22 – 26

alfa kyseliny (% hm.) 5,0 – 8,0

beta kyseliny (% hm.) 6,9 – 9,0

poměr α/β 0,8 – 1,0

kohumulon (% rel.) 23 – 26

kolupulon (% rel.) 40 – 45

CHMELOVÉ POLYFENOLY:

celkové polyfenoly (% hm.) 3,5 – 4,5

xanthohumol (% hm.) 0,45 – 0,75

DMX (% hm.) 0,10 – 0,20

CHMELOVÉ SILICE:

obsah silic (g/100g) 1,0 – 1,5

myrcen (% rel.) 30 – 45

β-karyofylen (% rel.) 7 – 10

β-farnesen (% rel.) 1 – 3

α-humulen (% rel.) 17 – 23

α+β-selinen (% rel.) 6 – 12
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HARMONIE

PŮVOD:
Harmonie je několikanásobný kříženec hybridního materiálu (Premiant, ŽPČ, Northern 
Brewer), který má v původu téměř 60 % Žateckého poloraného červeňáku. Název je odvo-
zen od harmonického složení chmelových pryskyřic. 

REGISTRACE: 2004

ROSTLINA:
Rostlina má mohutný vzrůst válcovitého tvaru. Barva révy je červená, síla 12–15 mm.  
Plodonosné pazochy jsou dlouhé (až 2 m), středně vysoko nasazené. Zvýšená hustota 
porostu má negativní vliv na výšku nasazení plodonosných pazochů.  

AGROTECHNICKÉ ASPEKTY:  
Harmonie je polopozdní odrůda, vegetační doba je dlouhá 128–132 dní. Řez chmele je 
pozdní, provádí se v první dekádě dubna. Počet výhonů vyrůstajících z podzemní části 
rostliny je vysoký (30–40), na začátku vegetace je fáze dlouživého růstu intenzivní.  
Je charakteristická velmi krátkou technologickou zralostí (3–5 dní), po této době dochází 
při strojní sklizni k vysokým ztrátám vlivem rozpadu hlávek. Vzhledem k mohutnému  
habitu a k většímu olistění má ztíženou česatelnost. 

VÝNOS: 1,8–2,4 t.ha-1

AROMA:
Aroma odrůdy Harmonie je kořenité, chmelové. Po technické zralosti může vůně vykazovat 
pavůni. 

CHARAKTER CHMELOVÉHO AROMA:
Vykazuje poměrně vyrovnané složení vůní s nepatrně vyšším podílem bylinné vůně. Tuto 
odrůdu je nutné sklidit v technické zralosti, protože při stárnutí rostliny se mění chmelové 
aroma až na nepříjemné.

ODOLNOST K CHOROBÁM:

Peronospora chmelová Padlí chmelové
Primární infekce citlivé tolerantní

Sekundární infekce střední velmi tolerantní

HLÁVKA:
Chmelové hlávky jsou střední až velké, mají vejčitý tvar a jsou středně hustě nasazené. 
Průměrná hmotnost 100 hlávek je v rozpětí 13–17 g. Vřeténko je pravidelné, dlouhé 17–21 mm.

SKLADOVATELNOST: vyhovující
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PIVOVARSKÉ POUŽITÍ: 
Harmonie je aromatická odrůda, pro druhé chmelení. 

CHMELOVÉ PRYSKYŘICE:

celkové pryskyřice (% hm.) 22 – 26

alfa kyseliny (% hm.) 5,0 – 8,0

beta kyseliny (% hm.) 5,0 – 8,0

poměr α/β 0,8 – 1,2

kohumulon (% rel.) 17 – 21

kolupulon (% rel.) 35 – 40

CHMELOVÉ POLYFENOLY:

celkové polyfenoly (% hm.) 3,5 – 4,5

xanthohumol (% hm.) 0,4 – 0,7

DMX (% hm.) 0,10 – 0,15

CHMELOVÉ SILICE:

obsah silic (g/100g) 1,0 – 2,0

myrcen (% rel.) 30 – 45

β-karyofylen (% rel.) 6 – 11

β-farnesen (% rel.) <1,0

α-humulen (% rel.) 15 – 25

α+β-selinen (% rel.) 10 – 19
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BOR

PŮVOD:
Bor byl získán výběrem z hybridního potomstva odrůdy Northern Brewer. Semena tohoto 
potomstva byla ozářena na gama poli. Jako perspektivní hybridní genotyp (tehdy hořkého 
typu) byl registrován v roce 1987 pod názvem VÚCH 70 a od roku 1994 pod názvem Bor. 
Název je odvozen od borových lesů, které se vyskytují na uzemí přírodního parku „Džbán“, 
nacházejícího se na pomezí okresů Louny, Kladno a Rakovník. 

REGISTRACE: 1994

ROSTLINA:
Rostlina má mohutný vzrůst pravidelného válcovitého tvaru. Barva révy je tmavě  
červená až červenofialová, síla 10–13 mm. Plodonosné pazochy jsou středně dlouhé  
a středně vysoko nasazené.

AGROTECHNICKÉ ASPEKTY:  
Bor je polopozdní odrůda s délkou vegetační doby 130–135 dní. Řez chmele je pozdní, 
provádí se v první dekádě dubna. Počet výhonů vyrůstajících z podzemní části rostliny  
je nízký (8–12), na začátku vegetace je fáze dlouživého růstu pomalejší. Rostlina citlivě 
reaguje na dlouhodobé přemokření půdy. Vzhledem k náchylnosti k přezrávání a rozple-
vení hlávky je doporučeno provádět sklizeň  v době technologické zralosti v kratším  
časovém období. Česatelnost je při mechanizované sklizni dobrá. 

VÝNOS: 1,7–2,3 t.ha-1

AROMA:
Aroma hlávek je příjemné chmelové.

CHARAKTER CHMELOVÉHO AROMA:
Aroma je vyrovnané v kořeněné, ovocné, květinové a citrusové složce. Bylinný charakter 
vůně je nízký.

ODOLNOST K CHOROBÁM:

Peronospora chmelová Padlí chmelové
Primární infekce střední tolerantní

Sekundární infekce střední velmi tolerantní

HLÁVKA:
Chmelové hlávky jsou dlouze vejčité až protáhlé, středně hustě nasazené. Průměrná 
hmotnost 100 hlávek je v rozpětí 15–17 g. Vřeténko je pravidelné, dlouhé 18–23 mm.
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SKLADOVATELNOST: dobrá

PIVOVARSKÉ POUŽITÍ: 
Bor je hořká odrůda, „dual purpose“, pro druhé chmelení. 

CHMELOVÉ PRYSKYŘICE:

celkové pryskyřice (% hm.) 18 – 25

alfa kyseliny (% hm.) 6,0 – 9,0

beta kyseliny (% hm.) 3,0 – 5,5

poměr α/β 1,6 – 2,3

kohumulon (% rel.) 22 – 27

kolupulon (% rel.) 43 – 48

CHMELOVÉ POLYFENOLY:

celkové polyfenoly (% hm.) 3,5 – 5,0

xanthohumol (% hm.) 0,4 – 0,6

DMX (% hm.) 0,08 – 0,16

CHMELOVÉ SILICE:

obsah silic (g/100g) 1,2 – 2,0

myrcen (% rel.) 40 – 55

β-karyofylen (% rel.) 9 – 14

β-farnesen (% rel.) <1,0

α-humulen (% rel.) 25 – 40

α+β-selinen (% rel.) 1 – 2
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PREMIANT

PŮVOD:
Premiant byl získán výběrem z hybridního potomstva křížením inzuchtní linie Žateckého 
poloraného červeňáku a dalšího šlechtitelského materiálu. Název získal podle tradičního 
českého dvanáctistupňového piva „Premium“, pro něž je typická vysoká plnost chuti, silný 
říz a výrazná chmelová hořkost. 

REGISTRACE: 1996

ROSTLINA:
Rostlina má mohutný vzrůst válcovitého tvaru. Barva révy je zelená, síla 12–15 mm. Plodo-
nosné pazochy jsou horizontální, středně dlouhé až dlouhé a středně vysoko nasazené. 
Pro Premiant je typická tvorba pazochů druhého řádu, které vyrůstají z úžlabí révové-
ho listu a plodonosného pazochu prvního řádu. Druhým typickým znakem jsou tmavě  
zelené révové listy nakloněné k révě.

AGROTECHNICKÉ ASPEKTY:  
Premiant je polopozdní odrůda, vegetační doba je dlouhá 128–134 dní. Řez chmele 
je pozdní, provádí se v první dekádě dubna. Počet výhonů vyrůstajících z podzemní části 
rostliny je nízký (8–12), na začátku vegetace je fáze dlouživého růstu pomalejší. Rostlina má 
zvýšené nároky na hnojení dusíkem a je tolerantní k nedostatku vody v průběhu vegetace. 
Sklizeň je nutno provádět v kratším časovém období v době technologické zralosti, vzhle-
dem k náchylnosti k  rozplevení hlávek. Česatelnost je při mechanizované sklizni dobrá. 

VÝNOS: 1,8–2,5 t.ha-1

AROMA:
Aroma hlávek je příjemné chmelové.

CHARAKTER CHMELOVÉHO AROMA:
Je charakteristická vyšším podílem ovocné vůně. Ovocná vůně při vyrovnaném poměru 
ostatních charakteristik vůní se neprojevuje negativně. Bylinný charakter vůně je nízký.

ODOLNOST K CHOROBÁM:

Peronospora chmelová Padlí chmelové
Primární infekce velmi citlivé tolerantní

Sekundární infekce střední velmi tolerantní

HLÁVKA:
Chmelové hlávky jsou dlouze vejčité, středně až hustě nasazené. Průměrná hmotnost 100 
hlávek je 14–18 g. Vřeténko je pravidelné, dlouhé 16–22 mm.
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SKLADOVATELNOST: dobrá

PIVOVARSKÉ POUŽITÍ: 
Premiant je hořká odrůda, „dual purpose“ pro druhé chmelení.

CHMELOVÉ PRYSKYŘICE:

celkové pryskyřice (% hm.) 19 – 25

alfa kyseliny (% hm.) 7,0 – 10,0

beta kyseliny (% hm.) 3,5 – 5,5

poměr α/β 1,7 – 2,3

kohumulon (% rel.) 18 – 23

kolupulon (% rel.) 39 – 44

CHMELOVÉ POLYFENOLY:

celkové polyfenoly (% hm.) 4,0 – 5,0

xanthohumol (% hm.) 0,3 – 0,5

DMX (% hm.) 0,07 – 0,15

CHMELOVÉ SILICE:

obsah silic (g/100g) 1,0 – 2,0

myrcen (% rel.) 30 – 45

β-karyofylen (% rel.) 9 – 13

β-farnesen (% rel.) 1 – 3

α-humulen (% rel.) 25 – 40

α+β-selinen (% rel.) 1 – 2



22

RUBÍN

PŮVOD:
Rubín byl získán výběrem z potomstva odrůdy Bor a samčí rostliny, která je několikaná-
sobným křížencem hybridního materiálu – Žateckého poloraného červeňáku a odrůdy 
Northern Brewer. Název Rubín je dán barvou révy.

REGISTRACE: 2007

ROSTLINA:
Rostlina má mohutný vzrůst válcovitého tvaru. Barva révy je červenofialová, síla 10–14 mm. 
Plodonosné pazochy jsou dlouhé, středně vysoko nasazené. 

AGROTECHNICKÉ ASPEKTY:  
Rubín je pozdní odrůda, vegetační doba je dlouhá 134–140 dní. Řez chmele je časný, 
provádí se ve třetí dekádě března. Počet výhonů vyrůstajících z podzemní části rostliny 
je střední (15–20), na začátku vegetace je fáze dlouživého růstu velmi intenzivní. Sklizeň 
je nutno provádět v kratším časovém období v době technologické zralosti vzhledem  
k náchylnosti rozplevení hlávek. Česatelnost je středně dobrá.

VÝNOS: 1,8–2,5 t.ha-1

AROMA:
Aroma chmelových hlávek je kořenité až hrubě kořenité. Po technické zralosti může vůně 
vykazovat sirné stopy, což je způsobeno vysokým obsahem siličných složek selinenů.

CHARAKTER CHMELOVÉHO AROMA:
Je charakteristická vysokým podílem bylinné vůně. Tuto odrůdu je nutné sklidit v tech-
nické zralosti, protože při stárnutí rostliny je chmelové aroma až nepříjemné.

ODOLNOST K CHOROBÁM:

Peronospora chmelová Padlí chmelové
Primární infekce velmi citlivé tolerantní

Sekundární infekce střední velmi tolerantní

HLÁVKA:
Chmelové hlávky jsou podlouhlé, středně hustě nasazené. Průměrná hmotnost  
100 hlávek je v rozmezí 14–18 g. Vřeténko je pravidelné, dlouhé 15–20 mm.

SKLADOVATELNOST: dobrá

PIVOVARSKÉ POUŽITÍ: 
Rubín je hořká odrůda, „dual purpose“ pro druhé chmelení.
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CHMELOVÉ PRYSKYŘICE:

celkové pryskyřice (% hm.) 22 – 27

alfa kyseliny (% hm.) 9,0 – 12,0

beta kyseliny (% hm.) 3,5 – 5,0

poměr α/β 2,5 – 3,2

kohumulon (% rel.) 25 – 33

kolupulon (% rel.) 45 – 52

CHMELOVÉ POLYFENOLY:

celkové polyfenoly (% hm.) 3,0 – 4,5

xanthohumol (% hm.) 0,45 – 0,75

DMX (% hm.) 0,05 – 0,10

CHMELOVÉ SILICE:

obsah silic (g/100g) 1,0 – 2,0

myrcen (% rel.) 30 – 45

β-karyofylen (% rel.) 7 – 10

β-farnesen (% rel.) <1,0

α-humulen (% rel.) 15 – 25

α+β-selinen (% rel.) 10 – 17
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AGNUS

PŮVOD:
Agnus byl získán výběrem z hybridního potomstva, které má v původu odrůdy Sládek, 
Bor, Žatecký poloraný červeňák, Northern Brewer, Fuggle a další šlechtitelský materiál. Tato 
odrůda byla pojmenována na počest významného českého šlechtitele chmele Františka 
Beránka, volně přeloženo do latiny „Agnus“.

REGISTRACE: 2001

ROSTLINA:
Rostlina má středně mohutný vzrůst, pravidelného válcovitého tvaru. Barva révy je zeleno-
červená až červená, síla 9–13 mm. Plodonosné pazochy jsou středně dlouhé až dlouhé, 
středně vysoko nasazené. 

AGROTECHNICKÉ ASPEKTY:  
Agnus je polopozdní odrůda, vegetační doba je dlouhá 132–138 dní. Řez chmele je pozdní, 
provádí se v první dekádě dubna. Počet výhonů vyrůstajících z podzemní části rostliny je 
nízký (10–15), na začátku vegetace je fáze dlouživého růstu intenzivní. Rostlina má zvýšené 
nároky na hnojení dusíkem a na dostatek vody v průběhu vegetace. Sklizeň je možno 
provádět v delším časovém období, při mechanizované sklizni vykazuje velmi dobrou 
česatelnost.

VÝNOS: 1,5–2,0 t.ha-1

AROMA: 
Aroma hlávek má vysokou intenzitu, je chmelové až kořenité.

CHARAKTER CHMELOVÉHO AROMA:
Je charakteristická vyšším podílem citrónové vůně a velmi nízkým podílem vůně bylinné. 
Ostatní atributy jsou ve vyrovnaném poměru.

ODOLNOST K CHOROBÁM:

Peronospora chmelová Padlí chmelové
Primární infekce velmi citlivé tolerantní

Sekundární infekce střední velmi tolerantní

HLÁVKA:
Chmelové hlávky jsou vejčité, v apikální části špičaté, nasazení je řídké až středně husté. 
Průměrná hmotnost 100 hlávek je v rozmezí 18,5–24,0 g. Vřeténko je pravidelné, dlouhé 
15–18 mm. Pro Agnus je typická vysoká těžkost.

SKLADOVATELNOST: méně vyhovující
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PIVOVARSKÉ POUŽITÍ: 
Agnus je hořká odrůda, „dual purpose“ pro první a druhé chmelení.

CHMELOVÉ PRYSKYŘICE:

celkové pryskyřice (% hm.) 26 – 32

alfa kyseliny (% hm.) 9,0 – 12,0

beta kyseliny (% hm.) 4,0 – 6,5

poměr α/β 1,9 – 2,6

kohumulon (% rel.) 29 – 38

kolupulon (% rel.) 51 – 59

CHMELOVÉ POLYFENOLY:

celkové polyfenoly (% hm.) 4,0 – 5,5

xanthohumol (% hm.) 0,7 – 1,1

DMX (% hm.) 0,10 – 0,20

CHMELOVÉ SILICE:

obsah silic (g/100g) 2,0 – 3,0

myrcen (% rel.) 40 – 55

β-karyofylen (% rel.) 9 – 15

β-farnesen (% rel.) <1,0

α-humulen (% rel.) 15 – 25

α+β-selinen (% rel.) 1 – 3
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VITAL

PŮVOD:
Vital byl získán výběrem z potomstva po matečné odrůdě Agnus a z rozpracovaného šlech-
titelského materiálu.  Je výsledkem šlechtění chmele pro farmaceutické a biomedicinální 
účely, vykazuje vysoký obsah xanthohumolu a především desmethylxanthohumolu, které 
mají příznivý vliv na lidské zdraví. Z tohoto důvodu byl zvolen název Vital jako „zdraví“.

REGISTRACE: 2008

ROSTLINA:
Rostlina má středně mohutný vzrůst pravidelného válcovitého tvaru. Barva révy je  
zelená, síla 7–11 mm. Plodonosné pazochy jsou dlouhé až velmi dlouhé, středně až vysoko  
nasazené. 

AGROTECHNICKÉ ASPEKTY:  
Vital je pozdní odrůda, vegetační doba je dlouhá 135–142 dní. Řez chmele je časný,  prová-
dí se ve třetí dekádě března. Počet výhonů vyrůstajících z podzemní části rostliny je 
vysoký (30–40), na začátku vegetace je fáze dlouživého růstu intenzivní. Je charakteristická 
dlouhou periodou technické zralosti, sklizeň je možno provádět v delším časovém období, 
česatelnost je velmi dobrá.

VÝNOS: 1,7–2,0 t.ha-1

AROMA: 
Aroma chmelových hlávek je kořenité, chmelové.

CHARAKTER CHMELOVÉHO AROMA:
Je charakteristická vyšším podílem ovocné vůně a nízkým podílem kořeněné vůně. Ovocná 
vůně při vyrovnaném poměru ostatních charakteristik vůní se neprojevuje negativně.

ODOLNOST K CHOROBÁM:

Peronospora chmelová Padlí chmelové
Primární infekce velmi citlivé tolerantní

Sekundární infekce střední velmi tolerantní

HLÁVKA:
Chmelové hlávky jsou podlouhlé, v apikální části špičaté, řídce až středně hustě nasazené. 
Průměrná hmotnost 100 hlávek je v rozmezí 19–26 g. Vřeténko je pravidelné, dlouhé  
16–22 mm.

SKLADOVATELNOST: dobrá
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PIVOVARSKÉ POUŽITÍ: 
Vital je hořká odrůda, „dual purpose“ pro první a druhé chmelení.

CHMELOVÉ PRYSKYŘICE:

celkové pryskyřice (% hm.) 25 – 30

alfa kyseliny (% hm.) 12,0 – 16,0

beta kyseliny (% hm.) 6,0 – 10,0

poměr α/β 1,6 – 2,1

kohumulon (% rel.) 21 – 26

kolupulon (% rel.) 45 – 50

CHMELOVÉ POLYFENOLY:

celkové polyfenoly (% hm.) 3,5 – 4,5

xanthohumol (% hm.) 0,45 – 0,75

DMX (% hm.) 0,25 – 0,40

CHMELOVÉ SILICE:

obsah silic (g/100g) 1,5 – 2,5

myrcen (% rel.) 40 – 60

β-karyofylen (% rel.) 5 – 8

β-farnesen (% rel.) 1 – 3

α-humulen (% rel.) 2 – 5

α+β-selinen (% rel.) 7 – 15
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ZÁSADY PRO MECHANIZOVANÝ ŘEZ
Řez chmele je při pěstování v podmínkách českých chmelařských oblastí stále 

jedním z nezbytných jarních kultivačních zásahů. Podle Rybáčka (1967, 1980) je zapotřebí 
řez chmele provádět z těchto důvodů:

 Soustavným řezem je formována podzemní, metamorfózou lodyhy vzniklá víceletá část 
rostliny zvaná babka 

 – ve směru horizontálním, kdy se odřezávají podzemní, horizontálně rostoucí  
oddenky, tím se zabraňuje nadměrnému rozrůstání babky a současně se tak  
redukuje počet rašících výhonů,

 – ve směru vertikálním, kdy výškou odříznutí jednoletých podzemních částí lodyh 
tzv. nové dřevo, udržujeme chmelovou babku v požadované hloubce pod povr-
chem půdy a současně tak získáváme sadbový materiál. 

 Řezem, zejména formováním babky ve směru vertikálním, zpožďujeme především  
počátek rašení jarních výhonů a tím tak ovlivňujeme růst i průběh vývojových fází chme-
lové rostliny.

 Uvedené požadavky na řez chmele nejlépe splňoval kvalitní ruční řez. Od roku 
1962 se v našich podmínkách začal uplatňovat mechanizovaný řez chmele. Byl to kvalita-
tivní skok od řezu ručního, který výrazným způsobem ovlivnil potřebu pracovních sil  
a ekonomiku této náročné pracovní operace. Je zcela zákonité, že ořezávače chmele  
nezůstaly na původním stupni, ale neustále se na základě nových poznatků z pěstování 
chmelové rostliny vyvíjely. Většina změn směřovala jednak ke stále jednodušším formám  
kultivace, jednak ke zvýšení kvality mechanizovaného řezu. 

 V krátkosti se zmíníme o některých hlavních změnách. Šlo především o modifika-
ci ořezávačů pro rovinný řez, která spočívala v náhradě orebních těles speciálně upra-
venými rydly. Další úpravy spočívaly v zavedení dvoukotoučového zařízení, kdy dochází  
k širšímu pracovnímu záběru řezného ústrojí a tím omezení počtu neseřezaných nebo zčásti  
seřezaných rostlin.

 Na základě poznatků výzkumu při mechanizovaném řezu chmele lze význam řezu 
shrnout do dvou základních bodů.

 Řezem chmele regulujeme dobu rašení výhonů, čímž ovlivňujeme délku 
vegetační doby jednoletých orgánů a tím i průběh organogeneze v jednot-
livých časových obdobích.

 Řez chmele omezuje rozrůstání podzemní části chmelových rostlin do stran, 
omezuje a zužuje se okruh vyrůstajících výhonů, babka je udržována pod 
povrchem půdy v požadované hloubce a rostliny zůstávají na stanovišti  
ve stejném sponu.

I přesto, že se mechanizovaný řez chmele provádí již řadu let, ne vždy se dodržují všech-
ny zásady pro jeho kvalitní provádění. Možnost uplatnění kvalitnějšího mechanizovaného 
řezu chmele musíme vidět v širších souvislostech. V příspěvku uvádíme některé příčiny,  
které negativně ovlivňují kvalitu řezu a tím i výnos chmele s doporučením, jak je odstraňovat.
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PŘÍPRAVA POVRCHU CHMELNICE K ŘEZU
Příprava půdy před mechanizovaným řezem chmele se řídí zásadou, aby povrch 

půdy byl pokud možno rovný. Rovný povrch půdy je potřebný k snazšímu a přesnějšímu 
vedení traktoru i ořezávače a k zabránění nežádoucích podélných a bočních výkyvů stroje. 
Těmto požadavkům nejlépe vyhovuje, aby pro jarní řez byly chmelnice na podzim odorány 
a na jaře uvláčeny do roviny. Urovnání povrchu půdy chmelnic do roviny se ve větši-
ně případů provádí v celoplošném několikanásobném příčném a podélném vláčení popř.  
kultivátorováním. Tento způsob přípravy povrchu, i když jej provádíme v časovém období 
při vhodné vlhkostní konzistenci půdy a kdy jsou chmelové rostliny ještě ve fázi dor-
mance, není nejvhodnější. Především při příčném vláčení dochází (hřeby bran) k častému  
poškození nejen mladého dřeva, ale i podzemních částí chmelové rostliny. Poškozená ple-
tiva se často stávají vstupní branou pro šíření fuzarióz.

Je třeba upozornit na to, že při přípravě povrchu u matečných chmelnic, z kterých 
předpokládáme odběr chmelové sadby a u hybridních odrůd, je nutné provádět urovnání 
pozemku pouze v podélném směru – ve směru chmelových řadů v meziřadí tak, aby trak-
tor s příslušným nářadím odpovídal pracovnímu záběru šíře meziřadí. K urovnání povrchu 
zoraného meziřadí na podzim je možné na jaře použít pérový kultivátor popř. grubber. 
Konečné urovnání chmelnice do roviny je vhodné provést průjezdem meziřadí kruhovou 
branou o šířce záběru 2,4 m. Pro dokonalé urovnání a přihrnutí zeminy k řadům rostlin je za-
potřebí provést tuto pracovní operaci minimálně dvakrát až třikrát v závislosti na půdních 
podmínkách. Kruhovou bránu je třeba seřídit tak, aby se při záběru dokonale otáčela a tím 
rozhazovala zeminu k podřadku. Jinak dochází pouze k hrnutí zeminy a kruhová brána 
neplní svou funkci. Uvedený způsob přípravy půdy k řezu chmele nepoškozuje jednoleté 
dřevo i podzemní část chmelové rostliny. Odřezávaná část mladého dřeva je lépe fixována 
v nahrnutém podřadku, což zlepšuje kvalitu řezu – snižuje se rozdrcení řezné plochy. 

SEŘÍZENÍ OŘEZÁVAČE
V současné době se k řezu chmele na většině ploch chmelnic používají ořezávače 

s dvěma řeznými kotouči, z nichž jeden je pravotočivý a druhý levotočivý. Tímto uspořá-
dáním se zvýšil účinný záběr řezného ústrojí na 700 mm, což umožňuje seřezání všech 
rostlin v řadě. Samotná funkce ořezávače závisí do značné míry na seřízení stroje. Po při-
pojení k traktoru nastavíme podélný sklon stroje ve směru jízdy změnou délky táhla třetího 
bodu hydrauliky (tzv. postavení stroje na špic 2-3 stupně). Dále provedeme zahloubení 
postranních pracovních orgánů tak, aby byly 25 mm pod úrovní roviny řezného kotouče. 
Podle potřeby se nastavuje hloubka řezu vysunutím nebo zasunutím hřídelů s řeznými 
kotouči. Výšku navrstvení zeminy na seřezaný řad seřizujeme pomocí rozhrnovací radlice, 
nebo úpravou odhrnovacích křidélek na hřídeli řezného kotouče. 

PRÁCE OBSLUHY
Kvalitu práce ořezávačů do značné míry ovlivňuje především práce obsluhy, 

kterou zastává u současně používaných strojů traktorista. Vzhledem k tomu, že počet 
otáček řezného kotouče je konstantní (1 100 otáček za min) a neměnný je i počet zubů 
na obvodu řezného kotouče, rozhoduje o kvalitě řezu rychlost pojezdu. Pracovní rychlost 
stroje je nutné podle půdních podmínek zvolit tak, aby byl řez dostatečně hladký. Jako 
nejvhodnější se doporučuje pojezdová rychlost 1,8 – 2,3 km/hod, což odpovídá jízdě na 
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převodový stupeň redukovaný I, II až III. Každé další zvyšování pracovní rychlosti zhoršu-
je kvalitu řezu, zejména pokud jde o rozdrcení pletiv na odříznutém novém dřevu (sádě). 
Další možností, kterou může obsluha ovlivnit řez chmele, je včasná výměna opotřebeného 
řezného kotouče. Je proto nezbytné, aby obsluha řezný kotouč kontrolovala a podle potře-
by ho včas vyměnila. Chmelové rostliny by se již neměly seřezávat kotoučem, jehož obvod 
je prakticky bez zubů. Pokud se kotouč včas nevymění, dochází k většímu rozdrcení pletiv 
v rovině řezu. Způsobuje to jednak pokles obvodové rychlosti řezného kotouče a ztupení 
ostří zubů na obvodu. Obsluha dále ovlivňuje přesnost vedení stroje v ose chmelového 
řadu tak, aby seřezávané rostliny procházely středem řezného ústrojí. 

Hloubka záběru 1 zubu řezného kotouče při různé pojezdové rychlosti

Převodový
stupeň

Pojezdová 
rychlost 
km/hod

Počet otáček 
kotouče na 1 m 

řezné délky

Hloubka 
záběru 

1 zubu v mm

I. redukovaný 1,80 20,1 1,9

II. redukovaný 2,00 22,3 2,1

III. redukovaný 2,32 25,9 2,4

IV. redukovaný 3,56 16,8 3,7

V. redukovaný 5,94 10,1 6,2

I. neredukovaný 4,78 12,5 4,9

II. neredukovaný 7,11  8,4 7,8

DOBA ŘEZU
Za nejvhodnější dobu jarního řezu je v našich chmelařských oblastech pova-

žován termín řezu u hybridních odrůd od poloviny března do konce první dekády dub-
na. U odrůdy Žateckého poloraného červeňáku je za nejvhodnější termín považováno 
období od 5. do 20. dubna. 

Optimální termín řezu musí vycházet především z místních podmínek. Je zapo-
třebí brát zřetel na polohu chmelnice a půdní druh. Na výhřevných polohách s lehčí půdou 
je možné uplatnit termín řezu pozdnější, abychom oddálili dobu rašení. Naopak na polo-
hách studených s těžší půdou provádíme řez ranější. Dalším ukazatelem by mělo být stáří 
chmelnice a její růstová schopnost. Řídíme se zásadou, čím starší chmelnice, tím ranější řez. 
Obdobným způsobem postupujeme i podle vzrůstu porostu v minulém roce. To znamená, 
že na růstově slabších chmelnicích provádíme řez ranější. 

V našich chmelařských oblastech je limitujícím obdobím pro zavádění výhonů 
začátek druhé dekády května. Je proto nutné, abychom dobou řezu regulovali počátek 
rašení a tím i dobu zavádění výhonů na chmelovodiče.

Příliš rané zavádění chmelových výhonů není pro naše odrůdy zcela vyhovující. 
U raně zavedených rostlin začíná doba kvetení ne právě v příznivém klimatickém období. 
Květ je zpravidla řidčeji nasazen, hlávky v době sklizně jsou většího vzrůstu, často prorost-
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lé krycími listeny. Při sklizni se hlávky značně rozplevují, což zvyšuje ztráty na česačce.  
Po uplynutí délky vegetačního období se na rostlinách začínají projevovat příznaky  
fyziologického stárnutí již před sklizní. 

U pozdě zaváděných chmelových výhonů doba kvetení přichází v době,  
kdy chmelové keře ještě nedorůstají ke stropu konstrukce. Délka vegetační doby je  
zkrácena natolik, že chmelové hlávky do sklizně nestačí dorůst a dozrát do plné techno-
logické zralosti, a proto jsou sklizeny neuzavřené s podstatně nižšími hodnotami obsahu 
pivovarsky cenných látek včetně nižšího výnosu. 

V této souvislosti je zapotřebí uvést, že mimo doby řezu lze počátek rašení 
ovlivnit i výškou navrstvené zeminy nad seřezanou rostlinou. Seřezané rostliny by nemě-
ly být ponechávány odkryté bez přikrytí zeminou. Nezakryté seřezané rostliny rychleji  
vysychají a navíc dochází k nestejnoměrnému růstu výhonů, což ztěžuje pracovní operaci 
při jejich zavádění. Z výsledků pozorování lze říci, že každý 1 cm zeminy nad seřezanou 
rostlinou opozdí růst výhonů zhruba o 1 den.

HLOUBKA ŘEZU
Hloubku řezu diferencujeme především podle stáří chmelnice a jejich růstových 

schopnostech. Na mladých, prvně řezaných chmelnicích provádíme tzv. řez nadsazený. 
Tento způsob řezu spočívá v ponechání okolo 2–3 cm nového dřeva nad temenem babky. 
V dalších letech hloubku řezu postupně zvyšujeme tak, aby byla vrcholová podzemní část 
babky pokud možno ve stejné úrovni. Řez pak provádíme těsně nad temenem chmelové 
babky. Je nutné se vyvarovat toho, aby řezný kotouč zasahoval do starého dřeva babky. 
U chmelnic starších a v závislosti na jejich růstových schopnostech v průběhu vegetace 
a klesající produktivností hloubku řezu úměrně snižujeme.

Kvalita řezu chmele by se měla v průběhu prováděné pracovní operace hodnotit 
podle těchto kritérií:

 – jízda ořezávače v ose chmelového řadu,
 – dodržení nastavené hloubky řezu – vzdálenost mezi urovnaným povrchem 

půdy a rovinou řezu,
 – stejnoměrná vrstva zeminy nad seřezanými rostlinami,
 – minimální roztržení a rozhoužvení mladého odřezávaného dřeva,
 – poškození chmelových babek – roztržení, podříznutí,
 – procento neseřezaných, nebo jen částečně seřezaných chmelových babek.
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HNOJENÍ A VÝŽIVA CHMELE
Evidence hnojení

Vedení evidence hnojení je vyžadováno zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech 
(§ 9, odst. 5):

Podnikatelé v zemědělství a vlastníci lesních pozemků hospodařící na těchto  
pozemcích jsou povinni soustavně a řádně vést evidenci o hnojivech, statkových hnojivech 
a o pomocných látkách použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích. Podnikatelé  
v zemědělství hospodařící na zemědělské půdě jsou povinni vést evidenci též  
o upravených kalech použitých na zemědělské půdě.

Evidence se uchovává nejméně 7 let. Způsob vedení evidence je stanoven  
ve vyhlášce č. 377/2013 Sb., o skladování a používání hnojiv (§ 9).

23. ledna 2009 vstoupila v účinnost novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech,  
kde se mimo jiné zkracuje lhůta nezbytná k provedení zápisu do evidence (příloha  
č. 1 vyhlášky č.  377/2013 Sb.) o použitých hnojivech z jednoho roku na jeden měsíc.

Hnojení chmele
Základním principem integrované produkce chmele v oblasti výživy a hnojení 

chmele je snaha o maximální uzavírání koloběhu jednotlivých živin, minimalizaci ztrát živin 
vyplavováním do spodních vrstev půdy a ztrát erozí. 

Racionální hnojení chmelových porostů je založeno na poznání, že chmelové 
rostliny přijímají potřebné živiny z vodných roztoků, zejména z půdního roztoku. 

Je třeba si uvědomit, že ideální výživě chmelových rostlin může bránit nevyvá-
ženost půdního roztoku či pevná vazba prvků v půdě, čímž dochází k blokování daného 
prvku a zamezení nebo omezení jeho čerpání rostlinami.

Celková roční dávka živin se odvíjí od půdní zásoby živin a předpokládaného 
výnosu chmele v dané lokalitě, přičemž se přihlíží k meteorologickým podmínkám.

Soustavu hnojení chmele lze z praktického hlediska rozdělit na:
 – hnojení do půdy v období vegetačního klidu,
 – hnojení chmele v průběhu vegetace.

Hnojení do půdy v období vegetačního klidu
Při stanovení dávek hnojiv se vychází z výsledků agrochemických rozborů půd, 

znalosti druhu a typu půd v daném místě. V období vegetačního klidu se aplikují hnojiva 
organická, vápenatá, fosforečná, draselná, hořečnatá či jejich kombinace. 

Dávky organických hnojiv
Nevyhovující skladba pěstovaných plodin z pohledu osevního postupu s návaz-

ností na živočišnou výrobu v současné tržní orientaci chmelařské podniky limituje v použí-
vání dříve nejběžnějšího organického hnojiva, kterým je hnůj.
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U organických hnojiv se stanovuje pouze dávka hnoje na hektar v roz-
mezí 40–70 t/ha, přičemž pro půdy lehké se doporučuje dávka 70 t/ ha, pro půdy střední  
55 t/ha a pro půdy těžké 40 t/ha. Organická hnojiva se aplikují zpravidla jedenkrát  
za tři roky, zapravují se v podzimním období (RYBÁČEK, 1980).

Nejvyšší roční množství na 1 ha je takové množství hnoje, které obsahuje  
170 kg dusíku (viz Příloha III Směrnice Rady z 12. 12. 1991 k ochraně vod před znečištěním 
dusičnany ze zemědělských zdrojů; 91/676/EHS; (OJ L 375, 31. 12. 1991, s. 1)).

Používají se i ostatní organická hnojiva jako je kompost či jemu podobné  
fermentované produkty. Dávky se volí se zřetelem k stanovišti.

Jednou z možností, jak částečně nahradit organická hnojiva, je využívání  
tzv. zeleného hnojení. Jedná se např. o výsev běžně dostupné hořčice bílé (12 kg/ha), dále 
svazenky vratičolisté (10 kg/ha), svatojánského žita (110 kg/ha), ovsa setého (80 kg/ha), 
nebo ředkve olejné (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.) s výsevkem 20 kg/ha a jiných 
meziplodin.

Hnojení minerálními hnojivy
Stanovení základní dávky živin v kilogramech živiny jako prvku na hektar vychází 

z plánovaného výnosu v kilogramech, přičemž:

 – dávka N v kg na 1 ha = výnos suchého chmele v kg na 1 ha x 0,1,
 – dávka P v kg na 1 ha = dávka N x 0,44,
 – dávka K v kg na 1 ha = dávka N,
 – dávka Mg v kg na 1 ha = dávka N x 0,3.

Pro hodnocení obsahu fosforu, draslíku, hořčíku a uhličitanů v půdě, půdní 
reakce a potřeby vápnění se pěstitel řídí vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 477/2000 Sb., 
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení 
zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků. V příloze č. 5 jsou uvede-
ny tabulky kritérií. 

Přepočítávací koeficienty pro převod z prvku na oxid a naopak  
(Trávník a kol., 2012):

 N x 4,42 = NO3 NO3 x 0,22 = N
 N x 1,28 = NH4 NH4 x 0,77 = N

 P x 2,292 = P2O5 P2O5 x 0,4363 = P

 K x 1,204 = K2O K2O x 0,8303 = K

 Ca x 1,399 = CaO CaO x 0,7148 = Ca

 Mg x 1,658 = MgO MgO x 0,6033 = Mg
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Metodika odběru půdních vzorků podle ÚKZÚZ
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně vydal s účinností  

od 1. 1. 2014 metodický pokyn č. 9/SZV „Pracovní postupy pro agrochemické zkoušení země-
dělských půd v České republice v období 2011 až 2016“, ze kterých vybíráme.

Odběr půdních vzorků
•	 Půdní vzorky se odebírají v jarním nebo podzimním období. Jarní odběr 

začíná 1. února (s ohledem na klimatické a půdní podmínky) a končí podle 
stavu vegetace nejpozději 31. května kalendářního roku. Podzimní odběr 
začíná 1. července (s ohledem na sklizeň) a končí 30. listopadu kalendářního 
roku.

•	 Průměrný vzorek se odebírá vždy z plochy jednotně obhospodařované 
(stejná plodina). Menší lokality na pozemku s výrazně odlišnými půdními 
vlastnostmi se z odběru vylučují.

•	 Půdní vzorky se odebírají výhradně sondovací tyčí, přičemž jeden průměrný 
vzorek se skládá minimálně z 30 vpichů. Při odběru je nutno vyloučit přimí-
chání zeminy z podorničí.

•	 Při konvenčním způsobu odběru se plocha odběru vzorku prochází po  
úhlopříčce, jednotlivé vpichy se umisťují v pravidelných vzdálenostech.

•	 chmelnice: jeden průměrný vzorek se odebírá z plochy 3 ha. U samo-
statných, na sebe nenavazujících chmelnic se odebírá jeden vzorek  
z každé chmelnice bez ohledu na její výměru. Hloubka odběru činí  
40 cm, přičemž se odstraňuje vrchní 10 cm vrstva zeminy. Vzorky  
se odebírají v řadách rostlin, a to uprostřed mezi jednotlivými rostlinami.

Předání vzorků do pověřené laboratoře
Pěstitel si odebírá půdní vzorky sám, nebo využívá služeb pověřených laboratoří, 

např. pro chmelařskou oblast Žatecko firma ZOL Malý a spol., Postoloprty.
Seznam laboratoří s uděleným oprávněním k provádění chemických rozborů 

půd je uveden na stránkách www.ukzuz.cz v odkazu > Hnojiva a půda > Agrochemické 
zkoušení zemědělských půd.

 
Hodnocení obsahu FOSFORU v půdě

Fosfor má pro rostliny významné postavení v biochemických reakcích a v přeno-
su energie. Příjem fosforu rostlinami je výrazně ovlivňován půdní reakcí (optimum je kolem 
pH 6,0) a dostatkem organických látek v půdě (KLEMENT, SUŠIL, 2011).

Průměrné hodnoty obsahu fosforu v půdách speciálních druhů pozemků jsou 
výrazně vyšší než v orné půdě. Chmelnice vykazují průměrnou zásobu přístupného fosforu 
282 mg/kg (KLEMENT, SUŠIL, 2011). 

Stanovuje se přístupný fosfor podle Mehlicha III.
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Chmelnice

Obsah FOSFOR (mg/kg)

Nízký do 155

vyhovující 156-220

Dobrý 221-290

Vysoký 291-390

velmi vysoký nad 390

Význam fosforu (RYBÁČEK, 1980):
•	 je nezbytnou součástí mnoha organických sloučenin v rostlinných buňkách,
•	 některé jeho organické sloučeniny se zúčastňují biochemických procesů 

spojených s přenosy energie,
•	 fosfor podporuje vznik generativních orgánů (v určitých obdobích půso-

bí protichůdně než dusík – zvyšuje množství osýpky a u hlávek zabraňuje 
jejich přerůstání a prorůstání),

•	 nedostatek fosforu brzdí růst kořenů a ostatních podzemních  
a nadzemních orgánových soustav chmelových rostlin, tvoří se málo 
osýpky, hlávek je méně, špatně se vyvíjejí, jsou drobné, v technické zralosti 
se zcela neuzavírají,

•	 nadbytek fosforu spolupůsobí při předčasném zakvétání chmele a urych-
leném dozrávání hlávek,

•	 nadměrně vysoká zásoba fosforu v půdě omezuje příjem zinku (způsobuje 
kadeřavost chmele).
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Hodnocení obsahu DRASLÍKU v půdě
Draslík má velmi důležitou úlohu při fotosyntéze a vodním hospodářství rostlin, 

zpevňuje pletiva a napomáhá zvyšovat odolnost rostlin vůči chorobám a škůdcům. Draslík 
je v porovnání s ostatními kationty rostlinou nejlépe přijímán (aktivní i pasivní transport), 
působí jeho nadbytek v prostředí negativně na příjem dalších kationtů, zvláště pak hořčíku 
(KLEMENT, SUŠIL, 2011). 

U speciálních druhů pozemků jsou průměrné hodnoty přístupného draslíku  
relativně vysoké (chmelnice 500 mg/kg, ovocné sady 352 mg/kg a vinice 303 mg/kg). Podíl 
půd s nízkým obsahem se u těchto druhů pozemků pohybuje okolo 5 % (KLEMENT, SUŠIL, 
2011). 

Stanovuje se přístupný draslík podle Mehlicha III.

Chmelnice

Obsah DRASLÍK (mg/kg)

půda

lehká střední těžká

nízký do 170 do 220 do 290

vyhovující 171–275 221–370 291–400

dobrý 276–400 371–515 401–570

vysoký 401–560 516–650 571–680

velmi vysoký nad 560 nad 650 nad 680

 

Význam draslíku (RYBÁČEK, 1980):
•	 draslík se výrazně uplatňuje v energetickém a látkovém metabolismu,  

zvyšuje pevnost rostlinných pletiv a jejich odolnost proti poškození choro-
bami a škůdci,

•	 působí příznivě na dozrávání chmelových hlávek,
•	 nedostatek se projevuje na starých listech, protože mladé listy po určitou 

dobu využívají draslík přesunutý ze starších orgánů, staré listy blednou od 
okrajů a později se na nich objevují hnědé skvrny ohraničené žilnatinou, 
tyto skvrny se postupně rozšiřují, listy bronzově žloutnou, přecházejí až do 
popelavě šedého zabarvení a opadávají,

•	 nedostatek draslíku předčasně porušuje apikální dominanci rév, proto se 
u nich tvoří pazochy a ty jsou pak delší,

•	 nadbytek draslíku negativně ovlivňuje příjem jiných iontů, zejména  
hořčíku, a zhoršuje jakost chmelových hlávek, které obsahují méně  
lupulinu a pryskyřic.

Obsah

DRASLÍK (mg/kg)

půda
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Hodnocení obsahu HOŘČÍKU v půdě
Hořčík plní v rostlinných pletivech řadu významných funkcí, které souvisejí  

s fotosyntézou a následnou produkcí vysokomolekulárních sloučenin. Jeho příjem  
je výrazně ovlivňován vnějšími podmínkami, především pH půdy a složením půdního  
roztoku (KLEMENT, SUŠIL, 2011). 

U speciálních druhů pozemků jsou průměrné hodnoty přístupného hořčíku vyšší 
než u ostatních druhů pozemků (vinice 356 mg/kg, chmelnice 301 mg/kg a ovocné sady 
259 mg/kg). Nízký obsah hořčíku vykazují jen 2 % vinic, 7 % ovocných sadů a 8 % chmelnic 
(KLEMENT, SUŠIL, 2011). 

Stanovuje se přístupný hořčík podle Mehlicha III.

Chmelnice

Obsah HOŘČÍK (mg/kg)

půda

lehká střední těžká

nízký do 135 do 160 do 210

vyhovující 36-210 161-250 211-300

dobrý 211-300 251-350 301-395

vysoký 301-400 351-460 396-530

velmi vysoký nad 400 nad 460 nad 530

Význam hořčíku (RYBÁČEK, 1980):
•	 hořčík je z celkového množství asi 10 % vázán v chlorofylu, kde má specifickou 

funkci při fotosyntéze, 
•	 hořčík má příznivý vliv na tvorbu reproduktivních orgánů, u chmelových  

rostlin na množství a jakost hlávek, 
•	 nedostatek se nejdříve objevuje u starých listů, které postihuje chloróza, listy 

nejdříve blednou, pak mezi žilnatinou žloutnou, přičemž žilky jsou lemovány 
zelenějším pruhem, později se chlorózou postižené části zbarvují šedě až hně-
dočerveně, listy předčasně opadávají,

•	 nadbytek hořčíku se objevuje jen zřídka.

 

Obsah

HOŘČÍK (mg/kg)

půda
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Hodnocení PŮDNÍ REAKCE
Výměnná půdní reakce je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících půdní 

úrodnost. Reakce půdy má vliv především na poutání a přístupnost živin, na zlepšení struk-
turního stavu půdy a tím na lepší koloběh vody a vzduchu v půdě, na mikrobiální aktivitu 
půdy, tvorbu humusu a pohyblivost rizikových prvků v půdě (KLEMENT, SUŠIL, 2011). 

U speciálních druhů pozemků je stav půdní reakce dán výběrem pozemků při 
jejich zakládání. Nejvyšší průměrnou hodnotu půdní reakce mají vinice (pH 7,3), následují 
chmelnice a ovocné sady (pH 6,5). U chmelnic a ovocných sadů je podíl kyselých půd  
12 a 16 %, podíl  alkalických 20 a 25 % (KLEMENT, SUŠIL, 2011).

Stanovuje se půdní reakce – pH/roztok CaCl2

Kritéria pro hodnocení půdní reakce

Hodnota pH Půdní reakce

do 4,5 extrémně kyselá

4,6-5,0 silně kyselá

5,1-5,5 kyselá

5,6-6,5 slabě kyselá

6,6-7,2 neutrální

7,3-7,7 alkalická

nad 7,7 silně alkalická

Chmelovým rostlinám nejlépe vyhovuje mírně kyselá půdní reakce 5,6-6,5 pH, i 
když celkem dobře snášejí půdy s neutrální reakcí 6,6-7,5 pH (RYBÁČEK, 1980).

Hodnocení potřeby VÁPNĚNÍ
Vápník působí nepřímo na výživu a celkový zdravotní stav rostlin. K hodnocení 

obsahu základních živin v půdě (P, K, Mg) zcela jistě patří i hodnocení obsahu této živiny. 
U speciálních druhů pozemků jsou průměrné hodnoty přístupného vápníku výrazně vyšší 
než u orné půdy a trvalých travních porostů. Vinice, které jsou převážně situovány na vá-
penitých půdách Jihomoravského kraje, vykazují 9 387 mg/kg vápníku, následují ovocné 
sady (4 219 mg/kg) a chmelnice (3 721 mg/kg) (KLEMENT, SUŠIL, 2011). 

Stanovuje se půdní reakce (CaCl2) - přístupný vápník podle Mehlicha III.
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Chmelnice

Lehká půda Střední půda Těžká půda

t CaO / ha

do 4,5 0,60 1,00 1,30

4,6-5,0 0,45 0,70 0,90

5,1-5,5 0,30 0,50 0,60

5,6-6,5 0,20 0,30 0,40

6,6-6,9 0,20 0,20 0,20

Význam vápníku (RYBÁČEK, 1980):
•	 vápník se v rostlinných buňkách nachází ve vodorozpustné nebo kyselinoroz-

pustné formě,
•	 vápník má důležitou úlohu při tvorbě buněčné blány, je součástí mnoha  

buněčných organoidů, jeho přítomnost je nutná v procesech dělení  
a prodlužování buněk,

•	 vápník je málo pohyblivý, nereutilizuje se (nevyužívá se znovu), je ve výživě 
chmele nutné zabezpečit jeho plynulý přísun v průběhu celé vegetace,

•	 při nedostatku vápníku buněčné blány slizovatější a pletiva pak dříve dřevna-
tějí,

•	 nedostatek se morfologicky projevuje nejdříve na nejmladších orgánech, 
vegetačním vrcholu a mladých listech, vegetační vrchol žloutne a odumírá,  
vrcholové listy jsou drobné, vyduté se světlým okrajem, později se na nich  
objevují hnědé skvrny a listy odumírají,

•	 nadbytek vápníku snižuje příjem ostatních kationtů, zejména Mg, K a Fe, což 
vyvolává chlorózu,

•	 přebytek vápníku působí také zhrubnutí hlávek a vyvolává jejich předčasné 
žloutnutí.

Účelem vápnění je dosáhnout a udržet optimální rozpětí pH v půdě. Změny reak-
ce půdy (okyselování) jsou způsobeny především vyplavením zásaditých složek (vápník, 
hořčík) v oblastech s vyššími srážkami, jejich odčerpáním rostlinami, používáním fyziolo-
gicky kyselých hnojiv, kyselými spady z ovzduší ap. (KLEMENT, 2011).

Vápnění se provádí zpravidla jedenkrát za čtyři roky.

 

pH
Lehká půda střední půda těžká půda

t CaO / ha
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Hodnocení obsahu UHLIČITANŮ v půdě
Pokud byl na pozemku zjištěn obsah uhličitanu vápenatého nebo hořečnatého 

nad 0,3 %, je možné vynechat vápnění. Obsah alkalicky účinných karbonátů brání okyse-
lení půdy na řadu let, popř. trvale (KLEMENT, 2011).

Kritéria pro hodnocení obsahu uhličitanů v půdách

% uhličitanů Hodnocení obsahu uhličitanů

0 žádný

0,1-0,5 nízký

0,6-3,0 střední

3,1-5,0 vysoký

nad 5,0 velmi vysoký

Hodnocení poměru KATIONTŮ (K : Mg)
V půdě působí antagonistické vztahy mezi draslíkem a hořčíkem - při vysokém 

obsahu draslíku v půdě se výrazně snižuje příjem hořčíku rostlinami (KLEMENT, 2011). 

Kritéria hodnocení poměru K : Mg
v zemědělských půdách (hmotnostní poměr)

Poměr Hodnota K : Mg Hodnocení

dobrý (D) do 1,6 nelze očekávat problémy s výživou 
hořčíkem

vyhovující (VH) 1,6 – 3,2
ke hnojení draslíkem je třeba přistupo-
vat opatrně, problémy se mohou vy-
skytnout především u krmných plodin

nevyhovující (NVH) nad 3,2
jedná se o špatný poměr, který způso-
buje nadměrný příjem draslíku – je tře-
ba vypustit draselné hnojení

Zdroj: KLEMENT, 2011.



41

Hodnocení obsahu kationtů v půdách podle kationtové výměnné kapacity (KVK)
V půdě jsou kationty Ca2+, Mg2+, K+, NH4+ a Na+ popř. další sorbovány převážně 

výměnnou sorpcí na koloidní částečky půdy (jílové minerály a organické látky). V na-
šich půdách má většina koloidních micel schopnost vázat kationty. Množství kationtů, 
které jsou vázány na půdní sorpční komplex a mohou být následně uvolňovány pro 
výživu rostlin se nazývá kationtová výměnná kapacita (KVK). Rostliny přijímají živi-
ny z půdního roztoku a ostatní složky půdy se podílejí na doplňování odebraných živin.  
V případě uvedených kationtů se ustalují rovnováhy (na základě iontových výměn) mezi 
půdním roztokem a výměně sorbovanými kationty. Množství jednotlivých kationtů sor-
bovaných na koloidní komplex může být však různé, neboť dochází k jejich vzájemnému 
ovlivňování, a tím i k podstatným změnám v příjmu rostlinami a působení na jejich růst.  
Je tedy třeba vytvořit a udržet vhodné množství a vzájemné poměry jednotlivých kation-
tů v půdě. Při optimálním zastoupení kationtů v sorpčním komplexu jsou vytvořeny 
předpoklady pro jejich harmonické zastoupení v půdním roztoku a tím i pro vyváženou 
výživu rostlin. KVK se vyjadřuje v milimolech chemických ekvivalentů na 1 kg zeminy  
(KLEMENT, 2011). 

Kritéria pro hodnocení aktuální sorpční kapacity

Hodnocení Hodnota KVK 
(mmol / kg půdy) Charakteristika půd

nízká (N) do 120

Půdy spíše lehčího charakteru, živiny 
jsou v sorpčním komplexu slaběji poutány 
a snadno se vyplavují, doporučuje se hnojit 
častěji v menších dávkách.

střední (S) 120 – 180
Půdy střední, živiny jsou lépe poutány,  
na některých půdách je možné i uplatňovat 
zásobní hnojení (max. však na 2 roky).

vysoká (V) nad 180

Půdy těžšího charakteru, s vysokým  
obsahem jílovitých částic, velmi dobrá 
sorpční schopnost, je vhodné hnojit zásobně 
na několik let.

Zdroj: KLEMENT, 2011.

Optimální zastoupení kationtů v půdním sorpčním komplexu

Hodnota KVK % kationtů v 
sorpčním komplexu

Ca2+ Mg2+ K+

do 120 65 15 3 - 5

120–180 75 10 3 - 4

nad 180 85 5 2 - 3

Zdroj: KLEMENT, 2011.

Hodnota KVK
% kationtů v sorpčním komplexu
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Bilance živin - shrnutí
Pěstitel zabezpečí analýzu půdních vzorků v pověřené laboratoři. Na základě  

výsledků agrochemického zkoušení provede úpravu dávek živin a úpravu potřeby vápně-
ní. Při aplikaci dbá na rovnoměrné dávkování a rozmetání hnojiv.

V souvislosti s nabytím účinnosti (od 1. 1. 2014) vyhlášky č. 205/2012 Sb., 
o obecných zásadách integrované ochrany rostlin, se dle odstavce (1) k předcházení  
nebo potlačení výskytu škodlivých organismů z nepřímých metod ochrany rostlin použijí 
zejména tato opatření:

d) vyvážené hnojení, vápnění a vodní režim.

Hnojení chmele v průběhu vegetace
Pěstitel zabezpečí před nástupem jarního období odběr půdního vzorku 

z hloubky 30–60 cm, který předá pověřené laboratoři pro analýzu anorganického dusíku. 
Tato hodnota se označuje jako Nanor.

Dávku dusíkatého hnojiva pěstitel zpravidla aplikuje ve dvou nebo třech  
obdobích, a to:

•	 po řezu chmele, 
•	 před první přiorávkou
•	 či před druhou přiorávkou.

Pěstitel provede korekci dávky dusíku na základě údajů zjištěných z odběru  
vzorků. Při aplikaci dbá pěstitel na rovnoměrné dávkování a rozmetání hnojiv.

Význam dusíku (RYBÁČEK, 1980):
•	 je nezbytnou součástí všech sloučenin bílkovinné povahy,
•	 podobně jako u jiných rostlin podporuje růst,
•	 při nedostatku chmelové rostliny zakrňují, jejich listy jsou drobnější s úzkými 

laloky a bledě zeleným zabarvením, hlávky jsou drobné, nevyvinuté,
•	 při velkém nedostatku mají rostliny trpasličí habitus, listy jsou drobné, bledě 

zelené až žluté a brzy opadávají, poněvadž se předčasně ukončuje růst,
•	 při nadbytku chmel roste bujně, listy jsou velké, syté zelně zabarvené, hlávky 

při menším počtu jsou nadměrně velké, často prorůstají, mají hrubou stavbu, 
a tím se značně zhoršuje jejich jakost, mají tlustší vřeténko, menší obsah lupu-
linu a horší vůni,

•	 při nadbytku dusíku jsou rostlinná pletiva vodnatá, řídká a náchylná  
k onemocnění i mechanickému poškození,

•	 stupňování dávek dusíku způsobuje zintenzívnění růstu i prodlužování 
jednotlivých fenologických období, a tím celkové vegetační doby chmele,

•	 nadbytek dusíku omezuje prodlužovací růst kořenů, a tím zmenšuje prostorové 
rozmístění kořenové soustavy, zejména u mladých chmelových rostlin,

•	 chmelové rostliny velmi intenzívně rostou, proto potřebují značné množství 
dusíku jako všechny dusíkomilné rostliny.
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Omezení při hnojení dusíkem
V r. 1991 byla přijata směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před zne-

čištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (dále jen “nitrátová směrnice”). Přípravě  
a přijetí této směrnice v EU předcházelo zjištění, že zemědělství patří k nejvýznamnějším 
znečišťovatelům vod dusičnany, které v nadměrném množství poškozují životní prostře-
dí a ohrožují zdraví obyvatelstva. Bylo prokázáno zvýšení koncentrací dusičnanů v povr-
chových a podzemních vodách používaných pro získávání pitné vody, zejména v oblastech  
s intenzivním zemědělstvím (Nařízení, 2012).

Nitrátová směrnice je jednou ze směrnic EU orientovaných na ochranu vod a na-
kládání s vodními zdroji. Z hlediska jejího zaměření na aktivity zemědělců připravuje, zpra-
covává a v České republice zavádí tuto směrnici Ministerstvo zemědělství. Spolupracujícím 
resortem je Ministerstvo životního prostředí (Nařízení, 2012).

Cílem nitrátové směrnice je snížit znečištění vod způsobené dusičnany ze ze-
mědělských zdrojů a předcházet dalšímu takovému znečištění. Je to nutné nejen pro za-
jištění dostatku kvalitní pitné vody, ale i pro omezení eutrofizace povrchových vod a moří  
(Nařízení, 2012).

•	 Nitrátová směrnice
Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí  

a akčním programu resp. v pozměněném znění nařízení vlády č. 117/2014 Sb. (účinnost  
od 1. 7. 2014):

§ 8 Omezení užití organického dusíku
(1) Množství celkového dusíku užitého ročně na zemědělských pozemcích 

v organických, organominerálních a statkových hnojivech nesmí v průměru celkové vý-
měry zemědělských pozemků zemědělského podniku překročit 170 kg N/ha; do tohoto 
průměru se započtou pouze zemědělské pozemky vhodné ke hnojení.

•	 Článek 68
Nařízení vlády č. 60/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení 
některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům, ve znění nařízení vlády 
č. 448/2012 Sb. (účinnost od 15. 3. 2013) uvádí:

§ 4 Zvláštní podpora na chmel
(4) Fond poskytne žadateli platbu zvláštní podpory na chmel na chmelnici, která je:

e) udržována podle podmínek pěstování chmele uvedených v příloze č. 3 k tomuto  
nařízení po celý příslušný kalendářní rok.

Příloha č. 3, tabulka č. 1
Maximální dávky N, P2O5, K2O v minerálních hnojivech (kg čistých živin/ha)

N P2O5 K2O

180 200 250
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Hnojení chmele v průběhu vegetace (listová analýza) 
Během vegetace pěstitel kontroluje zdravotní stav porostů. Na nedostatek živin 

upozorňují fyziologické poruchy nebo výsledky mimokořenové (listové) analýzy chmele. 
Mimokořenová (listová) výživa vychází z poznatku, že chmelové listy dokáží živiny přijmout 
a využít. Listová hnojiva se aplikují na základě výsledků listové analýzy pověřené labora-
toře.

Metodika odběru listů při listové analýze chmele:

Termín:
•	 I. odběr – se provádí při výšce rostlin 2-3 m, což odpovídá od fáze BBCH 33,
•	 meziodběr, BBCH 38-39,
•	 II. odběr – se provádí ve fázi butonizace, tj. fe fázi tvorby viditelných základů 

květenství – tzv. paliček (butonů), což odpovídá fázi chmele BBCH  51 a 55.

Způsob:
•	 ideální je získání průměrného vzorku z jedné chmelnice (jedno číslo konstrukce),
•	 odebíráme listy révové z výšky 1,7–2,0 m,
•	 pro analýzu je zapotřebí cca 30–50 listů,
•	 po chmelnici se pohybujeme úhlopříčně.

Stanovení :
•	 provádí pověřená laboratoř.

Je vhodné využít služeb laboratoří, které kromě vlastního určení obsahu prvků 
v listech také doporučí dávky hnojení aplikací na list (např. firma ZOL Malý a spol.,  
Postoloprty ve spolupráci s firmou Hopex Louny, s. r. o).

Výhoda mimokořenové (listové) výživy chmele je spatřována ve společné aplika-
ci listových hnojiv spolu s přípravky na ochranu rostlin. 

Využití fertigačních závlah
Fertigace, společná distribuce závlahové vody spolu s vodorozpustnými hnojivy, 

je další způsob, jak dodat rostlinám živiny. Nabývá na významu při budování úsporných zá-
vlahových systémů, ke kterým náleží tzv. kapková závlaha. Závlahové potrubí se instaluje 
na strop konstrukce nad řad chmele nebo se závlahové potrubí pokládá do země. 

Na trhu je již k dispozici celá řada hnojiv určená pro kapkovou závlahu, jejich 
cena většinou bývá vyšší.



45

Hnojení v průběhu vegetace – užití pomocných látek a přípravků
Na trhu se objevuje celá řada látek a přípravků, které nelze označit za hnojiva.  

Z pohledu zákona se jedná o tzv. pomocné půdní látky a pomocné rostlinné přípravky.

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pro jednotný výklad definuje:
•	 hnojivo – látka obsahující živiny pro výživu kulturních rostlin a lesních dřevin, 

pro udržení nebo zlepšení půdní úrodnosti a pro příznivé ovlivnění výnosu  
či kvality produkce,

•	 pomocná půdní látka – látka bez účinného množství živin, která půdu  
biologicky, chemicky nebo fyzikálně ovlivňuje, zlepšuje její stav nebo zvyšuje 
účinnost hnojiv,

•	 pomocný rostlinný přípravek – látka bez účinného množství živin, která jinak 
příznivě ovlivňuje vývoj kulturních rostlin nebo kvalitu rostlinných produktů.

Rozhodnutí o použití těchto látek či přípravků se odvíjí od vlastní zkušenosti 
pěstitele, poradenství firem v oboru či publikací o výsledcích pokusů v odborných časopi-
sech. 

Databáze hnojiv, látek a přípravků
Veřejně přístupná, elektronická tzv. on-line databáze hnojiv, látek a přípravků  

je dostupná na stránkách Ministerstva zemědělství: http://www.eagri.cz

Přímá adresa je:
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EPH/registr-hnojiv.html

Nebo se k databázi dostanete rozklikáváním:
http://www.eagri.cz > Portál farmáře > Evidence přípravků a hnojiv > Veřejný registr hnojiv
> vyhledávat můžete dle HNOJIVA nebo dle SUBJEKTU.
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SPRÁVNÁ PRAxE V INTEGROVANÉ OCHRANĚ CHMELE
Integrovaná ochrana (definice, základní pojmy)

Integrovaná ochrana je postup používající všechny ekonomicky, ekologicky  
a toxikologicky přijatelné metody pro udržení škůdce pod hladinou škodlivosti s přednost-
ním záměrným využitím přirozených omezujících faktorů. 

Hladina škodlivosti je charakterizována jako nejnižší populační hustota škůdce,  
při níž vznikne ekonomicky významné poškození. 

Ekonomicky významné poškození je objem škody opravňující k tomu, aby se vynaložily 
určité náklady na zásah proti škůdci.

Práh škodlivosti je charakterizován populační hustotou škůdce, při níž se má přikročit 
k opatřením, jimiž by se předešlo vzrůstu populační hustoty škůdce až na hladinu škod-
livosti. 

Integrovaná produkce chmele
Integrovaná produkce chmele vychází z výše uvedené obecné definice. Je způ-

sobem pěstování, který nezatěžuje životní prostředí a usiluje o dosažení optimálních vý-
nosů vyšší kvality. Základem je udržení, resp. zlepšení půdní úrodnosti a mnohotvárného 
životního prostředí. Je to moderní, přísně ekologicky orientovaný systém zaměřený na 
kvalitní produkci šetrnou cestou k životnímu prostředí. Základní snahou je minimalizace 
použití syntetických hnojiv a pesticidů v oblastech pěstování chmele v ČR.

Na úseku ochrany chmele je cílem zlepšení stávajícího systému ochrany proti  
škodlivým organismům, přehodnocení stávajících a stanovení nových prahů hospodářské 
škodlivosti a optimálních termínů ošetření, vyplývající v návrh účinného systému ochra-
ny chmele proti hospodářsky nejvýznamnějším chorobám a škůdcům, který je podrobně 
specifikován v níže uvedených metodikách ochrany chmele proti škodlivým organismům 
vydaných Chmelařským institutem:

Vostřel, J., Klapal, I., Kudrna T., Fořtová H., 2008: Metodika ochrany chmele proti 
mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank), ISBN 978-80-86836-69-0: 39 s.

Vostřel, J., Klapal, I., Kudrna T., Fořtová H., 2008: Metodika ochrany hybridníchodrůd 
chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils.), 
ISBN 978-80-86836-75-1: 23 s.

Vostřel, J., Klapal, I., Kudrna T., Fořtová H., 2008: Metodika ochrany chmele proti 
svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch), ISBN 978-80-86836-72-0: 23 s.

Vostřel, J., Klapal, I., Kudrna T., 2010: Metodika ochrany chmele proti dřepčíku 
chmelovému (Psylliodes attenuatus Koch), ISBN 978-80-87357-05-7: 34 s.
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Vostřel, J., Nesvadba, V., Klapal, I., Kudrna T., 2010: Metodika ochrany chmele  
proti padlí chmelovému (Podosphaera macularis, syn. Sphaerotheca humuli), 
ISBN 978-80-87357-07-1: 37 s.

Vostřel, J., Nesvadba, V., Klapal, I., Kudrna T., 2010: Ochrana ozdraveného ŽPČ a hyb-
ridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové v tršické chmelařské oblasti. 
ISBN 978-80-87357-08-8: 46 s.

Vostřel, J., Klapal, I., 2011: Metodika ochrany chmele proti lalokonosci libečkové-
mu (Otiorhynchus ligustici L.), ISBN 978-80-86836-51-6: 27 s.

Odborná způsobilost
Používání přípravků na ochranu rostlin vyžaduje nezbytné odborné znalosti 

a dovednosti a důsledné dodržování pravidel správného a bezpečného zacházení s pří-
pravky, která omezují rizika jejich vedlejších nežádoucích účinků na zdraví lidí, zvířat a na 
životní prostředí.

Dne 01. 07. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon  
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky 
upravují § 86, § 86a a § 86b „zákona“ a vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti 
pro nakládání s přípravky, která v návaznosti na příslušné předpisy Evropské unie upravuje 
obsah a rozsah základních kurzů a doplňujících školení pro vydání a prodloužení platnosti 
osvědčení I., II. a III. stupně, vč. rozsahu a způsobu provedení příslušných zkoušek, náleži-
tostí, osvědčení a požadavků na technické zabezpečení pro pořádání základních kurzů 
a doplňujících školení.

Odborná způsobilost zahrnuje následující stupně:

I. stupeň: Fyzická osoba, která v rámci svých profesních činností nakládá s přípravky pod 
dohledem držitele osvědčení II. nebo III. stupně, musí být držitelem osvědčení I. stupně 
(podmínky pro vydání osvědčení I. stupně upravuje § 86 odst. 1 „zákona“). Tato osoba ne-
může s přípravky nakládat samostatně, tj. bez uvedeného dohledu osoby s vyšším stupněm 
osvědčení. Osobami s osvědčením I. stupně rozumíme zejména obsluhu zařízení pro 
aplikaci přípravků. Osvědčení o odborné způsobilosti I. stupně s platností na dobu 5 let 
získá fyzická osoba absolvováním základního kurzu. Tyto kurzy jsou pořádány vzdělávacím 
subjekty pověřenými Ministerstvem zemědělství ČR.

II. stupeň: Osoba, která v rámci svých profesních činností používá přípravky, musí zajistit, 
aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držite-
lem osvědčení II. stupně. Držitel osvědčení II. stupně je způsobilý i pro činnosti držitele 
osvědčení I. stupně (podmínky pro vydání osvědčení II. stupně upravuje § 86 odst. 2, záko-
na“). Osobami s osvědčením II. stupně rozumíme zejména pracovníky v pozici agronoma 
(chmelaře). Osvědčení druhého stupně s platností na 5 let vydá rostlinolékařská správa 
fyzické osobě, která splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 
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5 „zákona“, nebo absolvuje základní kurz, pořádaný vzdělávacím zařízením pověřeným  
Ministerstvem zemědělství ČR a úspěšně vykoná zkoušku.
III. stupeň: Osoba, která v rámci svých profesních činností

a) poskytuje poradenství v oblasti ochrany rostlin před škodlivými organismy a s ní souvi-
sejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků,

b) distribuuje přípravky pro profesionální použití, nebo

c) pořádá základní kurzy k získání osvědčení prvního a druhého stupně, doplňující školení 
k prodloužení osvědčení druhého a třetího stupně a doplňující školení k získání nového 
osvědčení prvního stupně, 

musí tyto činnosti vykonávat prostřednictvím fyzické osoby, jež je držitelem osvědčení 
třetího stupně. Držitel osvědčení III. stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení  
II. stupně a I. stupně (podmínky pro vydání osvědčení III. stupně upravuje § 86 odst. 3  
„zákona“). Osvědčení třetího stupně vydá ÚKZÚZ fyzické osobě, která splňuje podmínky 
vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5 „zákona“, nebo úspěšně vykoná 
zkoušku.

Přípravky na ochranu rostlin
Přípravky na ochranu rostlin zahrnují širokou paletu chemických látek ve formě 

přípravků (chemické přípravky), přípravky na bázi mikroorganismů a makroorganis-
mů (biologické přípravky) určené zejména k ochraně rostlin a rostlinných produktů proti 
škodlivým organismům, k ničení nežádoucích rostlin nebo jejich částí, k regulaci životních 
procesů v rostlinách apod.

Návod na použití (etiketa) a bezpečnostní list jsou hlavním zdrojem infor-
mací pro uživatele přípravků, neboť poskytují základní důležité údaje o správném za-
cházení s přípravkem a bezpečného použití. Obsahem a strukturou návodu na použití 
jsou identifikace, varovná označení, identifikace osob uplatňujících práva z povolení 
přípravku, údaje o výrobku, údaje o použití, podmínky správného skladování, informace  
o bezpečném nakládání a odstranění, informace o první pomoci.

Bezpečnostní list poskytuje potřebné informace pro zacházení s nebezpečným 
přípravkem. Obsahem bezpečnostního listu jsou především informace o rizikovosti pří-
pravku a zdravotně bezpečnostních opatřeních, která jsou soustředěna na identifikaci 
přípravku a osobu uvádějící přípravek na trh, informace o složení přípravku, údaje o nebez-
pečnosti přípravku, pokyny pro první pomoc, opatření pro hasební zásah, opatření v přípa-
dě náhodného úniku přípravku nebo nehody, pokyny pro zacházení s přípravkem a jeho 
skladování, omezení expozice a ochranné pomůcky. Dále pak informace o fyzikálních 
a chemických vlastnostech, stabilitě a reaktivitě přípravku, toxikologických vlastnostech 
přípravku, ekologické informace o přípravku, pokyny pro odstraňování a přepravě pří-
pravku, informace o právních předpisech a další informace vztahující se k přípravku.

Profesionální uživatelé vedou, v souladu s nařízením Evropské unie upravu-
jícím uvádění přípravků na trh, záznamy o používání přípravků nebo dalších prostředků 
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při podnikání ve zvláštní knize s průběžně očíslovanými stránkami, případně v elek-
tronické podobě, za současného zabezpečení jejich uchování. Záznamy se provádě-
jí bezodkladně, nejpozději následující pracovní den po aplikaci přípravku nebo dalšího 
prostředku na ochranu rostlin. Záznamy o použitých přípravcích nebo dalších prostřed-
cích na ochranu rostlin obsahují:

 � identifikaci místa aplikace,
 � identifikace ošetřovaného objektu,
 � rozsah nebo množství ošetřovaného objektu.

Skladování přípravků na ochranu rostlin
Základní kritéria pro splnění technických požadavků skladování a stavebně tech-

nického řešení skladů přípravků jsou:

 � bezpečné zajištění přípravků proti nepříznivým povětrnostním vlivům a nepo-
voleným osobám,

 � ochrana zdraví lidí a životního prostředí v místě skladování a jeho bezpro-
středním okolí včetně manipulačních a asanačních ploch,

 � bezpečné technické zabezpečení místa a okolí skladu proti kontaminaci povr-
chových a podzemních vod pesticidními látkami,

 � požární bezpečnost odpovídající předpisům pro skladování hořlavin.

Příruční sklad, stavba, část stavby nebo oddělená místnost určená pro skladování 
přípravků a prostředků na ochranu rostlin maximální přípustné hmotnosti do 1 000 kg 
přípravků a prostředků na ochranu rostlin. Sklad musí být suchý, chladný, dostatečně 
osvětlený, větratelný, uzamykatelný, má být vybaven výše umístěnými okny s mříží, dveřmi 
s kovovými zárubněmi nebo oplechováním. Podlaha musí být nepropustná, vyspádovaná 
do nekanalizované jímky nebo doplněná nepropustným soklem a zvýšeným prahem ve 
vstupních dveřích. 

Sklad má být dále vybaven přívodem pitné vody (pro případ nutného omytí 
a opláchnutí zasažené části těla, zejména očí přípravky nebo při potřísnění oděvu) nebo 
pohotovostní zásobou nejméně 20 litrů pitné vody v uzavřené nádobě.

Mezi nezbytná vybavení patří vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, 
lékárnička první pomoci, prostředky pro likvidaci případných drobných havárií při rozlití 
nebo rozsypání přípravků (Vapex, piliny, písek) a přípravky k osobní očistě.

Při skladování přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické, toxické a žíravé 
musí být na vhodném místě skladu vyvěšena písemná pravidla s informacemi o nebez-
pečných vlastnostech přípravků a pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a životního 
prostředí, pokyny pro první pomoc a postup při nehodě. 

Správná praxe při aplikaci přípravků na ochranu rostlin
Při plnění profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků postřikem – nosnou lát-

kou (zejména vodou) nebo přípravkem musí být dodrženy následující požadavky:

 nosná látka musí být bez mechanických nečistot,
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 provádět plnění nádrže přes plnící síto nebo plnící filtr,
 jestliže je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno vlastním 

plnícím zařízením, musí být sací hadice zakončena košem a nosná látka 
musí být vedena přes sací filtr. Toto přídavné zařízení může být použito 
pouze v případě, že je nosná látka nasávána z nepropustné nádrže, odkud 
nehrozí případné znečištění povrchových nebo podzemních vod,

 míchací zařízení musí být v činnosti,
 je-li poskytnuto zařízení na přimíchávání přípravků, musí být použito,
 provádí-li se aplikace více přípravků najednou, přidávají se jejich koncentráty 

do nádrže odděleně,
 před započetím aplikace se musí obsah nádrže důkladně promíchat. Míchací 

zařízení musí být v činnosti i během aplikace.

Nenechávejte zařízení při plnění bez dozoru. Nepřeplňujte nádrž kapalinou ani 
z ní nenechávejte nekontrolovatelně unikat pěnu. Nenechávejte připravenou postřikovou 
kapalinu bez dohledu. Připravujte postřikový roztok bezprostředně před použitím.  
Minimalizujte množství přebytečného postřikového roztoku. Nemíchejte a neplňte  
nádrže zařízení v blízkosti vodního toku nebo studny. Nikdy neplňte nádrže zařízení přímo  
ze studní. Neplňte zařízení přímo z vodních toků. Předcházejte znečištění místa pro plnění 
aplikační techniky. Plňte, míchejte a čistěte obaly ve stabilní a bezpečné pracovní pozici, 
s použitím zařízení k tomu určených. Nepoškozujte při otevírání kontejnery/obaly. Pokud 
je to nutné, používejte odměřovací zařízení k tomu určená. Uzavírejte kontejnery a obaly 
ihned po použití produktu. Vyhněte se prášení, rozlití a úniku přípravků při plnění. Vyplách-
něte ihned prázdné kontejnery a zátky a přidejte tuto kapalinu k postřikovému roztoku. 
Plňte přípravky do hlavní nádrže pouze, pokud je do poloviny naplněna vodou. Používej-
te pouze registrované směsi přípravků. Při problémech ihned opravte/nastavte zařízení. 
Nepostřikujte přes vodní toky, studně, kanály, prameny a zpevněné plochy. Vyhněte se 
kontaminaci půdy kolem studní. Nepostřikujte, když zařízení stojí. Nenechte postřik uná-
šet větrem. Nepostřikujte přes ochranná pásma. Vyhněte se aplikování přípravků tam,  
kde je riziko úniku do odpadních systémů. Zamezte odtoku/stékání postřiku.

Čištění mechanizačních prostředků na ochranu rostlin
Po ukončení práce nebo i během činnosti při střídání aplikovaných přípravků musí být 

vždy provedeno důkladné vyčištění stroje, tzv. denní čištění. V pravidelných intervalech musí být 
provedena i celková asanace aplikačního zařízení (minimálně po ukončení sezóny nebo odsta-
vení stroje na dobu delší než jeden týden nebo před plánovaným testováním stroje).

Denní čištění spočívá v důkladném propláchnutí všech částí rozvodu aplikační kapa-
liny, nádrže a trysek. Způsob, jakým toto čištění provádíme, je dán jednak vybavením aplikátoru 
a jednak požadavky, které stanoví etiketa použitého přípravku. Také hlavní nádrže strojů je nutné 
po vyprázdnění důkladně vypláchnout. S výhodou využijeme oplachovacích trysek, jsou-li jimi 
nádrže vybaveny. V opačném případě se doporučuje naplnit nádrž až do celkového objemu čis-
tou vodou a poté jí propláchnout i rozvod kapaliny i trysky. Po vyprázdnění tento postup opakuje-
me ještě jednou. Spotřeba vody je ovšem u tohoto postupu značně vysoká.

Vnější části aplikačního zařízení pak po ukončení směny oplachujeme čistou vodou 
například oplachovací pistolí, kterou lze připojit na zdroj vody z proplachovací nádrže, pokud je 
jí aplikátor vybaven.
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Po sezóně před zimním obdobím je nutné provést důkladnou asanaci všech částí 
aplikačního zařízení, důkladně vyprázdnit nádrž, všechny části rozvodu kapaliny, otevřít 
všechny výpustné kohouty a části, které se obtížně odvodňují (čerpadlo apod.), se dopo-
ručuje raději naplnit nemrznoucí směsí. Trysky, síta filtrů i sítka trysek se doporučuje vymontovat, 
očistit a uložit zvlášť stejně jako manometry. Kovové části je výhodné po důkladném opláchnutí 
nakonzervovat.

Čistící zóna na poli
Pokud je zařízení vybaveno „polním“ čistícím systémem, vyčistěte jej na poli, kde se 

používá. Naplánujte si dopředu vhodná čistící místa. Neopakujte čištění vždy na stejném místě. 
Zvláštní pozornost by se měla věnovat  zachytávání oplachové vody, pokud se čistí na vysoce 
prostupných površích nebo na místech blízko vodních toků nebo tam, kde povrchová voda pří-
mo vtéká do vodních toků, dešťových nebo odpadních stok.

Čistící zóna na farmě
Zajistěte, aby nepropustné povrchy byly ohrazené a funkční; seberte odpadní vodu 

obsahující přípravky pro okamžité použití při aplikaci nebo na další zpracování; po čištění nene-
chávejte rozlité zbytky na nepropustných površích.

Využívejte zbytky postřikové kapaliny v nádrži. Na vypláchnutí použijte co nejmenší 
potřebné množství vody. Nikdy nečistěte zařízení v blízkosti povrchové vody. Použijte meto-
du opakovaného vyplachování. Nevypouštějte zbytky postřikové kapaliny na zem nebo na jinou 
plochu. Využijte rozředěné zbytky postřiku. Vylévejte výplachovou vodu do uzavřených systémů 
k tomu určených, pokud není možné čištění přímo na poli. 

Testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin
Dle § 61 zákona 326/2004 Sb., v platném znění:

Zařízení pro aplikaci přípravků, která jsou používána k tomuto účelu v rámci podnikání 
s výjimkou ručních zařízení pro aplikaci přípravků a zádových rosičů, musí být podrobována kont-
rolnímu testování podle tohoto zákona. Zařízení pro aplikaci přípravků smí v rámci podnikání 
používat k aplikaci přípravků pouze osoba odborně způsobilá pro nakládání s přípravky. 

Provozovatel profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků musí zařízení udržovat 
v odpovídajícím technickém stavu, provádět jeho kalibraci a kontrolu pro zajištění správné a kva-
litní aplikace přípravků i v období mezi pravidelně prováděným kontrolním testováním. 

Kontrolní testování mohou provádět osoby, kterým byla vydána koncesní listi-
na s předmětem podnikání „Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin“  
tzv. testační stanice (např. kód provozovny 039: CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec). Podmínkou pro 
vydání takové koncesní listiny je kladné stanovisko ÚKZÚZ. 

Ochranná pásma a vzdálenosti
Ochranná pásma vodních zdrojů jsou stanovována na základě zákona  

č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění a mají sloužit k ochraně vydatnosti, jakosti 
a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod. Ochranná pásma se 
dělí na ochranná pásma I. a II. stupně. Odstupňovaným způsobem je v nich stanoveno, 
které aktivity jsou v těchto pásmech omezeny a jaká opatření se zde naopak dle zákonu 
o vodách musí provádět. Ochrannou vzdáleností rozumíme vzdálenost mezi místem  
aplikace přípravku a břehovou čárou vodního zdroje. Břehová čára je pomyslná čára určená 
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hladinou vody, která zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž se vylévá do přilehlého území.  
V případě stojatých vod se určuje obdobně. 

OCHRANNÉ LHŮTY
Ochranná lhůta znamená nejkratší přípustný interval (ve dnech) mezi ošetřením 

a sklizní.  Zkratka „AT“, jež je někdy uváděna namísto konkrétního počtu dnů, znamená, že pří-
pravek se aplikuje v přesně stanoveném agrotechnickém termínu či v určitém vývojovém stádiu 
ošetřované plodiny (BBCH). Jestliže se na etiketách a návodech na použití přípravků místo počtu 
dnů uvádí zkratka AT, výrobce nebo distributor musí uvést přesné podmínky aplikace přípravku.  

Limity reziduí pro chmel (MRL)
V tabulce jsou uvedeny maximální povolené limity reziduí pesticidů pro chmel  

v mg/kg sušiny, které je nutné dodržovat, abychom předešli problémům s exportem českého 
chmele do zahraničí (EU, USA, Japonsko). Před nákupem pesticidů pro příslušnou sezónu dopo-
ručujeme konzultovat použití, vzhledem k destinaci vývozu, s příslušnou obchodní organizací 
vykupující Váš chmel. Hodnoty nejsou konstantní a mohou se tudíž během let měnit. V příslušné 
metodice ochrany chmele pro daný rok jsou uváděny aktuální hodnoty platné pro nastávající ča-
sové období. 

Limity reziduí pro export chmele do zemí EU, USA a Japonska – 
chmel (suché hlávky) – MRL (Maximum Residue Level)
(údaje v mg/kg sušiny)

ÚČINNÁ LÁTKA PŘÍPRAVEK EU USA JAPONSKO

azoxystrobin Ortiva 30 20 20

boscalid Bellis 60 35 35

cymoxanil Curzate K 2 7 2

fosetyl-Al Aliette 80 WP 1500 45 1440

pyraclostrobin Bellis 15 23 15

quinoxyfen IQ-Crystal 2 3 1

síra sirnaté přípravky 100 exempt ano

sloučeniny mědi mědnaté přípravky 1000 exempt ano

tebuconazole Horizon 250 EW 40 35 30

triadimenol Bayfidan 250 EC 10  5

abamectin Vertimec 1,8 
EC, Safran, Vargas 0,05 0,2 0,2

acequinocyl Kanemite 15 S 15 4 15

acetamiprid Mospilan 20 SP 0,1  0,01
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alpha-cypermethrin Vaztak 10 EC, 
Alfametrin 30 0,01

bifenazate Acramite 480 SC 20 15 15

ÚČINNÁ LÁTKA PŘÍPRAVEK EU USA JAPONSKO

fenpyroximate Ortus 5 SC 10 10 15

flonicamid Teppeki 2 7 5

hexythiazox Nissorun 10 WP 20 2 30

imidacloprid Confidor 200 OD, 
Warrant 700 WG 10 6 7

lambda-cyhalothrin Karate se Zeon 
technologií 10 10 10

pymetrozine Chess 25 WP 15 6 15

spirotetramat Movento 150 OD 15 10 15

Thiamethoxam Actara 25 WG 0,1 0,1 0,1

diquat
Dessicash 20% 
SL,  Desiq, Diqua, 
Maxima

0,1 0,2 0,04

fluazifop-P-butyl Fusilade Forte 150 EC 0,1  0,05

glyphosate
Agroklasik Plus, 
Landmaster, Rosate 
36 SL, Shyfo  

0,1 7 0,1

Poznámka:
Hodnoty MRL nižší než 0,1 ppm jsou tak nízké, že daný přípravek nelze prakticky bez rizika 
použít (doporučujeme konzultaci s příslušnou obchodní firmou vykupující Váš chmel). 
Od roku 2006 jsou MRL platné v ČR zharmonizovány s EU, jak vyplývá z příslušné nove-
lizované vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR. 

exempt = neomezeno

Klasifikace přípravků na ochranu rostlin
Přípravky na ochranu rostlin dělíme podle:

 Charakteru účinné látky:

a) chemické přípravky, které obsahují
 Â účinné látky – mají obecný nebo specifický účinek proti škodlivým  
organismům či rostlinám,

 Â synergenty – jsou látky či přípravky, které mohou podpořit činnost účinné 
látky v přípravku

 Â formulační přísady – jsou takové látky či přípravky, které se používají v pří-
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pravcích či v adjutantech a umožňující zpracování účinné látky do finální  
obchodní úpravy,

 Â safenery – jsou látky či přípravky, které se přidávají s cílem potlačit či snížit 
fytotoxické účinky přípravků na některé rostliny,

 Â adjuvanty – jsou látky tvořící samostatnou skupinu z hlediska kritérií jejich 
úředního schvalování a lze je mísit s přípravkem za účelem zlepšení jeho 
vlastností a účinnosti.

b) biologické přípravky, které se člení na 
 Â   mikrobiální – na bázi mikroorganismů a virů zpravidla průmyslově vyráběné

 Â bioagens – přípravky na bázi makroorganismů s obsahem živých organismů

c/ pomocné prostředky na ochranu rostlin

jsou většinou jednoduché látky, jež se využívají např. k omezení výparu (transpira-
ce), ošetření ran (štěpařské vosky), ke sledování škodlivých organismů (monitoring), pro 
zvýšení biologické účinnosti apod. 

 Z hlediska biologické účinnosti a dělí se podle toho, proti kterým škodlivým  
organismům se používají:

 Fungicidy – ničí nebo potlačují původce houbových chorob. Působí podle charak-
teru přípravku dotykově (kontaktně) – v místě aplikace nebo systémově – proni-
kají do vodivých cest rostliny,

 Zoocidy – hubí živočišné škůdce a podle účinnosti na jednotlivé skupiny škod-
livých organismů je lze dále specifikovat na:

a. akaricidy – s účinností na roztoče,
b. insekticidy – s účinností na hmyz,
c. nematocidy – s účinností na háďátka,
d. moluskocidy – s účinnosti na plže a slimáky, 
e. rodenticidy – s účinností na škodlivé hlodavce. 

Podle mechanismu účinku lze zoocidy členit na:
 Â požerové – působí toxicky, pokud se potravou dostanou do trávícího traktu 
škodlivého organismu,

 Â dotykové (kontaktní) – působí po přímém styku škodlivého organismu  
s přípravkem, 

 Â dýchací (fumigační) – působí formou prchání přípravku a škodlivý organis-
mus jej vdechuje,

 Â s hloubkovým účinkem – po ošetření na lícovou stranu pronikají na rub listu 
nebo slupkou plodu,

 Â systémové – které po aplikaci na rostlinu pronikají do pletiv a vodivými cesta-
mi jsou rozváděny do dalších částí rostliny.



55

 Herbicidy – jsou určeny proti plevelům a z praktického hlediska je lze dále členit na: 
 Â selektivní (výběrové) – hubí jen některé skupiny nebo druhy plevelů,
 Â neselektivní (totální) – ničí veškerou rostlinnou vegetaci.

 Na základě vlastností nebezpečných pro zdraví lidí a životní prostředí

S ohledem na chemické nebo biologické složení přípravků jsou pro zdraví lidí 
a životní prostředí rizikové a podle příslušných právních předpisů odpovídajícím způso-
bem je vymezena jejich klasifikace, tj. přiřazení určité rizikové vlastnosti: T = toxický,  
Xn = zdraví škodlivý, Xi = dráždivý, C = žíravý, N = nebezpečný pro životní prostředí; včetně 
označení na obalu (etiketě) příslušným obrazovým výstražným symbolem nebezpečnosti 
spolu s písemným vyjádřením a tzv. standardními větami označující rizikovost pro zdraví 
lidí a životní prostředí (R-věty) a pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty).



56

ŠKŮDCI CHMELE

Lalokonosec libečkový (Otiorhynchus ligustici L.)

Výše uvedená „Metodika ochrany chmele proti lalokonosci libečkovému“ (Vostřel,   
J., Klapal, I., 2011) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých vývojových 
stádií tohoto škůdce. Dále jsou zde obsažena bionomická data, projevy ekonomické škodlivosti 
včetně rozšíření a ekologie. Prahové hodnoty pro výlez lalokonosce libečkového byly získány na 
základě měření půdních teplot. Půdní sondy byly pro tento účel instalovány na vytypovaných 
lokalitách.

Brouk je cca 10–15 mm dlouhý s tupým noscem, štíhlými tykadly a široce oválný-
mi krovkami. Je černý, pokrytý šedými šupinkami a chlupy. Původní černá barva je zpravidla 
druhotně změněna podle barvy půdy. Oči jsou slabě vypouklé, štít dvakrát širší než delší, po bo-
cích zaoblený. Krovky jsou oválné s rovnými rýhami. Brouk nelétá, poněvadž má srostlé krovky.

Přezimující dospělé samice druhu Otiorhynchus ligustici vylézají na povrch půdy 
na jaře v době, kdy se teplota půdy v hloubce 50 cm udržuje nad hodnotou 8 °C. Populaci 
tvoří výhradně samice, takže rozmnožování se děje bez předchozího páření a oplození,  
tj. parthenogeneticky, neoplozenými vajíčky. Imága vykazují noční aktivitu, tzn. že v průběhu 
dne se převážná část přítomné populace nachází bezprostředně pod povrchem půdy. Samice 
kladou vajíčka ve skupinách na povrch půdy, nebo mělce pod povrchem, v bezprostředním 
okolí chmelových rostlin. Období snůšky trvá až dva měsíce. Počet nakladených vajíček jednou 
samicí kolísá od 100 do 850 ks. Za optimálních povětrnostních podmínek (teplota 20–25 °C a re-
lativní vlhkost vzduchu > 90%) je mortalita vajíček nízká (< 30%). V přírodních podmínkách je 
však životnost vajíček podstatně nižší. Po nakladení brouci postupně hynou. Po 14–21 dnech se 
z vajíček líhnou bílé, cca 2,0 mm dlouhé larvičky, které žijí na povrchu nebo uvnitř podzemních 
orgánů chmele. V průběhu larválního vývoje se 7× svlékají. Během léta se v hloubce 25–40 cm 
v půdní komůrce mění v bílou kuklu, jejíž vývoj trvá 20-30 dnů. Z kukel se ještě téhož roku ve 
druhé polovině července a v srpnu líhnou dospělí brouci. Vylíhlí jedinci zůstávají v půdní ko-
můrce, kde přezimují. V jarním období příštího roku vylézají na povrch půdy k úživnému žíru 
na rašících výhonech, jehož intenzita klesá po nakladení vajíček. Vývoj lalokonosce libečkového 
trvá v našich klimatických podmínkách 2-3 roky. Když brouci na jaře vylezou z půdy, setrvávají 
zpravidla při dostatku potravy na místě a jen ojediněle migrují na větší vzdálenost. Jejich mobi-
lita s postupující sezónou pozvolna narůstá a jako maximum se uvádí 30–40 m od místa výlezu 
jedince na povrch půdy.

Hromadný výlez nastává, když teplota půdy v hloubce 50 cm přesáhne hodnotu  
13–15 °C. Jedná se zpravidla o přelom dubna a května. Ošetřením v této době předcházíme 
rovněž vykladení samic a následné škodlivosti larev na podzemních orgánech chmelových rost-
lin. Z důvodu všeobecně nižší populační denzity v napadených chmelnicích a lokální výskytu 
byla snížena doporučovaná prahová hodnota pro realizaci ochranného zásahu ze stávajících  
10 brouků na nynějších pět na 100 rostlin. Na prohřátí půdního profilu má vliv také orientace 
pozemku a jeho sklonitost. 

Důležitou funkci v omezování populační hustoty lalokonosce libečkového vykonávali 
v minulosti přirození nepřátelé, především koroptve a bažanti, z hmyzu se jedná o dravé brouky 
z čeledi střevlíkovití (Carabidae), některé druhy mršníků (Histeridae) a drabčíků (Staphylinidae). 
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Z cizopasných hub jsou uváděny druhy Beuaveria globulifera a Isaria farinosa. Celý komplex při-
rozených nepřátel ovšem postupně pozbýval na významu, především z důvodu velkoplošného 
a intenzivního využívání chemizace, ať již vysoce toxických pesticidů aplikovaných ve značným 
objemech v ochraně zemědělských plodin či v používání průmyslových hnojiv a v neposlední 
řadě změnou charakteru zemědělské krajiny, především neuváženým zcelováním pozemků,  
vedoucím k přetrhání zpětných vazeb a totálnímu rozpadu ekologické rovnováhy. 

Biopreparáty na bázi entomopatogenních hub Beauveria bassiana, Beauveria  
globulifera či Metarhizium anisopliae neprokázaly dostatečnou biologickou účinnost ať již při 
aplikaci pásovým postřikem či injektáží.

Naproti tomu nadějné je v tomto směru využití entomopatogenních hlístic z čeledi He-
terorhabditidae a Steinernematidae. Jedná se o biopreparáty Larvanem (Heterorhabditis megidis) 
a Entonem (Steinernema feltiae). 

Nicméně, na základě stávajících výsledků nelze zatím doporučit využití parazitických 
hlístic v praktické ochraně chmele proti lalokonosci libečkovému, kde je jejich účinnost z důvo-
du skrytého způsobu života larev nacházejících se ve chmelové babce hluboko pod povrchem, 
nižší ve srovnání s chemickou ochranou a tudíž praktická využitelnost především kvůli vysoké 
nákladnosti, spíše teoretická.

Stávající ochrana chmele proti lalokonosci libečkovému spočívá v ochranném zásahu 
realizovaném pásovým postřikem v době hromadného výlezu. Pro tento účel lze využít deter-
gentního účinku insekticidu Karate se Zeon technologií 5 CS s účinnou látkou lambda-cyhalothri-
nem, jehož biologická účinnost je negativně ovlivňována noční aktivitou lalokonosce a kontakt-
ním účinkem typickým pro insekticidy z řady pyrethroidů. Adekvátní náhradou za fipronil (Regent 
800 WG), je thimethoxan (Actara 25 WG), který představuje dostatečně biologicky účinný pří-
pravek pro eradikaci tohoto nebezpečného škůdce. V současné době platí rozšíření povolení pří-
pravku Actara 25 WG na menšinové použití do chmele. 

Seznam přípravků registrovaných v ČR v ochraně chmele
proti  lalokonosci libečkovému (Otiorhynchus ligustici L.) v roce 2015

Název 
přípravku 
(účinná látka)

Koncentr. 
Přípr., 
dávka 

(kg, l/ha)

Toxicita 
člověk

Toxicita 
včely Omezení Ochranná 

lhůta Pozn.

ACTARA 
25 WG (thia-
methoxam)

0,2 kg -- Spe8. OP II.st. AT 1, 2, 
4, 5

Karate se 
Zeon tech-
nologií 5 CS 
(lambda- 
cyhalothrin)

0,06 % Xn — §1 14 1, 3, 4

 Poznámky: 
1. Pásový postřik v období po rašení chmelových výhonů v době hromadného výlezu brouků  

na povrch půdy.
2. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou 

látku typu neonikotinoidu (thiamethoxam, acetamiprid, imidacloprid a další) bez přerušení ji-
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ným insekticidem s odlišným mechanismem účinku a ne vícekrát než 1× za vegetační sezónu.
3. Do spotřebování zásob! Platnost rozhodnutí skončila 19.12.2013, ukončení uvádění na trh  

19.6.2014 a  používání přípravku povoleno max. do 19. 06. 2015.
4. Termín ošetření chmele: od BBCH 11 (vyvinutý první pár listů) do BBCH 33 (réva dosahuje  

1/3 konstrukce).
5. Přípravek povolený k použití pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) záko-

na č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 
znění.

Omezení :
§1 – Při aplikaci je nutno splnit požadavky vyhlášky č. 327/2012 Sb. 

Postřik musí být ukončen do 14 dnů po signalizaci hromadného výlezu brouků. 
Ochranný zásah provádíme za teplého počasí, při teplotě 15 °C a více, kdy se většina brou-
ků zdržuje na rašících výhonech rostlin a těsně pod povrchem půdy. Při slabém až středním 
výskytu brouků ošetřujeme pásovým postřikem při dávce vody 600 – 1000 litrů na hektar.

Při silném napadení chmele (více než 5 brouků na jednu rostlinu) aplikujeme po-
volenou hektarovou dávku v 1500 až 2000 l postřikové kapaliny na hektar. K pásovému 
postřiku použijeme univerzální postřikový rám s vhodnými tryskami. V případě chladného 
počasí, kdy brouci nejsou usmrceni, ošetření po 7 až 10 dnech opakujeme!
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DŘEPČÍK CHMELOVÝ (Psylliodes attenuatus Koch)

„Metodika ochrany chmele proti dřepčíku chmelovému (Psylliodes attenua-
tus (Vostřel, J., Klapal, I., Kudrna, T., 2011)“  poskytuje informace týkající se detailního popisu 
jednotlivých vývojových stádií tohoto škůdce. Dřepčíci (Alticinae) jsou charakteristickou sku-
pinou mandelinek, často se skákavým třetím párem končetin. Mnoho druhů škodí na nejrůz-
nějších kulturních plodinách. Larvy dřepčíků jsou protáhlé, často se sklerotizovanou hlavou. 
Žijí buď volně v zemi na kořenech různých rostlin, nebo uvnitř rostlinných pletiv ve stoncích 
nebo listových minách. Kuklí se nejčastěji v zemi. 

Kromě dřepčíka chmelového (Psylliodes attenuatus) se na chmelu rovněž mohou 
vyskytovat i mnohé další druhy dřepčíků: dřepčík černý (Phyllotreta atra), dřepčík pes-
trý (Phyllotreta striolata=vittata), dřepčík černonohý (Phyllotreta nigripes), dřepčík olejkový 
(Psylliodes chrysocephala), dřepčík obilný (Phyllotreta vittula), dřepčík polní (Phyllotreta un-
dulata) či dřepčík zelný Phyllotreta nemorum. Nejčastěji byl z těchto druhů v jarním období 
pozorován dřepčík černonohý, který je znám jako škůdce řepky a dalších rostlin z čel. Brassi-
caceae (brukvovité), následovaný dalším škůdcem brukvovitých dřepčíkem černým, který byl 
zjištěn jako jediný doprovodný druh dřepčíka chmelového při monitorování výskytu dřepčí-
ků při sklizni chmele. Populační denzita těchto druhů je značně závislá na blízkosti řepkové-
ho pole a na výskytu brukvovitých plevelů ve chmelnici. Nicméně, dřepčík chmelový zůstává 
naprosto dominantním druhem. Je rovněž v palearktické oblasti jediným druhem, jehož vý-
voj je vázán na chmel, coby živnou rostlinu. Tzn., že ostatní druhy dřepčíků nezpůsobují 
ekonomicky významnou škodu na chmelu, jelikož zde neprodělávají vývoj!

Brouk je 2,0–2,8 mm dlouhý, 1,0–1,4 mm široký, vejčitého tvaru, černozelený, 
kovově lesklý. Jeho dlouhá, tenká desetičlenná tykadla jsou rezavě červená, přičemž pět po-
sledních článků je zbarveno černě. Nohy jsou téže barvy jako tykadla. Stehna zadních kon-
četin jsou mohutně vyvinutá, umožňující broukům vykonávat až 60 cm dlouhé skoky. Samci 
jsou zpravidla menší než samice. Vajíčka jsou drobná (0,4 × 0,2–0,3 mm), oválná, světle žlutá, 
s polygonálními políčky na povrchu. Larvy jsou protáhlé, nitkovitého tvaru. Dorůstají velkosti 
až 4,0 mm. Jsou bělavé se třemi páry krátkých noh. Hlava, štítek a pygidium jsou žluté. Kukla 
má vejčitý tvar, je 3,0 mm dlouhá, 1,5 mm široká, ke konci těla silně zúžená, bílá, před líhnu-
tím brouka hnědá. Na kukle jsou zřetelné pochvy křídel a krovek, nohy a tykadla. 

 Brouci opouštějí zimní úkryty v závislosti na vývoji počasí v daném roce 
zpravidla od počátku druhé dekády dubna. Při vysokých teplotách můžeme přechodně po-
zorovat první dřepčíky na chmelu již v předjarním období na rašících výhonech ještě před 
řezem chmele, od poloviny měsíce března. Výlez graduje zpravidla ve třetí dekádě dubna až  
první dekádě měsíce května. V závislosti na aktuálních povětrnostních podmínkách daného 
roku může tento termín poněkud kolísat. Do třetí dekády května je hromadný výlez zpravidla 
ukončen. Brouci jsou teplomilní, a proto jsou za chladného a podmračeného počasí ukrytí 
v půdě. Poměr pohlaví je zpočátku téměř vyrovnaný (1–2:3 ve prospěch samic), později je již 
patrný vyšší podíl samic (1:5-9). Ke konci dubna již jsou v populaci samice zcela dominantní 
(1:10). Později v průběhu května je již populace dřepčíků složena výhradně ze samic. Po skon-
čení úživného žíru, při němž dozrávají dřepčíkům pohlavní žlázy, dochází od třetí dekády 
dubna do konce května k páření a kladení vajíček. V době, kdy výlez kulminuje a populační 
hustota dřepčíků na mladých chmelových rostlinkách je nejsilnější, jsou již samice zpravidla 
plné vajíček. Několik dní poté  začíná kladení. Žír je nejintenzivnější za teplého a slunečného 
počasí.
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Ekonomicky významnou škodu může způsobit jarní generace, pro jejíž škod-
livost byla zpracována stupnice dle jednotlivých stupňů napadení. Ochranný zásah je do-
poručeno provádět při dosažení středně silného napadení (5-10% poškození listové plo-
chy). Optimální termín ošetření se shoduje s dobou hromadného výlezu, který zpravidla 
graduje v poslední dekádě dubna až první květnové dekádě. V jednotlivých letech se může 
poněkud lišit v závislosti na teplotách. 

Hodnota SET byla stanovena jednak pro gradaci přeletu (výskytu) jarní generace 
P. attenuatus, která činí PTLGP = 300 °C a je totožná s dobou hromadného výlezu (výskytu) 
této generace, a tudíž i s optimálním termínem pro provedení ochranného zásahu. Podle 
klasifikační stupnice růstových fází chmele (BBCH) se jedná o období mezi BBCH 21, tj. fáze, 
kdy jsou vyvinuty první páry listů až BBCH 24, tj. fáze, kdy jsou vyvinuty 4 páry listů a rost-
liny dosahují výšky téměř 1,0 m.

Pro regulaci populační hustoty tohoto škůdce mají značný význam abiotické fak-
tory, zejména střídání oblev a mrazů bývá kritické pro přezimující brouky. Vajíčka a larvy 
jsou citlivé k zasychání. Při snížení půdní vlhkosti pod 20% vajíčka hynou. Z parazitů 
je znám lumčík Perilitus bicolor. Předpokládá se, že je rovněž součástí potravy některých 
druhů hmyzožravých ptáků. Zajímavý je poznatek týkající se parazitace části populace 
dospělců dřepčíka chmelového mikrosporidiemi (Protozoa) rodu Gregarina.

Vysoký standard biologické účinnosti potvrdil lambda-cyhalothrin (Karate se 
Zeon technologií 5 CS) v 0,05% konc., tj. dávce 0,5 l/ha v 1000 l aplikační tekutiny. Tento 
přípravek je metodicky doporučován pro ochranu chmele proti tomuto škůdci i vzhledem 
k tomu, že splňuje exportní podmínky pro vývoz chmele ošetřeného tímto přípravkem. Pro 
ošetření můžeme použít rovněž výše uvedený insekticid Actara 25 WG. Jelikož se zpravidla 
optimální termín ošetření proti jarní generaci dřepčíka chmelového shoduje s termínem 
hromadného výlezu lalokonosce libečkového, likvidujeme v případě přítomnosti nosatců 
tímto ošetřením oba škůdce.

Seznam přípravků registrovaných v ČR v ochraně chmele
proti dřepčíku chmelovému (Psylliodes attenuatus Koch) v roce 2015

Název 
přípravku 
(účinná látka)

Koncentr. 
Přípr., 
dávka 

(kg, l/ha)

Toxicita 
člověk

Toxicita 
včely Omezení Ochranná 

lhůta Pozn.

ACTARA 
25 WG (thia-
methoxam)

0,2 kg — Spe8. OP II.st. AT 1, 2, 
4, 5

Karate se 
Zeon tech-
nologií 5 CS 
(lambda-
cyhalothrin)

0,06 % Xn — §1 14 1, 3

Poznámky: 
1. Přípravky se aplikují ve formě postřiku. 
2. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou 

látku typu neonikotinoidu (thiamethoxam, acetamiprid, imidacloprid a další) bez přerušení ji-
ným insekticidem s odlišným mechanismem účinku a ne vícekrát než 1x za vegetační sezónu.
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3. Do spotřebování zásob! Platnost rozhodnutí skončila 19.12. 2013, ukončení uvádění na trh  
19.6. 2014 a  používání přípravku povoleno max. do 19.06. 2015.

4. Termín ošetření chmele: od BBCH 11 (vyvinutý první pár listů) do BBCH 33 (réva dosahuje  
1/3 konstrukce). 

5. Přípravek povolený k použití pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) záko-
na č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 
znění.

Ostatní metodické údaje: 
Ochranný zásah proti jarní generaci dřepčíka chmelového se doporučuje provést  

při zjištění střední intenzity napadení, tj. poškození (děrování) 5 – 10 % listové plochy.
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ŠEDAVKA LUČNÍ (Hydraecia micacea  Esper)

Šedavka luční  je holoarktický  široce polyfágní druh, který se vyskytuje na více než 
50ti druzích rostlin z 20 čeledí. Je známý jako škůdce kulturních rostlin zvláště chmele a brambor, 
vzácněji kukuřice, cukrovky, cibule, reveně a rajčat. V České republice byla dosud  ekonomicky 
významná škodlivosti zjištěna téměř výhradně na chmelu. Šedavka luční se v české chmelařské 
oblasti dlouhodobě vyskytuje jako minoritní škůdce chmele. Nejčastěji škodí na chmelni-
cích zaplevelených pýrem plazivým s lokálním zamokřením půdy. Housenky se líhnou od druhé 
poloviny dubna do počátku května. Výskyty a škodlivost housenek jsou časté na okraji chmelnic 
a v místech překotvení. 

  Samice kladou vajíčka  skupinově ve dvou až třech řadách pod pochvu 
listů pýru plazivého. Ve večerních hodinách se zdržují  a sají  na úborech rostlin z rodů Arctium 
(lopuch), Cirsium (pcháč) a Carduus (bodlák) zvláště na zaplevelených okrajích potoků. Housenky 
se zpočátku nacházejí v povrchových chodbách vykousaných do stébel pýru plazivého. Tyto 
chodby housenky koncem dubna  a v květnu opouštějí a vykusují nové chodby ve dřeni výhonů 
a později do podzemních orgánů chmele. V bazální části napadených chmelových rostlin lze 
nalézt drobnou fialově-červenou 0,5–1,0 cm dlouhou housenku žijící uvnitř výhonu poměrně 
krátkou dobu (4–8 dnů). Jakmile vrcholová část výhonu zaschne, housenka jej zpravidla opouš-
tí a napadá další výhon. Napadené výhony vadnou a usychají v období od zavádění chmele  
až do tvorby generativních orgánů. Růstové stupně housenek v kořenech bývají značně rozdílné, 
na rozhraní května a června činí délka housenek zpravidla 18–30 mm. Také počet larválních stádií 
na rostlinu je proměnlivý. V jedné rostlině se vyskytuje nejčastěji 4–6 housenek. Poškození kořenů 
se projevuje basipetálními chodbami vyplněnými drtí pletiv chmele a trusem housenek. 

Silně napadené rostliny bývají zpravidla v různém stupni sekundárně infiková-
ny patogeny rodu Fusarium, které následně významně přispívají k odumírání zvláště mladých  
rostlin. Na druhou stranu si je třeba uvědomit, že odumírání chmelových babek nebývá 
vždy spojeno s napadením šedavkou nebo lalokonoscem libečkovým. Reakce rostlin chmele na  
poškození bývá rozdílná podle zdravotního stavu a populační denzity škůdce ve chmelnici.  
Při silnějším napadení bývá podzemní část chmelových rostli zcela zničena. Od počátku 
června opouštějí dospělé housenky chmelové babky a kuklí se pod povrchem půdy v bezpro-
střední blízkosti chmelových rostlin. Koncem července a v průběhu srpna se z kukly líhne motýl,  
s nímž se v přírodě setkáváme jen vzácně. 

Nejhojnějšími parazitoidy jsou lumek Ichneumon sarcitorius a tachina  (kuklice) Lidella 
thompsoni. Méně častými parazitoidy jsou lumčík Macrocentrus blandus a skupinový parazitoid 
Coelopisthia extenta. Z predátorů jsou nevýznamnější střevlíci (Cantharidae) s dominancí střevlíka 
druhu Harpalus rufipes. Kromě toho, soudě podle stop a výhrabků, se běžně na hubení šedavky 
podílí také prase divoké. Z houbových patogenů byla prokázána Beauveria bassiana, která je 
účinnou látkou biopreparátu Boverol. 

Škodlivé výskyty šedavky se opakují ve chmelnicích starých i nově založených nebo 
v sousedství s lokálně podmáčenou půdou, která pravděpodobně umožňuje přežití v létech 
nepříznivých pro vývoj druhu. Hospodářská škodlivost šedavky je vázána na chmelnice zapleve-
lené pýrem plazivým, na který samice kladou vajíčka. Na ostatních dominantních plevelech ve 
chmelnicích nebyla vajíčka ani housenky zjištěny. V ochranných opatřeních proti šedavce se 
doporučuje kromě pýru hubit také bér zelený (Setaria  viridis) a ježatku kuří nohu (Echinochloa 
crus-galli) a další víceleté plevele, na kterých nelze kladení vajíček šedavkou vyloučit. Dobu lí-
hnutí housenek lze na jaře určit podle SET. V průměru představuje hodnotu 78,6 oC. Dorůstání 
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housenek může být značně variabilní. Ještě počátkem srpna byly pozorovány malé housenky, což 
nasvědčuje jejich pozdnímu vylíhnutí. Část housenek se může líhnout již na podzim.

Podle současných poznatků je hromadné líhnutí housenek vhodné pro zjištění stupně 
výskytu housenek ve chmelnici a pro rozhodnutí o jarní chemické ochraně, která spočívá v pásové 
aplikaci přípravku Actara 25 WG  v dávce 0,2 kg/ha v období od BBCH 11 (jeden pár rozvinutých 
lístků) do BBCH 33 (rostliny dosahují 1/3 konstrukce). Chemická ochrana proti líhnoucím se hou-
senkám se obecně považuje za méně vhodnou než preventivní hubení pýru, protože není účinná 
po celou dobu líhnutí housenek. 

Seznam přípravků registrovaných v ČR v ochraně chmele
proti šedavce luční (Hydraecia micacea  Esper) v roce 2015

Název 
přípravku 
(účinná látka)

Koncentr. 
Přípr., 
dávka 

(kg, l/ha)

Toxicita 
člověk

Toxicita 
včely Omezení Ochranná 

lhůta Pozn.

ACTARA  
25 WG (thia-
methoxam)

0,2 kg — Spe8. OP II.st. AT 1, 2

Poznámka: 
Termín ošetření chmele: od BBCH 11 (vyvinutý první pár listů) do BBCH 33 (réva dosahuje 
1/3 konstrukce).
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KLOPUŠKY (Miridae) 

Ploštice z čeledi klopuškovitých (Miridae) se na chmelu přemnožují v nepravidelných 
dlouholetých cyklech. Spektrum škodlivých druhů klopušek na chmelu se v průběhu mi-
nulých roků významně změnilo. V minulosti byla klasickým škodlivým druhem klopuška 
chmelová (Calocoris fulvomaculatus). V současné době byly zjištěny v nejvyšší populační 
hustotě na chmelu následující druhy klopušek: Lygus kalmi, Lyocoris lucorum, Liocoris  
tripustulatus, Calocoris fulvomaculatus a Calocoris norvegicus, přičemž jasně dominantním 
druhem který může způsobit významnou hospodářskou škodu je klopuška chlupatá (Lygus 
rugulipennis). 

Škodlivé výskyty se mohou objevit především v letech s vysokou teplotou a nad-
průměrnou délkou slunečního svitu ve spojení s nízkými teplotami panujícími v období 
od října do května. Klopušky mohou poškodit révy, listy a později i generativní orgány. 
Nejčastější symptomy poškození jsou známy jako tzv. „kočičí hlavy“, tj zdeformovaný vege-
tační vrchol, což je způsobeno nabodnutím chmelové révy pod vegetačním vrcholem. Při 
velmi silném výskytu může škoda představovat až 50% následnou redukci výnosu. Vyšší 
nebezpečí napadení je na chmelnicích v bezprostřední blízkosti jehličnatých a lužních lesů, 
kde výše uvedené druhy ploštic zpravidla přezimují. 

Seznam přípravků registrovaných v ČR v ochraně chmele
proti klopuškám (Miridae) v roce 2015

Název 
přípravku 
(účinná látka)

Koncentr. 
Přípr., 
dávka 

(kg, l/ha)

Toxicita 
člověk

Toxicita 
včely Omezení Ochranná 

lhůta Pozn.

ACTARA 
25 WG (thia-
methoxam)

0,2 kg — Spe8. OP II.st. AT 1, 2

Poznámka: 
Ochranný zásah proti klopuškám se doporučuje provést při zjištění poškození 10 % vege-
tačních vrcholů v době dlouživého růstu chmele.
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MŠICE CHMELOVÁ (Phorodon humuli Schrank)

Postembryonální vývoj mšic je značně složitý a u jednotlivých skupin i rozdílný. 
V podstatě se jedná o střídání pohlavních a nepohlavních generací (heterogonie), spojené 
obvykle se střídáním hostitele. Pohlavní generace jsou oviparní (vejcorodé), partenogene-
tické (nepohlavní) jsou zpravidla viviparní (nymforodé). Mšice během svého ročního  
vývojového cyklu jsou polymorfní, tj. vytvářejí formy, které se liší morfologicky, ale i eko-
logicky. 

Mšice s vývojovým cyklem, v němž se během roku střídají pohlavní a nepohlavní 
generace, označujeme jako druhy holocyklické (plnocyklické). Migrující druhy mšic, kam 
patří též mšice chmelová, označujeme jako heterocyklické (heteroekní). Mšice chmelová je 
během svého ročního vývojového cyklu polymorfní. 

Popis a bionomie
U mšice chmelové (Phorodon humuli Schrank) rozeznáváme tyto hlavní formy: 

a/ bezkřídlá zakladatelka (fundatrix) je partenogenetická samička pocházející z oplo-
zeného vajíčka. Vylíhlé nymfy jsou světle žluté. Tykadla a nohy jsou průsvitné. Tvar těla  
je oválný. Během 24 hodin se zbarví tmavozeleně. Sosák je u nejmladších nymf abnor-
málně dlouhý a silný dosahující délky těla. Tykadla jsou krátká, 4-členná a stejně jako nohy 
jsou zbarvena tmavohnědě. Nymfy snášejí i hluboké a dlouhodobé poklesy teplot na  
–5 °C. Ranní mrazíky, s nimiž se setkáváme během postembryonálního vývoje zakladate-
lek, nejsou tedy pro nymfální vývojová stádia nebezpečné. 

Na rozdíl od vajíček, lze nymfy mšice chmelové spolehlivě odlišit od nymf ostat-
ních mšic na peckovinách a to podle následujících znaků. Nymfy zakladatelek mšice švest-
kové (Hyalopterus pruni) mají sice rovněž oválný tvar těla, ale i u nejmladších nymf je břišní 
strana pokryta bílým voskovým práškem. Poněvadž se v našich podmínkách líhnou první 
nymfy mšice švestkové ve srovnání s mšicí chmelovou o 2–3 týdny později, lze různá vý-
vojová stádia obou druhů mšic rozlišit i podle velikosti. Nymfy mšice chmelové jsou tudíž 
v této době vždy značně větší.

Nymfy mšice slívové (Brachycaudus helichrysi ) lze odlišit následujícím způsobem: 
nymfy prvního stádia jsou nápadné tvarem těla. Jejich zadeček je tupě zakončený, niko-
liv oválný jako u nymf zakladatelek mšice chmelové. Sosák výrazně přesahuje délku těla. 
Jejich barva je tmavší než u předchozích druhů. Hlava je černá. Vajíčka mšice slívové se 
líhnou sice ve stejnou dobu jako vajíčka mšice chmelové, nicméně stejná vývojová stádia 
jsou u mšice slívové vždy zřetelně menší. 

Dospělá zakladatelka (fundatrix) mšice chmelové se tvarem těla podstatně liší  
od všech ostatních samiček na peckovinách i chmelu. Nemá vpředu na čele a na prvním 
tykadlovém článku hrbolky, které jsou charakteristické pro ostatní generace mšice chme-
lové. Tělo má mohutnější (2,0–2,3 mm dlouhé), vejčité, dozadu rozšířené, zadeček silně 
klenutý. Barva je světle zelená s úzkým podélným tmavším pruhem na hřbetě. Pětičlenná 
tykadla dosahují třetiny délky těla. Průměrná plodnost činí 125 nymf ve skleníkových 
pokusech a 81 ex. podle pozorování v přírodě. 

Znalost těchto rozdílů je velmi důležitá v časném jarním období pro stanovení ori-
entační prognózy mšice chmelové pro daný rok.
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b/ fundatrigenie je potomkem zakladatelky porozené partenogeneticky na téže rostlině, 
v případě mšice chmelové na peckovině rodu Prunus (švestka, slíva). Obvykle se vyvíjí na 
peckovinách pouze jedna celá fundatrigenní generace. Fundatrigenie je podlouhle oválná. 
Žlutozeleně zbarvené samičky dosahují délky 2,3–2,7 mm, jsou tudíž světlejší než zaklada-
telky (fundatrix). Na hřbetě má tři tmavší podélné pruhy. Na rozdíl od zakladatelky zde již 
jsou zřetelně vyvinuté čelní hrbolky. Tykadla jsou šestičlenná, sosák sahá k druhému páru 
noh. Plodnost podle pozorování v terénu kolísá od 56 do 65 larev. Potomstvo již vesměs 
dospívá v okřídlené mšice, migrantes alatae. 

c/ migrantes alatae (poutnice)
Pouze malý podíl larválních stádií na nejmladších letorostech slivoní se vyvíjí v další 
početně slabší generaci fundatrigenií. Prodloužením vývoje fundatrigenií na primárních 
hostitelských rostlinách rodu Prunus mohou tedy vznikat okřídlené samičky i v dalších, 
i když většinou již slabších generacích. To se projevuje na chmelu jednotlivými přeletovými 
vlnami, které mají za následek časově protáhlý přelet okřídlených mšic na chmel. Vývoj 
nymf v okřídlené či bezkřídlé samičky je určován potravou, kterou přijímají matky v době 
embryonálního vývoje těchto nymf. Nikoliv tedy potravou, kterou přijímají nymfy v průběhu své-
ho postembryonálního vývoje. Vlastní příčinou vzniku okřídlených samiček na primárních 
hostitelích je změna poměru obou hlavních složek potravy, tj. cukrů a bílkovin, charakte-
rizovaná poklesem hladiny celkového dusíku a zvýšením obsahu cukrů v listech těchto 
rostlin. V normálních letech je vývoj druhé a dalších bezkřídlých fundatrigenních generací 
omezen pouze na nejmladší vrcholové listy letorostů, kde mšice nachází velmi příznivý 
poměr cukrů a bílkovin. Naproti tomu, v letech s abnormálně vlhkým jarem a dlouhými 
periodami deštivého počasí se může udržet příznivý poměr obou hlavních složek potravy 
po poměrně dlouhou dobu ve všech listech primárních hostitelských rostlin rodu Prunus. 
Za těchto okolností se na peckovinách mohou vyvinout plné dvě, případně i tři generace 
fundatrigenií. To způsobuje nejen značné prodloužení přeletu okřídlených mšic na chmel, 
ale i významné přemnožení mšic na primárních hostitelích. 

Migrantes alatae jsou okřídlené samičky 1,5–2,2 mm dlouhé, světle zelené, poz-
ději šedé, s tmavými 1,8 mm dlouhými šestičlennými tykadly, s tmavou páskou na předo-
hrudi a třemi tmavozelenými skvrnami na hrudi. Na zadečku mají příčné tmavší proužky 
s 3–4 tmavými postranními skvrnami. Čelní hrbolky jsou štíhlé, rovnoběžné, zřetelně vyvi-
nuté. Křídla jsou dlouhá, široká, v klidu střechovitě složená. 

Počátek přeletu okřídlených samiček z primárních hostitelských rostlin rodu  
Prunus na chmel doznal v posledních letech z důvodu globálního oteplování poměrně 
značné změny. Zatímco, ještě v osmdesátých letech byly první okřídlené mšice pozorovány 
na chmelu zpravidla až od počátku třetí květnové dekády, v posledních letech bývají první 
migrantes alatae na chmelu zpravidla zaznamenány již v průběhu první květnové dekády 
či dokonce na počátku měsíce května, tj. o 10–14 dnů dříve. 

Jako prahová teplota přeletu migrantes alatae na chmel se uvádí ho dnota 17 °C 
(měřeno na povrchu listu). Větrem jsou mšice přenášeny na velké vzdálenosti. Aktivním 
letem se mšice přemisťují z rostliny na rostlinu a posléze se usazují v horních listových pat-
rech. Nicméně, nedochází zpravidla k aktivnímu přeletu okřídlených mšic na vzdálenost > 
1 km. Pasivně, vzdušnými proudy, může však být mšice přenesena na podstatně větší vzdá-
lenosti. Na chmelu, který je jejich jedinou sekundární hostitelskou rostlinou, rodí migrantes 
alatae v průměru 21 larev, které již dospívají v bezkřídlé virginogenní samičky.
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d/ virginogenie, bezkřídlé partenogenetické samičky mají na chmelu 5–8 generací. Jsou 
1,6–2,0 mm dlouhé, světle žlutozelené barvy. Podélná zelená páska probíhající u fun-
datrigenií podél hřbetní části těla zde chybí. Čelní hrbolky, stejně jako hrbolky na prvním 
článku tykadel, jsou výrazně vyvinuté. V letním období lze na Žatecku počítat s 8–12 denní 
délkou vývoje jedné virginogenní generace. Průměrná plodnost činí 85 larev.

e/ gynopary a okřídlení samečkové
Koncem srpna se na chmelu objevují okřídlené samičky, gynopary, které přelétávají zpět 
na primární hostitelské rostliny, jež se tvarem těla téměř neliší od migrantes alatae. Na pec-
kovinách rodí gynopary nymfy dospívající ve vejcorodé samičky. 

Ve srovnání s gynoparami jsou okřídlení samečkové menší (1,3–1,6 mm). Křídla 
i tykadla jsou delší než tělo. 

g/ oviparní samičky se od partenogenetických samiček na první pohled tvarem těla,  
které je protáhlé a mohutnější s objemnějším zadečkem. Světle žlutá barva zadečku je pře-
kryta na většině povrchu tmavšími nepravidelnými skvrnami. Čelní i antenální hrbolky 
jsou zřetelně vyvinuté a jsou světlejší než hlava. Průměrný počet vajíček vykladených 
oviparní samičkou není vyšší než šest. První vajíčka kladou oviparní samičky ve třetí de-
kádě měsíce září. Při příznivých povětrnostních podmínkách se může kladení protáhnout  
až do poloviny listopadu. 

h/vajíčka jsou velmi odolná, o čemž svědčí ta skutečnost, že jich v našich klimatických 
podmínkách přezimuje více než 90 %. Průměrná velikost vajíček je 0,7 × 0,3 mm. Jsou lesk-
lá, černá a nakladená obvykle po jednom na letorostech, v paždí listových pupenů nebo 
na zdrsnělých místech kůry. Z vajíček se líhnou ještě před rozpukem pupenů, obvykle 
ve druhé či třetí březnové dekádě tmavě zelené larvy, dospívající po čtyřech svlékáních  
v zakladatelku (fundatrix). 

Škodlivost
Přímé škody, které mšice na chmelu působí, jsou vyvolány jednak sáním mšic 

a jednak saprofytickými houbami rodů Capdonium, Cladosporium a Alternaria, které vytvá-
řejí na medovici, tj. sladkých výkalech mšic, tmavý povlak znesnadňující asimilaci a dýchání 
listů. Sání mšic spočívá v nabodnutí tenkých ohebných styletů do lýkové části (floemu) 
rostlinných pletiv a sání rostlinných šťáv.

Při menším počtu jedinců nacházíme mšice obvykle na spodní straně čepele 
listů, v místech, kde jsou větší hlavní žilky. Postupně se jejich kolonie zvětšují a nakonec 
pokrývají souvisle celou bazální stranu listu. Ztráty rostlinných šťáv, které vznikají sáním 
velkého množství jedinců, jsou značné a představují hluboký zásah do metabolismu na-
padených rostlin. 

Poškozené listy zprvu při pohledu zdola prosvítají, později se při silném výskytu kroutí 
pěsťovitě okraji dovnitř. Růst rostlin se zpomalí, popř. zcela zastaví. Na svrchní straně listů se 
objevuje medovice, zpočátku ve formě ojedinělých lesklých teček, později tvoří souvislý lepkavý 
povlak. Silně napadené listy zastavují růst, nevytvářejí pazochy a tudíž „špičatějí“. Později, po vy-
hubení mšic zůstávají poškozená listová patra prázdná, bez postranních větévek a hlávek, čímž 
se významně snižuje výnos. Dostane-li se mšice do hlávek, dochází vždy k znehodnocení skliz-
ně. Jelikož ekonomickou škodu může způsobit i relativně nízká abundance mšic, je nezbytné,  



68

aby v době tvorby generativních orgánů (od BBCH 55) byla již mšice vyhubena. V hlávkách se 
hromadí prázdné kožky a mrtvé mšice společně s medovicí, tj. přebytečná voda a uhlohydráty, 
které jsou živnou půdou pro výše uvedené saprofytické houby, které způsobují vznik černí. Takto 
napadené hlávky ztrácejí hodnotu a jsou prakticky neprodejné. 

Rezistence
Pro tento účel jsou odebírány vzorky populací mšice chmelové na vytypovaných 

lokalitách v rámci žatecké, úštěcké a tršické chmelařské oblasti. Odběr se provádí na základě ak-
tuální populační dynamiky mšice chmelové v daném roce, všeobecně v době gradace přeletu 
migrantes alatae z primárních hostitelských rostlin na chmel, před velkoplošnou aplikací aficidů.

Odebrané vzorky populací P. humuli jsou pro tento účel převedeny do kontinuálních la-
boratorních chovů na chmelové semenáčky (Humulus lupulus L.). Z důvodu prevence promíchání 
jednotlivých populací jsou rostliny infestované mšicemi umístěny do speciálních klecí potažených 
monofilem, tzv. izolátorů. Dle míry infestace jsou zhruba v měsíčních intervalech prováděny pře-
infestace mšic ze starých rostlin na nové. Chmelové rostlinky jsou pro tento účel předpěstovány 
ve skleníku, aniž by byly chemicky ošetřovány. V klimatizované biolaboratoři jsou udržovány stan-
dardní abiotické podmínky, jež si chovy mšice vyžadují (22 °C, 16-hodinová fotoperioda). Izoláto-
ry jsou umístěny ve speciálních stojanech opatřených čtyřmi zářivkovými trubicemi, aby tak byl 
splněn světelný požadavek chmelových semenáčků a mšice chmelové. 

Laboratorní testy jsou prováděny standardní metodou (Anonymous, 1979) proto,  
aby výsledky byly v dlouhé časové řadě srovnatelné. Dekapitované listy chmele se umísťu-
jí na dno sedimentační věže, do níž jsou pomocí Potterovy trysky při tlaku 0,2 MPa aplikovány 
testované aficidy v příslušných koncentracích v rámci geometrické řady. Sedimentační doba činí 
10 minut. Poté jsou listy z věže vyjmuty a osazeny mšicemi (33, resp.  ex./list) ve třech opakováních. 
Celkem se tudíž testuje v rámci každé koncentrace 100 mšic, které jsou na listy nanášeny jemným 
štětečkem. Aby bylo zabráněno úniku mšic, jsou listy přilepeny pomocí včelího vosku válečky  
o průměru 22 mm. Válečky jsou 15 mm vysoké a zevnitř potřené fluonem, který způsobuje hladký 
povrch těchto kroužků, čímž zabraňuje úniku testovaných mšic. Takto připravené listy osazené 
kroužky jsou umístěny do kádinky s vodou a poté do speciálních panelů opatřených otvory.  
Nasazování mšic se provádí 2–3 hodiny po nástřiku ve věži. Nejprve jsou mšice přeneseny  
na neošetřené listy sloužící jako kontrola a poté na listy ošetřené opět v pořadí od nejnižší  
do nejvyšší testované koncentrace. 

Mortalita mšic je hodnocena 48 hodin po nástřiku, přičemž za živé mšice jsou pova-
žovány pouze jedinci jevící koordinované pohyby. Společně se vzorky populací mšic odebranými 
ve chmelnicích je testován rovněž citlivý referenční chov „Rožňava“, který byl pro tento účel získán 
z ÚOCHB v Praze-Dejvicích. Testované insekticidy jsou aplikovány v geometrické řadě koncentra-
cí od nejnižší do nejvyšší. Vzájemným poměrem hodnot LC50 (tj. takové koncentrace přípravku,  
při níž je pozorována 50% mortalita mšic) se stanoví index rezistence (IR). Kromě toho se v přípa-
dě jednotlivých koncentrací stanoví hodnota biologické účinnosti testovaných přípravků, při-
čemž jako nejdůležitější je brána hodnota registrované, metodicky doporučované koncentrace.  
Na základě těchto dat se doporučuje použití konkrétních přípravků v praktické ochraně chmele 
proti mšici chmelové. Výsledky testů jsou každoročně prezentovány na odborných seminářích 
zaměřených na ochranu chmele proti škodlivým organismům.

Prognóza přeletu okřídlených mšic na chmel s využitím metody SET
Pro monitorování přeletu migrantes alatae z primárních hostitelských rostlin se 
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využívá metody založené na sumě efektivních teplot (SET). Princip této metody spo-
čívá v tom, že se ke každému dni sčítají biologicky efektivní teploty nad prahem vývoje  
P. humuli až do té doby než jejich součet překročí hodnotu SET, která je nezbytná pro vývoj 
jedné generace. SET pro vývoj jedné fundatrigenní generace činí 140 °C při spodním prahu 
vývoje 3 °C. Tato hodnota byla použita jako základní pro stanovení počtu generací P. humuli 
na zimních hostitelských rostlinách. 

Výpočet očekávaného počtu generací PGI na peckovinách a chmelu ke každému 
sledovanému dni (i) se provádí:

SEToi = suma efektivních teplot za období od termínu výskytu prvních jedinců 
fundatrigenií nebo virginogenií generace ke každému dni (i) se vypočítává dle následují-
cího vzorce: 

tmin =  minimální denní teplota
tmax = maximální denní teplota
SPV = dolní práh vývoje mšice chmelové
SETGM = suma efektivních teplot pro období vývoje jedné fundatrigenní nebo  
 virginogenní generace

 První křídlaté mšice na chmelu lze pozorovat při SET = 345 °C, zatímco 
poslední při 1200 – 1250 °C.

Stanovení doby přeletu jednotlivých generací okřídlených mšic (migrantes alatae)  
z primárních hostitelských rostlin na chmel

Počet generací na  
primárních hostitelských 
rostlinách

SET od – do Ø SET pro vývoj  
jednotlivých generací

1. generace 345 – 485 431

2. generace 486 – 625 562

3. generace 626 – 765 675

4. generace 766 – 905 851

5. generace 906 – 1250 916

V praxi je důležité stanovit počátek přeletu a určit porovnáním sumy efektivních 
teplot na počátku přeletu s průměrem SET pro přelet jednotlivých generací, do které gene-
race dané migrantes alatae patří. Na základě toho je možné předpovědět délku trvání  

SEToi

PGI =
SETGM

(tmin – tmax)
Σ =                             – SPV

2
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přeletů. Čím vyšší generace bude tudíž v danou dobu na chmelu přítomna, tím dřívější 
ukončení přeletu lze očekávat. 

Porovnáním konkrétní SET začátku přeletu s průměrem SET generace, do které 
tyto okřídlené mšice patří, je možné v povětrnostně normálních letech s přesností 2 dnů 
stanovit vrchol přeletu jednotlivých generací. 

Vysoké rozpětí u přeletu 5. generace (906–1250 °C) způsobuje geneticky po-
travně podmíněná proměnlivost mšic v rámci populace a časové zpoždění mezi ukon-
čením vývoje prvního a posledního potomka, které se postupně načítá. Např. líhnutí nymf 
z vajíček na zimním hostiteli představuje časový interval od 14 do 30 dnů. Tím se časově 
liší i doba jejich dorůstání a prodlužuje se tak doba přeletu každé z výše uvedených pěti 
generací (přeletových vln). 

Počet těchto přeletových vln není zpravidla v daném roce úplný a migrantes  
alatae mohou na chmel přelétat pouze v některých z těchto pěti generací. 

Atypický z hlediska doby přeletu byl především rok 2005, kdy první 3–4 přele-
tové vlny byly velmi slabé, zatímco poslední přeletové vlny (4–5), které byly zaznamenány 
až v první polovině července byly naproti tomu velmi silné. 

Vzhledem k proměnlivým povětrnostním podmínkám v rámci jednotlivých 
chmelařských oblastí ČR mohou býti dosažené SET a z toho vyplývající jednotlivé přele-
tové generace časově rozdílné. Pro stanovení SET se využívají údaje z nejbližších meteo-
rologických stanic.

Vývoj přeletu mšice chmelové z primárních hostitelských rostlin –  
stav k 04. 07. 2014 (Zdroj: automatické meteorologické stanice ÚKZÚZ)

Sledovaná 
událost

 SET (°C) Doksany Kralovice Smolnice 
u Loun

2. generace Počátek přeletu 345 26. 4. 29. 4. 25. 4.

3. generace Počátek přeletu 485 11. 5. 19. 5. 11. 5.

4. generace Počátek přeletu 625 23. 5. 30. 5. 25. 5.

5. generace Počátek přeletu 765 3. 6. 9. 6. 6. 6.

 Počátek přeletu 905 11. 6. 11. 6. 14. 6.

Konec přeletu 1045 22. 6. 1. 7. 25. 6.

Sledovaná 
událost  Žatec Olomouc Věrovany Tršice

2. generace Počátek přeletu 28. 4. 21. 4. 25. 4. 24. 4.

3. generace Počátek přeletu 15. 5. 3. 5. 10. 5. 10. 5.

4. generace Počátek přeletu 27. 5. 19. 5. 23. 5. 25. 5

5. generace Počátek přeletu 8. 6. 27. 5. 4. 6. 6. 6.

6. generace Počátek přeletu 16. 6. 10. 6. 12. 6. 14. 6.

Konec přeletu 28. 6. 20. 6. 22. 6. 25. 6.

Sledovaná událost

Sledovaná událost

6. generace

6. generace
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Prognóza vývoje virginogenní generace a signalizace ochranných zásahů

Signalizaci ochranného zásahu proti mšici chmelové je možno provádět jednak  
na základě dosažení sumy efektivních teplot (SET) v kombinaci s prahem hospodářské  
škodlivosti (1) a jednak na základě krátkodobé prognózy výskytu virginogenní generace,  
která vychází z dlouhé řady sledování populační dynamiky P. humuli na chmelu (2).

Signalizace ochranného zásahu proti mšici chmelové na základě SET v kombinaci 
s prahem hospodářské škodlivosti

K určení optimální doby pro ošetření proti mšici chmelové sledujeme nejen přelet mši-
ce z hostitelských rostlin na chmel, ale také její výskyt a vývoj ve chmelnicích. Využitím metody 
SET (sumy efektivních teplot) určujeme průběh přeletu jednotlivých generací mšice a na základě 
toho pak můžeme signalizovat i termín ošetření proti mšici chmelové a tím zefektivnit ochranu 
proti tomuto škůdci. Na základě sledování výskytu a vývoje mšice chmelové na rostlinách chmele 
a vývoje SET můžeme konstatovat, že limitujícím faktorem pro signalizaci ošetření proti P. humuli 
je dosažení SET rovnající se hodnotě >800 nebo prahu hospodářské škodlivosti. Bude-li dosaženo 
prahu hospodářské škodlivosti dříve než je uvedená hodnota SET, doporučujeme provést před 
klíčovou aplikací (přelom června a července) ještě první aplikaci (první polovina června).

Signalizace ochranného zásahu proti mšici chmelové na základě krátkodobé pro-
gnózy výskytu virginogenní generace

Metoda krátkodobé prognózy výskytu virginogenní generace mšice chmelové je za-
ložena na předpokládaném vývoji této generace na chmelu v závislosti na intenzitě přeletu okří-
dlené generace ze zimních hostitelských rostlin rodu Prunus na chmel. Počet okřídlených mšic 
se hodnotí v době gradace přeletu, jejíž doba se může v daném roce značně lišit. Všeobecně, na zá-
kladě dlouhé řady pozorování a vzhledem ke stávajícímu oteplování, lze konstatovat, že se jedná 
zpravidla o přelom května a června. Počet křídlatých mšic (migrantes alatae) doporučujeme 
hodnotit na 100 vrcholových listech (horní tři listová patra) namátkově po úhlopříčce chmelni-
ce. V tabulce je uvedena doporučená signalizace prvního ošetření vycházející z intenzity přeletu  
migrantes alatae na chmel.

Práh hospodářské škodlivosti mšice chmelové a doporučený termín ošetření
stanovený na základě počtu okřídlených mšic (migrantes alatae) na list

Stupeň intenzity přeletu Počet okřídlených mšic/list Termín ošetření

Slabý 0,01–0,5 20. 06.–05. 07.

Střední 0,51–2,0 15. 06.–20. 06.

Silný 2,01–4,0 10. 06.–15. 06.

Velmi silný > 4,0 01. 06.–10. 06.

Delší vystavení rostlin sání mšic má negativnější vliv na výnos a kvalitu chmele, 
než jejich skutečný počet na list. Z tohoto důvodu je nezbytné přizpůsobit práh hospodář-
ské škodlivosti aktuálnímu vývoji mšice chmelové v daném roce. Všeobecně platí:

a/ Při slabém přeletu (výskytu) mšice chmelové bude nezbytné provést che-
mické ošetření systemickým aficidem bez ohledu na počet mšic na list ve třetí dekádě 
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června (nejpozději však do 05.07.) z důvodu dostatečného rozvedení účinné látky v rostlinách 
před ukončením jejich růstu, tj. přechodem do generativní fáze. 

b/ Při střední intenzitě přeletu bude optimální doba zásahu závislá na vývo-
ji virginogenní generace a výše uvedené aficidy doporučujeme aplikovat při populační hustotě  
50 mšic/list. v horních listových patrech. Při pomalejším vývoji doporučujeme provést ošetření 
dříve s ohledem na delší dobu sání mšic na listech chmelových rostlin, abychom tak zabránili eko-
nomické škodě. 

c/ Při silné či velmi silné intenzitě přeletu je vývoj virginogenní generace zpravidla 
velmi rychlý a tudíž je optimální provést první ošetření insekticidem Teppeki, Confidor 70 WG, 
Mospilan 20 SP, Chess 25 WP či Plenum při průměrném počtu 50 mšic/list v horních listových 
patrech. Toto ošetření přichází zpravidla v úvahu v průběhu první poloviny června, či při velmi 
časném počátku přeletu již na konci měsíce května. Jeho účelem je omezit a zpomalit rychlost 
vývoje virginogenní generace mšice chmelové před druhým postřikem, pro který z důvodu velmi 
dobrého akaricidního účinku a dlouhé reziduální účinnost doporučujeme použít přípravek Mo-
vento 150 OD. 

Výše uvedená hodnota prahu hospodářské škodlivosti (50 mšic na list) se týká počtu 
nymfálních stádií, tj. „bíle zbarvených malých larev“. Když zjistíme na chmelu již první velké dospě-
lé virginogenní zeleně zbarvené samice, provádíme ošetření bez ohledu na aktuální počet mšic. 
Totéž platí rovněž v době, kdy se již chmel nachází v generativním stádiu (od BBCH 55). 

Monitorování letu mšic v ČR
Od roku 1992 předkládá každoročně ÚKZÚZ veřejnosti přehled o letové aktivitě 

patnácti hospodářsky významných druhů mšic, včetně mšice chmelové. Přehled letové aktivi-
ty je zpracováván na základě úlovků v sacích pastech lokalizovaných na zkušebních stanicích. 
Tato aktuální data zachycují jak průběh přeletu okřídlených mšic z primárních hostitelských 
rostlin rodu Prunus na chmel, tak i zpětnou migraci na primární hostitelské dřeviny. Právě údaje  
o podzimní migrační vlně jsou velmi cenné pro praxi, jelikož z nich lze usuzovat o intenzitě přeletu 
pro následující rok. 

Přirození nepřátelé mšice chmelové
V rámci komplexu přirozených nepřátel mšici chmelové (tzv. afidofágů) může-

me všeobecně konstatovat, že nejvýznamnější v našich chmelnicích jsou: afidofágní slunéčka  
(Coccinellidae), zlatoočky (Chrysopidae), denivky (Hemerobiidae), pestřenky (Syrphidae), mšico-
morky (Cecidomiydae) a dravé ploštice (Anthocoridae). Pro zvýšení populační hustoty přiro-
zených nepřátel mšice chmelové (zejména imág afidofágních pestřenek a zlatooček) je vhodné 
provést na okrajích chmelnice výsev nektarodárných kvetoucích pásů. Vhodná je pro tento 
účel např. svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia). Dominantní jsou ve chmelnicích ČR pře-
devším různé druhy afidofágních slunéček. Jedná se jednak o nativní druhy: slunéčko sedmitečné  
(Coccinella septempuctata), slunéčko dvoutečné (Adalia bipunctata) a slunéčko 14-tečné  
(Propylea quatuordecimpunctata). Nicméně, v této souvislosti si je třeba uvědomit, že komplex 
přirozených nepřátel mšice chmelové je schopen udržet mšici chmelovou pod prahem hospo-
dářské škodlivosti pouze za optimálních podmínek v letech se slabým výskytem tohoto škůdce 
při současně vysoké denzitě afidofágních predátorů. 

V posledních letech se setkáváme rovněž s invazním asijským druhem Harmonia  
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axyridis. Jedná se o slunéčko dosahující zhruba velikosti našeho slunéčka 7-tečného s buď čer-
venými krovkami a větším počtem černých teček či s černými krovkami a dvěma, řidčeji třemi 
většími červenými skvrnami. Vyhodnocení důsledků výskytu tohoto druhu v Evropě je diskuta-
bilní. Na jedné straně se jedná o významného predátora mšic a mér, na druhé straně o značně 
agresivní druh, který vytěsňuje nativní druhy slunéček.

Seznam přípravků registrovaných v ČR v ochraně chmele
proti mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank) v roce 2015

Název přípravku 
(účinná látka)

Koncentr. 
Přípr., 
dávka  

(kg, l/ha)

Toxicita 
člověk

Toxicita 
včely Omezení Ochranná 

lhůta Pozn.

Confidor 200 OD 
(imidacloprid) 0,6 l Xn Spe8., 

ZNV
§1a,§1e, 

§3, §5 42 1, 3, 7

Warrant 700 WG 
(imidacloprid) 0,008 % Xn Spe8./J §1a, §2, 

§3, §4 42 1, 3, 7

Karate se Zeon  
technologií 5 CS  
(lambda-cyhalothrin)

0,02 %, 
0,04 % Xn — §1d, §2 14 6, 8

Mospilan 20 SP  
(acetamiprid) 0,008 % Xn —

OP II.st., 
§1a, §2, 

§3
42 1, 3

Movento 150 OD 
(spirotetramat) 1 l Xi — OP II.st. 21 2, 4,

Plenum   
(pymetrozine) 0,8 kg Xn SPe8

OP II.st., 
§1b, §6, 

§7
14 5,

Teppeki (flonicamid) 0,18 kg — Spe8 OP II.st. 
§1c, §3, §7 21

Přípravky se aplikují ve formě rosení. K zabránění vzniku rezistence aplikujte výše uvedené 
přípravky po sobě během vegetační sezóny tak, aby přitom docházelo ke střídání skupin 
insekticidů s odlišným mechanismem účinku. 

Omezení: §1 Aplikovat podle signalizace, přitom:  
§1a/ K zabránění vzniku, případně nárůstu rezistence neaplikujte během jedné vege-
tační sezóny přípravky, které obsahují imidacloprid či acetamiprid, po sobě bez pře-
rušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku a ne vícekrát 
než 2× za vegetační sezónu. 

§1b/ K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který 
obsahuje pymetrozine po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem  
s odlišným mechanismem účinku a ne vícekrát než 2× za vegetaci.
§1c/ K zabránění vzniku, případně nárůstu rezistence neaplikujte tento přípravek 
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nebo jiný, který obsahuje flonicamid po sobě bez přerušení ošetřením jiným insek-
ticidem s odlišným mechanismem účinku a ne vícekrát než 2× za vegetační sezónu.

§1d/ K zabránění vzniku, případně nárůstu rezistence aplikujte tento přípravek max. 
1x za vegetaci.

§2/ Některé populace mšice chmelové mohou být k přípravku odolné.

Poznámky :
1. Nejvhodnější termín pro ošetření je dle aktuálního výskytu mšice chmelové zpravidla od 20. 06. 

do 05. 07. (konec vegetativní růstové fáze, BBCH 37-51).
2. Proti mšici chmelové se ošetřuje podle signalizace, v růstové fázi BBCH 39 – BBCH 69 (konec  

prodlužování rév až konec kvetení), max. 1x za vegetační období. 
3. Použít max. 1× za vegetaci.
4. Přípravek má významný vedlejší akaricidní účinek.
5. Aplikace podle signalizace, max. 2×.
6. Do spotřebování zásob! Platnost rozhodnutí skončila 19. 12. 2013, ukončení uvádění na trh   

19. 6. 2014 a  používání přípravku povoleno max. do 19. 06. 2015.
7. Přípravek povolený k použití pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) záko-

na č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 
znění.
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SVILUŠKA CHMELOVÁ (Tetranychus urticae Koch)

Jedná se o polyfágní druh, o čemž svědčí široký okruh hostitelských rostlin svilušky chme-
lové, zahrnující 270 botanických druhů. V rámci potravního řetězce slouží svilušky za potravu 
akarofágním predátorům a jsou tak jeho důležitou součástí. Svilušky jsou bisexuální. V popula-
ci je poměr obou pohlaví (samice/samec) značně variabilní (1–7/1). V průměru lze konstatovat,  
že populaci svilušky chmelové tvoří ze 75 % samice a z 25 % samci. Samice kopulují pouze  
1× za život. Po oplození snášejí vajíčka, z nichž se vyvíjejí samci i samice v poměru, který je dán 
ekologicky. Z líhnoucí larvy vzniká protonymfa a následuje deutonymfa. Mezi jednotlivými vý-
vojovými instary jsou tři klidová stádia, přičemž poslední z nich (před líhnutím dospělé svilušky) 
se nazývá teleiochrysalis. 

Potravu přijímají pouze pohyblivé instary. V klidovém stádiu sviluška přisedá  
k podkladu, nehýbe se, nepřijímá potravu a nereaguje na vnější podněty. Pod pokožkou před-
chozího instaru probíhají morfologické pochody, jaké jsou typické pro stádium kukly u hmyzu. 
Po skončení klidového stádia stará kutikula praská a poté je odvržena. Při silném výskytu svilušek 
pokrývají četné kožky spodní stranu napadených listů v podobě „bílých šupinek“. 

Délka vývoje jednotlivých stádií při různých teplotách (ve dnech)

Teplotaa Vajíčko Larva PRTNF DTNF Vývoj celkem

15 °C 14,3 6,7 5,3 6,6 32,9

20 °C 6,7 2,8 2,3 3,1 14,9

30 °C 2,8 1,3 1,2 1,4 6,7

Pozn.: PRTNF = protonymfa, DTNF = deutonymfa.

Během roku vytvářejí svilušky několik generací, přičemž ve vytápěných sklení-
cích jich může být až dvacet. Vůči vlhku a chladu jsou svilušky citlivé. Silné srážky značně 
redukují jejich populační hustotu. 

Popis
Sviluška chmelová má žlutozelenou barvu. Přezimují oranžově červené samice. 

Pro svilušky je typický vyhraněný pohlavní dimorfismus. Vajíčko má kulovitý tvar o průmě-
ru 0,13 mm. Nakladená vajíčka jsou bělavá, skelně průsvitná. Později se zbarvují do žluta 
a posléze získávají žlutooranžové zabarvení. Larva vylíhlá z vajíčka je kulovitá, bez-
barvá, 6-nohá, 0,15 mm dlouhá a 0,11 mm široká. Jakmile začne přijímat potravu, zbarvu-
je se šedozeleně. Po krátké době sání upadají larvy do klidového stádia, z něhož se líhne  
protonymfa, která má již 4 páry noh. Následuje deutonymfa a z posledního klidového stá-
dia se rodí dospělí jedinci. 

Samička je asi 0,5 mm dlouhá a 0,3 mm široká. Na vypouklém hřbetu má dlouhé 
bezbarvé chloupky uspořádané v šesti příčných řadách. Oči jsou červené, umístěné po 
stranách hlavohrudi, jež je oddělena od ostatního těla jen slabě zřetelným švem. Nohy 
jsou jednoduché, článkované. Poslední článek, chodidlo nese hřebínkovitý útvar, zvaný 
empodium, jehož tvar je důležitým znakem při druhové determinaci. Sameček je na 
první pohled menší a štíhlejší (0,35 × 0,2 mm) stejně morfologicky utvářený jako samička.  
Obě pohlaví mají snovací žlázy, jimiž vytvářejí pavučinku, kterou opřádají své kolonie, čímž 



76

je chrání proti nepříznivým vnějším vlivům. 
Rezistentní jedinci jsou od citlivých svilušek do jisté míry odlišní rovněž morfologicky 

a bio-ekologicky. Tyto rozdíly spočívají v délce těla, pohlavním poměru, plodnosti, atd. Rezistentní 
kmeny mají určité odlišné vlastnosti ve srovnání s citlivými kmeny (nižší mortalita, vyšší plodnost), 
které je oproti nim zvýhodňují. Naproti tomu, citlivé kmeny mají příznivější poměr pohlaví v rámci 
populací.

Škodlivost a bionomie
S prvními příznaky poškození chmelových rostlin sviluškou se setkáváme zpravidla 

v červnu. Nicméně, za teplého a suchého počasí, které se v posledních letech stává pravidlem, 
můžeme symptomy poškození mladých révových listů pozorovat již v průběhu měsíce květ-
na. Tyto první příznaky působí jako bílý krupičkovitý požerek viditelný na svrchní straně chme-
lových listů. Při pohledu shora je čepel listů na líci v místě skvrny mírně vydutá. Z tohoto důvodu 
se tento typ poškození nazývá „sviluškové puchýře“. Za příznivých povětrnostních podmínek 
(teplo, sucho) se sviluškové skvrny na listech rychle zvětšují až postupně splývají a list nabývá 
zpočátku žlutého, později papírově šedého zbarvení. Silně napadené listy zasychají a opadáva-
jí. Svilušky poté přecházejí do vyšších listových pater, kde později v době tvorby generativních 
orgánů napadají květ a hlávky. Časně napadené hlávky se nevyvíjejí, zbarvují se červenohnědě  
a postupně zasychají. Později napadené hlávky jsou zbarveny cihlově červeně. Poškozením hlávek 
sviluškou se značně snižuje kvalita chmele, silně napadené hlávky se nesklízejí, což se drasticky 
promítne na výnosu takto napadeného chmele. 

Zimní úkryt svilušky nacházejí pod rostlinnými zbytky přímo ve chmelnici, v suchých 
stéblech trávy, ve škvírách sloupů či v trhlinách půdy. Nízké teploty snášejí dobře, hůře již mírnou 
a vlhkou zimu, kdy se jejich mortalita zvyšuje. Samičky opouštějí zimní úkryty obvykle již ve druhé 
polovině března, jakmile teplota vzduchu dosáhne hodnoty 10–12 °C. Zpočátku žijí na různých 
druzích plevelů (ptačinec žabinec, hluchavka, rozrazil), kde kladou vajíčka a kde se vyvíjí první 
generace. Na chmel přechází již v době rašení prvních výhonů. Ve skleníkových pokusech byla 
zjištěna průměrná plodnost 100–150 vajíček na jednu oplodněnou samici. V našich podmínkách 
se předpokládá 7–10 generací svilušky chmelové.

Rezistence 
V rámci strategie ochrany chmele proti rezistentní svilušce chmelové je nezbytné kaž-

doroční doporučování pouze takových přípravků, které kromě toho, že splňují požadavky ex-
portu (importní tolerance), také vykazují vysoký stupeň biologické účinnosti na cílové škodlivé 
organismy.

Pro tento účel jsou odebírány vzorky populací svilušky chmelové na vytypovaných 
lokalitách v rámci žatecké, úštěcké a tršické chmelařské oblasti. Odběr se provádí na základě ak-
tuální populační dynamiky svilušky chmelové v daném roce, všeobecně v době gradace, což je 
zpravidla v průběhu měsíce srpna. Odebrané vzorky populací T. urticae jsou pro tento účel převe-
deny do kontinuálních laboratorních chovů. V biolaboratoři jsou udržovány standardní abiotické 
podmínky, jež si chovy svilušky vyžadují (22 °C, 16-hodinová fotoperioda). 

Laboratorní testování probíhá, stejně jako v případě mšice chmelové, v sedimentační 
věži osazené Potterovou tryskou. Rozdíl je však v tom, že samice svilušek jsou nasazovány na lis-
tové terčíky o průměru 10 mm, které jsou umístěny v Petriho miskách s navlhčenou buničitou va-
tou. V každé Petriho misce o průměru 80 mm jsou takto umístěny čtyři terčíky, přičemž na každý 
terčík se nasazuje 25 ex., tzn. že celkový počet testovaných svilušek u dané koncentrace v rámci 
každého nástřiku, včetně neošetřené kontroly, činí 100 jedinců. Stejně jako v případě mšice, i zde 
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je nástřik realizován celkem třikrát, tzn., že celkem je v rámci testovacího období podroben la-
boratorním testům soubor 300 svilušek u každé koncentrace, vzorku populace (polního kmenu) 
a každého testovaného akaricidu. 

Akaricidy jsou aplikovány v geometrické řadě koncentrací od nejnižší do nejvyšší.  
Vzájemným poměrem hodnot LC50 (tj. takové koncentrace přípravku, při níž je získána 50% mor-
talita svilušek) se stanoví index rezistence (IR). Kromě toho se v případě jednotlivých koncent-
rací stanoví hodnota biologické účinnosti testovaných přípravků, přičemž jako nejdůležitější je 
brána hodnota v případě registrované, metodicky doporučované koncentrace. Na základě těch-
to dat se doporučuje použití konkrétních přípravků v praktické ochraně chmele proti svilušce 
chmelové. Výsledky těchto testů jsou každoročně prezentovány na odborných seminářích zamě-
řených na ochranu chmele proti škodlivým organismům. 

Přirození nepřátelé svilušky chmelové
Z přirozených nepřátel svilušky chmelové mají největší význam drobná akarofágní 

slunéčka Stethorus punctillum, dravé třásněnky z čeledi Aeolothripidae (stuhatkovití), ploštice 
rodu Orius a Anthocoris, drobní drabčíci rodu Oligota a akarofágní bejlomorky Feltiella acarisuga. 
V řízené biologické ochraně proti svilušce chmelové a v rámci integrovaného pěstování chmele 
je možné využít rovněž autochtonní (nativní) druh dravého roztoče Typhlodromus pyri, jehož vy-
pouštění pomáháme vytvářet rovnováhu mezi sviluškou chmelovou a jejími přirozenými ne-
přáteli. V tomto případě je nezbytné používat v ochraně chmele proti mšici chmelové výhradně 
selektivní aficidy, které dravé roztoče a výše uvedené druhy akarofágních predátorů nehubí  
(flonicamide, pymetrozine). 

Metodická doporučení 
Stávající ochrana proti svilušce chmelové spočívá nejen v aplikaci akaricidních příprav-

ků, ale též v agrotechnických zásazích. Chmelnice a jejich bezprostřední okolí je nutné udr-
žovat v bezplevelném stavu, abychom tak zredukovali riziko časné jarní infestace. Je třeba včas ze 
chmelnice odstranit rovněž zbytky chmelových rostlin a plevelů, jako prevenci proti přezimování 
svilušky. 

V případě hexythiazoxu (Nissorun 10 WP) je nezbytné dodržovat ochrannou lhůtu,  
která striktně dovoluje jeho aplikaci do počátku květu, tj. v našich podmínkách nejčastěji 
do třetí červnové dekády. Jelikož v této době se sviluška vyskytuje na chmelnicích většinou pouze 
sporadicky, je nezbytné provádět jeho aplikaci bez ohledu na stávající populační hustotu sviluš-
ky chmelové, jejíž výskyt může být často prakticky nulový, či omezený na okrajové a kotevní 
řady. Z tohoto důvodu se doporučuje provést ošetření pouze na těch chmelnicích, kde v dané 
době budou zjištěny symptomy po sání svilušek či tam, kde překročí počet pohyblivých stádií 
hodnotu prahu hospodářské škodlivosti, tj. 5 pohyblivých stádií/list. Máme na mysli list odebraný 
ze spodních listových pater, kde je zpravidla populační hustota svilušek nejvyšší. 

Je-li v této době výskyt svilušky omezen pouze na okrajové řady, je možné provést 
pouze ošetření po obvodu chmelnice. Nicméně, než se takto rozhodneme, je nezbytné provést 
monitoring výskytu svilušky v rámci dané chmelnice. Tato kontrola před realizací ochranné-
ho zásahu je velmi důležitá, jelikož svilušky často přezimují ve škvírách chmelnicových sloupů  
a odtud se ohniskově šíří uvnitř chmelnice. Zjistíte-li symptomy poškození sviluškou chmelovou 
a její výskyt dosahující hodnoty prahu hospodářské škodlivosti i v těchto místech, je nezbytné 
provést plošné ošetření celé plochy. Výhodou hexythiazoxu je vedle kontaktního účinku i jeho 
účinek hloubkový spočívající v tom, že způsobuje mortalitu svilušek nacházejících se na spodní 
straně chmelových listů i při aplikaci na jejich lícovou část. Tato vlastnost je velmi důležitá pře-
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devším při počátečním výskytu svilušky chmelové v průběhu měsíce června, kdy se tento škůd-
ce zpravidla vyskytuje pouze ve spodních listových patrech, kde je obtížné ošetřit jejich spodní 
stranu.

Z důvodu vysoké biologické účinnosti lze jednoznačně doporučit pro praktickou 
ochranu rovněž přípravek Vertimec 1,8 EC (abamectin). Vzhledem k 28 denní ochranné lhů-
tě je jeho použití u aromatických odrůd limitováno zhruba do konce druhé dekády července. 
V případě hybridních odrůd pak individuálně dle aktuální doby sklizně do konce července až 
první srpnové dekády. Přípravek aplikujeme při dosažení hodnoty prahu hospodářské škodlivosti  
(5 pohyblivých stádií svilušky chmelové/list) ve spodních patrech chmelových rostlin.

Z výsledků komparačních polních pokusů vyplývá stále vysoký standard biologické 
účinnosti fenyproximatu (Ortus 5 SP), která graduje 14–21 dnů po ošetření. Jak bylo potvrzeno, 
důležitá je jeho včasná aplikace, kterou se doporučuje provést při zjištění prvních příznaků po 
sání svilušek (sviluškové skvrny). Přípravek Ortus 5 SP je vhodné, z důvodu jeho vysoké selektivity 
na necílové organismy, aplikovat rovněž na chmelnicích, s vyšší populační hustotou afidofágních 
slunéček a dalších přirozených nepřátel mšice a svilušky chmelové. 

Zoocid Movento 150 OD (spirotetramat) působí systémově, je akropetálně  
i bazipetálně transformován xylémem i floémem rostlin. Po aplikaci na listy je rozváděn do všech 
rostlinných částí, včetně nových výhonů. Proti mšicím a sviluškám vykazuje dlouhodobé rezi-
duální působení s pozvolnějším nástupem iniciální účinnosti. Na základě signalizace je vhodné 
směřovat ošetření do období potencionálního výskytu obou škůdců, tj. na druhé ošetření proti 
mšici chmelové, které je zpravidla směřováno na konec měsíce června až počátek měsíce čer-
vence.  

Acramite 480 SC je selektivní akaricid s převážně kontaktním účinkem proti svilušce 
chmelové. Má rychlý „knock-down“ efekt s následně dlouhým reziduálním účinkem Acramite 
účinkuje na všechna pohyblivá stádia svilušek a má navíc i ovicidní účinek. Je bezpečný pro 
všechny testované druhy užitečného a entomofágního hmyzu a dravých roztočů. Je náhradou 
za přípravek Omite 30 W (propargite). Jedná se o akaricid s vynikající biologickou účinností a krát-
kou ochrannou lhůtou (14 dnů), který je tudíž vhodný pro aplikaci v první polovině srpna, kdy je 
sviluška zpravidla nejvyšším potenciálním nebezpečím. Acramite 480 SC je zaregistrován v dávce 
1,5 l/ha. 

Posledním z řady akaricidů je přípravek Kanemite 15 SC (acequinocyl), který byl za-
registrován v 0,15% koncentraci. Ochranná lhůta činí 21 dnů. Mechanismem působení je blízký 
přípravku Ortus 5 SP, tzn. že je nezbytné jej aplikovat při zjištění prvních příznaků po sání svilušek. 
Jeho aplikaci doporučujeme pouze tehdy, pokud jsme v dané sezóně již neaplikovali přípravek 
Ortus 5 SP z důvodu prevence vzniku rezistence vůči oběma těmto akaricidům. 

Všechny výše uvedené akaricidy mají stanoveny MRL jak pro EU, tak i pro USA  
a Japonsko a jejich aplikace je tudíž z hlediska exportu naprosto bezproblémová.  

Obecně pro akaricidy platí zásada důkladného ošetření spodní strany listů, která  
vyplývá z jejich kontaktního účinku (výjimkou jsou pouze hexythiazox s hloubkovým a spiro-
tetramat se systémovým účinkem). Proto doporučujeme při kontrolách prováděných v průběhu  
července a srpna odebírat listy nejen ze spodních a středních listových pater, ale rovněž  
z horních částí chmelových rév. Pro tento účel je nejvhodnější využít plošinu používanou v této 
době pro kontrolu výskytu poškození hlávek padlím či peronosporou v horních patrech chme-
lových rostlin. Jako alternativní metodu pro zjišťování aktuálního výskytu svilušky chmelové lze 
použít odběr listů.
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Populační hustotu svilušky chmelové doporučujeme hodnotit v 7–10 denních in-
tervalech od zavedení do sklizně chmele. Na chmelnici o výměře 5 ha doporučujeme provést 
kontrolu na 100 rostlinách, přičemž z každé odebereme 1 list (10 horních, 10 ze středu a 10 
spodních). Z tohoto počtu odebíráme 50 listů v místech s častějším výskytem svilušky, tj.  
v okrajových a sloupových řadech a v překotvení chmelnice. Odběry provádíme v celé vertikále 
chmelových rostlin namátkově po úhlopříčce chmelnice. Takto odebrané listy hodnotíme buď 
pomocí binokuláru nebo přímo na stanovišti pomocí zvětšovací lupy. 

Seznam přípravků registrovaných v ČR v ochraně chmele
proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch) v roce 2015

Název přípravku 
(účinná látka)

Koncentr. 
Přípr., dávka 

(kg, l/ha)

Toxicita 
člověk

Toxicita 
včely Omezení Ochranná 

lhůta Pozn.

Acramite 480 SC 
(bifenazát) 1,5 l/ha Xn — OP II.st., 

SPe3 14 4, 8, 9

Kanemite 15 SC 
(acequinocyl) 0,15 % — — OP II.st. 21 3

Nissorun 10 WP 
(hexythiazox) 0,05 % Xn — §1 AT 1, 8

Ortus 5 SC  
(fenpyroximate) 0,125 % Xi PR — 21 2, 8

Safran (abamectin) 1,25 l/ha Xn Spe8. — 28 5, 8

Vargas (abamectin) 1,25 l/ha Xn Spe8. — 28 3, 5, 8

Vertimec 1,8 EC 
(abamectin)

0,04 %  
min. 800 ml/ha

Xn Spe8. §1 28 3, 6, 
10, 11

Vertimec 1,8 SC 
(abamectin) 0,85–1,25 l/ha Xn Spe8. §1 28 5, 7, 8

K zabránění vzniku rezistence aplikujte výše uvedené přípravky po sobě během vegetační 
sezóny tak, aby přitom docházelo ke střídání skupin akaricidů s odlišným mechanismem 
účinku.

Omezení:
§1/ Ošetření pouze před květem z důvodů dlouhodobého reziduálního účinku. 

Pozor!  Přípravek nemísit s insekticidy, fungicidy ani s listovými hnojivy.  Nebez-
pečí fytotoxicity!

Poznámky :
1. Přípravek hubí vajíčka, larvální i nymfální stadia. Nehubí dospělce. Z vajíček vykladených 

zasaženými sviluškami se již larvy nelíhnou. Rezidua přípravku mohou účinkovat 50 – 70 dní. 
 
2. Působí jako kontaktní jed na všechna vývojová stadia svilušek, ovicidní účinnost je 
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nejslabší. Protože přípravek neúčinkuje systémově, ani nevykazuje fumigační nebo 
translaminární efekt, je třeba zajistit plné pokrytí ošetřovaných rostlin aplikační kapali-
nou. Velmi jedovatý pro vodní organismy! Jelikož je citlivý vůči predátorům, je vhodný 
pro systém integrované ochrany chmele (IOCH). Optimální doba aplikace je při zjištění 
prvních příznaků na listech. Z kalendářního hlediska připadá jeho aplikace prakticky na 
celý červenec, přičemž konkrétní datum se řídí aktuálním výskytem svilušky v daném 
roce.  

3. max. 1× za vegetační období.

4. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje 
účinnou látku bifenazate ze skupiny esterů hydrazinokarboxylových kyselin po sobě bez 
přerušení ošetřením jiným přípravkem s odlišným mechanismem účinku, a ne více než 
1× za vegetační období.

5. Aplikovat v rozmezí BBCH 51 – 79 kromě období květu, dávka vody 1 200–3 300 l/ha.

6. Aplikovat v rozmezí BBCH 51 – 79 kromě období květu, dávka vody 1 200–3 300 l/ha

7. max. 2x za vegetační období, interval mezi aplikacemi 31 dnů.

8. Přípravek povolený k použití pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících záko-
nů, v platném znění.

9. Dávka vody 1000–3000 l/ha.

10. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který ob-
sahuje účinnou látku typu avermectinů (např. abamectin, emamectin, benzoate, 
milbemectin) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným me-
chanismem účinku.

11. Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí.

Ostatní metodické údaje:
Snažit se ochranu chmele proti svilušce chmelové ukončit před hlávkováním 

a minimalizovat tak riziko napadení hlávek, jelikož hubení svilušek je poté již velmi proble-
matické.

Použít jen pečlivě seřízené stroje a dodržet pokyny správné aplikace. Rostliny, 
zvláště spodní stranu listů, je nutné dokonale ošetřit. V závislosti na habitu chmelových 
rostlin se používá 2000 až 2800 l aplikační kapaliny na hektar při průjezdu každým meziřa-
dím. Při více ošetřeních během sezóny je nezbytné akaricidy v průběhu vegetace střídat. 
Při mísení akaricidů s aficidy, fungicidy či listovými hnojivy může docházet ke snižování 
jejich biologické účinnosti. Z tohoto důvodu se jejich kombinace s jinými pesticidy, hnojivy 
či stimulátory zásadně nedoporučuje.
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CHOROBY CHMELE

PERONOSPORA CHMELOVÁ  
(Pseudoperonospora humuli Miyabe-Takahashi/Wilson)

Bionomie a škodlivost 
Peronospora chmelová napadá všechny podzemní i nadzemní orgány. Zimní vý-

trusy se tvoří v napadených pletivech v létě a na podzim v předchozím roce. Do půdy se 
dostávají s rostlinnými zbytky, z nichž se během podzimu a v zimě při rozkladu organické 
hmoty uvolňují a v některých letech (vlhčí jaro) mohou infikovat mladé výhony při jejich 
prorůstání půdou. V napadených výhonech se peronospora rozrůstá a její podhoubí vniká 
do listů. Po proniknutí do rostliny se jednotlivá vlákna (hyfy) rozrůstají a vytvářejí mycelium.

První příznaky napadení chmele peronosporou chmelovou jsou patrné na jaře 
na mladých výhonech. Listy mají charakteristickou žlutozelenou barvu. Napadené výhony 
jsou zakrslé, jejich listy jsou zdeformované a ohnuté dolů. Zkrácením internodií dochází k 
nahloučení listů, které se označují jako klasovité. Na spodní straně listů se je patrný hus-
tý šedofialový povlak. Klasovité výhony se tvoří na jaře po infekci zimními výtrusy a jsou 
hlavním zdrojem pro další šíření peronospory chmelové.

Během vegetace spóry infikují listy, květenství a hlávky. Na listech se objevují 
drobné, žlutozelené skvrny, které se při vlhkém a teplém počasí zvětšují až splývají. Později 
skvrny na listech hnědnou až zasychají. Za vlhkého počasí se choroba šíří na pazochové 
listy a při silnějším infekčním tlaku vznikají klasovité pazochy a vegetační vrcholy. Napa-
dené květenství hnědne a při silné infekci opadává. Nevyvinuté hlávky zastavují růst, zakrní 
a tvrdnou. U vyvinutých hlávek dochází nejprve k zhnědnutí krycích listenů a později 
i listenů pravých. Hlávky jsou pásovitě tmavě strakaté, skvrnité a tečkované. Může dojít 
i k zhnědnutí celých hlávek.

Parazitická houba přežívá v pupenech a mladém dřevě ve formě zimních po-
hlavních výtrusů – oospor. Přežívá však zejména v půdě a k primárním infekcím dochází 
při rašení mladých výhonů a jejich prorůstáním půdou. Houba se může rozmnožovat po-
hlavním i nepohlavním způsobem. Tyto změny v životním cyklu jí umožňují přetrvat nepří-
znivé podmínky prostředí a naopak při optimálních podmínkách se může velmi rychle šířit.

Pohlavní způsob rozmnožování probíhá výhradně uvnitř rostlinných ple-
tiv. Oospory (zimní nebo trvalé výtrusy) vzniklé splynutím dvou pohlavně odlišných hyf 
se mohou tvořit během celé vegetace v silně napadených listech, hlávkách a ostatních 
částech chmele. Jsou značně odolné proti nízkým teplotám a proti vysychání. Infekční 
schopnost si zachovávají po dobu 2 let. Do půdy se dostávají s rostlinnými zbytky a na 
jaře mohou infikovat rašící výhony.

Nepohlavní způsob rozmnožování probíhá v létě během vegetace. V napa-
dených pletivech listů chmele prorůstá mycelium intercelulárními prostory a vysílá 
do buněk rozvětvená haustoria. Z podhoubí vyrůstají přes průduchy nosné hyfy – sporangi-
ofory (plodonoše)‚ které se dále parožnatě větví. Na větvích posledního řádu se vytvářejí 
zoosporangia (letní spory) citrónovitého tvaru. Vyzrálé spóry se velmi snadno oddělují 
od plodonošů a jsou větrem zanášeny na velké vzdálenosti. Dostanou-li se do vodní-
ho prostředí, uvolní vířivé výtrusy (v jednom zoosporangiu bývá 3–7 vířivých výtrusů). Po 
několika hodinách začínají ve vodní kapce klíčit. Zoospory se uvolňují v rozmezí teplot  
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1–27 °C, přičemž optimální teplota činí 19–25 °C. Nejkratší inkubační doba peronospory  
(3 dny)  nastává při teplotách od 21–25 °C. 

Dalším činitelem, který ovlivňuje tvorbu zoosporangií a jejich životnost, je rela-
tivní vzdušná vlhkost, která značně ovlivňuje tvorbu plodonošů a zoosporangií peronospory 
chmelové. Nejpříznivější vliv má vlhkost nad 90 %‚ avšak i při 40% se mohou při optimální 
teplotě ještě ojediněle vytvořit zoosporangia. Relativní vlhkost vzduchu během sporula-
ce ovlivňuje i průběh uvolňování zoospor ve vodní suspenzi. Největší počet zoosporangií  
(96 %) schopných uvolnit zoospory vzniká při vlhkosti nad 90 %. S klesající vlhkostí se 
snižuje také počet zoosporangií, schopných uvolnit zoospory. Při 60% vlhkosti se tvoří 
již jen ojedinělé skupiny plodonošů se zoosporangii, z nichž pouze třetina je schopna 
uvolnit zoospory. Při relativní vlhkosti vzduchu nad 90 % si zoosporangia i zoospory udr-
žují nejdéle životnost.

U srážek se vedle množství uplatňuje i jejich frekvence, tj. počet srážkových dnů 
za určité období. Výskyt peronospory je charakterizován většinou vyšším počtem sráž-
kových dnů během celé vegetace. Pro šíření peronospory, především v květnu až červenci, 
je frekvence denních srážek ve výši 15 a více mm významnější. Léta s nízkým výskytem pe-
ronospory jsou typická nižším počtem dnů se srážkami do 15 mm. Rozbor průběhu počasí 
dlouholeté pozorovací řady ukazuje, že takovéto roky se vyznačují podprůměrnými sráž-
kami, vyššími teplotami a podprůměrnou relativní vlhkostí. Naproti tornu léta se škodlivým 
výskytem peronospory se vyznačují silně nadnormálními srážkami, vyšší relativní vlhkostí 
a nižší teplotou.

Krátkodobá prognóza a signalizace 
Od roku 1982 je metoda krátkodobé prognózy peronospory chmelové využívána 

k signalizaci ochranných zásahů proti této chorobě v žatecké a úštěcké oblasti s výjimkou 
chmelnic nacházejících se ve vlhkých polohách s pravidelným výskytem a škodlivostí pero-
nospory. V roce 1984 byla tato metoda prognózy pro ŽPČ upravena i pro podmínky tršické 
chmelařské oblasti.  

V rámci dalšího řešení prognózy peronospory chmelové byla vypracována  
modifikovaná metoda, umožňující na základě měření meteorologických dat rychle  
a přesně stanovit nebezpečí peronospory u ozdravených a hybridních odrůd. Na základě 
vyhodnocení vlivu teploty, vlhkosti vzduchu a srážek na změnu napadení chmelových 
rostlin byl vypočten index peronosporového počasí, jehož pětidenní součty dávají tzv. 
hraniční konstantu umožňující stanovení potřeby ošetření proti tomuto patogenu. 
Stávající inovovaná ochrana chmele proti peronospoře chmelové je tudíž založena na 
řízení zásahů podle prognózy a signalizace jednotlivých postřiků. Snížením počtu oše-
tření a použitím vhodných fungicidů zatěžujeme méně půdu a přírodu těžkými kovy  
a rezidui jednotlivých přípravků. V neposlední řadě se sníží také náklady na ochranu chme-
le.

Popis metody krátkodobé prognózy peronospory chmelové
Modifikovaná metoda krátkodobé prognózy peronospory chmelové pro ozdra-

vené, tzv. meristémové a hybridní odrůdy vychází z metodiky založené na výpočtu indexu 
peronosporového počasí a na biologickém hodnocení výskytu choroby na chmelu. Zákla-
dem signalizace potřeby ošetření chmele jsou přesně stanovené termíny šesti až sedmi po-
střiků. V případě velmi příznivého počasí pro peronosporu metoda navrhuje sedmý postřik 
porostů chmele, které budou sklízeny v době po 5. září. 
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Pro výskyt a šíření peronospory mají z meteorologických vlivů, jak již bylo výše 
uvedeno, největší význam teplota, srážky a relativní vlhkost vzduchu. Tyto prvky tvoří 
zjednodušený model klimatu chmelnice. Z naměřených hodnot průměrné denní teploty, 
relativní vzdušné vlhkosti a denního úhrnu srážek se vypočítá „malý“ index peronospo-
rového počasí:

 
pro dny se srážkami: 

i =100 + 10 (t - 15) + 2 (R - 60) + r,

pro dny bez srážek:
 

i =   „malý“ index peronosporového počasí,
t =  průměrná denní teplota ve °C 
R =  průměrná denní relativní vlhkost vzduchu v %
r =  denní úhrn srážek zaokrouhlený na celé mm,
S =  počet dní bez srážek (délka suché periody).

Hodnoty malého indexu (i) peronosporového počasí zaokrouhlujeme na celé jednotky 
a po pěti dnech je sčítáme. Jejich pětidenní součet, tzv. „velký“ index (I), představuje k určitému 
datu souhrn meteorologických prvků za uplynulých pět dnů. Při vlastním výpočtu indexu (i) 
věnujeme pozornost suchým periodám. Následuje-li po vlhké periodě jeden den bez srážek,  
píšeme do jmenovatele vzorce 1, při dvou dnech 2 atd. Je-li suchá perioda 10 dní, hodnota 
“malého“ indexu klesne na desetinu. Jeden den bez srážek po vlhké periodě tedy nesnižuje in-
tenzitu “peronosporového počasí“ a proto se jeho hodnota nemění. Množství srážek zaokrouh-
lujeme na celé mm. Následují-li po vlhké periodě neměřitelné srážky (>0,1 mm), počítáme je ještě 
jako srážkový den. Přeruší-li však takový den suchou periodu nebo navazuje-li přímo na suchou 
periodu, řadíme jej ke dnům bez srážek. Hodnoty indexu peronosporového počasí počítáme od 
15. 05. do 31. 08. Hodnoty “velkého“ indexu můžeme pro větší přehlednost vyjádřit i graficky. Na 
ose „x“ jsou uvedeny jednotlivé dny a na osu „y“ nanášíme hodnoty indexu I. Spojením jednot-
livých bodů vzniká křivka, představující celkový trend počasí ve sledovaném období.

Nedílnou součástí prognózy peronospory je kromě meteorologických údajů 
také hodnocení biologické. V 15-ti denních intervalech od 01. 06. do 15. 08. zjišťujeme na 
révových listech ve výši 0,5–1,5 m počet skvrn se zoosporangii  (skvrny s čerstvým povla-
kem parazita). Hodnocení se provádí na jednom nebo více pozorovacích bodech v obvodu 
meteorologické stanice. Na pěti místech chmelnice po celé její délce nebo úhlopříčce, 
popř. celého bloku chmelnic hodnotíme výskyt peronospory na skupině deseti rostlin za 
sebou. U každé rostliny zjišťujeme peronosporu na dvou listech. Kritické číslo je 100 a více 
skvrn na 100 listech. V období květu sledujeme jeho napadení. Jakýkoliv výskyt peronospory 
na květu pokládáme za nebezpečný. V době hlávkování je hodnocen také zdravotní stav  
500 hlávek na rostlinách ve výši 4 m a vyjádří se v procentech hlávek poškozených peronosporou. 
Jakýkoliv výskyt peronospory v hlávkách chmele pokládáme opět za nebezpečný.

Klimatické poměry našich chmelařských oblastí jsou rozlišené. Proto je nutné pro zpra-

100 + 10 (t - 15) + 2 (R - 60)
i =                         

S
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cování podkladů pro krátkodobou prognózu peronospory a signalizaci ochranných zásahů vy-
cházet z údajů meteorologických stanic, umístěných v místech charakterizujících určitý obvod 
nebo část okresu. Údaje jedné stanice jsou podkladem pro signalizaci postřiků chmelnic v okruhu 
10 km.

Pro řízení ochranných zásahů vychází prognóza ze stanovených termínů šesti postřiků, 
jak vyplývá z následujících tabulek: 

Doporučené dávky postřikové tekutiny pro aplikaci přípravků v ochraně chmele
proti padlí, peronospoře, mšici a svilušce chmelové

A/ TRŠICKÁ CHMELAŘSKÁ OBLAST

Pořadí 
postřiku

Datum 
postřiku

Vzrůst a vývojová fáze 
chmelové rostliny BBCH Dávka vody 

v lt.ha-1

1. 01. 06.–10. 06. Výška chmele 1,0–3,0 m 31–35 800–1000

2. 14. 06.–23. 06. Výška chmele 3,5–5,5 m 35–38 1200–1500

3. 27. 06.–06. 07. Výška chmele 6–7 m  
(před květem) 39–59 1600–2000

4. 10. 07.–19. 07. Výška chmele 7 m,  
květ – zač. hlávkování 61–69 1800–2000

5. 23. 07.–01. 08. Vývoj hlávek chmele 71–75 2000–2400

6. 05. 08.–14. 08. Vývoj hlávek ukončen 79 2000–2600

7. 18. 08.–25. 08. Počátek zralosti, technická 
zralost 81 2000–2800

B/ ŽATECKÁ A ÚŠTĚCKÁ CHMELAŘSKÁ OBLAST

Pořadí 
postřiku

Datum 
postřiku

Vzrůst a vývojová fáze 
chmelové rostliny BBCH Dávka vody 

v lt.ha-1

1. 06. 06.–15. 06. Výška chmele 2,0–4,0 m 32–37 1000–1200

2. 21. 06.–30. 06. Výška chmele 4,0–7,0 m 37–39 1500–2000

3. 06. 07.–15. 07. Ukončení dlouživého  
růstu, počátek květu 39–61 2000–2200

4. 21. 07.–30. 07. Plný květ, počátek  
tvorby hlávek 65–71 2000–2400

5. 06. 08.–15. 08. Vývoj hlávek chmele  
a jeho ukončení 75–79 2000–2600

6. 21. 08.–25. 08. Vývoj hlávek ukončen, 
zralost hlávek 81–85 2000–2800

Pozn.: vyšší dávky aplikační tekutiny v rámci uvedených rozpětí se doporučují při mohutnějším 
habitu chmelových rostlin a v případě vysokého infekčního tlaku peronospory.  
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Rovněž jsou doporučovány při ošetřeních prováděných proti mšici a svilušce chmelové a padlí 
chmelovému. Nižší dávky jsou doporučovány při ochraně chmele proti peronospoře.

 
Při posuzování nutnosti jednotlivých ochranných zásahů vycházíme z výsledků meteorolo-
gických a biologických hodnocení v době před jednotlivými postřiky. Ošetření chmele proti pe-
ronospoře ve výše uvedených termínech je třeba provést tehdy, jestliže jsou splněny následující 
podmínky:

 postřik - v době od 18.05. do 30.05. je hodnota I vyšší než 420 (u hybridních odrůd) 
či 450 (u ozdraveného ŽPČ) po dobu nejméně  9 dnů, nebo je na 100 listech 100 
a více skvrn.

 postřik – v době od 31. 05. do 12. 06. je hodnota I vyšší než 420 (u hybridních 
odrůd či 450 (u ozdraveného ŽPČ) po dobu nejméně 9 dnů, nebo je na 100 listech  
100 a více skvrn.

 postřik – v době od 13. 06. do 25. 06. je hodnota I vyšší než 420 (u hybridních 
odrůd) či 450 (u ozdraveného ŽPČ) po dobu nejméně 9 dnů, nebo je na 100 listech 
100 a více skvrn.

 postřik – v době od 26. 06. do 08. 07. je hodnota I vyšší než 420 (u hybridních 
odrůd) či 450 (u ozdraveného ŽPČ) po dobu nejméně  9 dnů, nebo je na 100 listech  
100 a více skvrn, popř. je-li patrné jakékoliv napadení květu či hlávek chmele.

 postřik – v době od 09. 07. do 21. 07. je hodnota I vyšší než 420 (u hybridních 
odrůd) či 450 (u ozdraveného ŽPČ) po dobu nejméně  9 dnů, nebo je na 100 listech  
100 a více skvrn, popř. je-li jakékoliv napadení květu nebo je-li patrný jakýkoliv 
výskyt peronospory v hlávkách chmele. 

 postřik – v době od 22. 07. do 03. 08. je hodnota I vyšší než 420 (u hybridních 
odrůd) či 450 (u ozdraveného ŽPČ) po dobu nejméně  9 dnů, nebo je na 100 listech  
100 a více skvrn, popř.je-li patrný jakýkoliv výskyt peronospory v hlávkách chmele.

 postřik – v době od 04. 08. do 16. 08. je hodnota I vyšší než 420 (u hybridních 
odrůd) či 450 (u ozdraveného ŽPČ) po dobu nejméně  9 dnů, nebo jakýkoliv výskyt 
peronospory v hlávkách chmele. 

Pokud nejsou uvedené podmínky splněny, je možno od ošetření upustit. Zvláště ne-
bezpečná jsou období, kdy jsou splněny obě podmínky, tj. “velký“ index peronosporového počasí 
je vyšší než 420 (u hybridních odrůd) či 450 (u ozdraveného ŽPČ) a přitom počet skvrn na listech 
je vyšší než kritické číslo nebo je zjištěno jakékoliv napadení květu a hlávek.

 
Vzhledem k nebezpečí peronospory v období květu a tvorby chmelových hlávek poklá-

dáme za nutné, aby plánované šesté ošetření bylo provedeno každým rokem a to bez ohledu na 
výši indexu a výskyt choroby. Toto ošetření před sklizní je nutné, protože citlivost fruktifikačních 
orgánů našich odrůd chmele na infekci peronosporou je vyšší než citlivost orgánů vegetativních. 



87

V případě napadení hlávek dochází k bezprostředním ztrátám na kvalitě a kvantitě chmele. 
Modifikovaná metoda krátkodobé prognózy peronospory chmelové vychází ze sou-

časné metody používané pro signalizaci u ŽPČ. Vyjadřuje intenzitu peronosporového počasí jedi-
ným číslem, tzv. indexem peronosporového počasí, které je výsledkem rozboru nejdůležitějších 
povětrnostních činitelů. Podkladem jsou údaje z denních měření meteorologických stanic. Podle 
počtu skvrn peronospory na listech, květu a hlávkách a podle výše indexu (I) lze poměrně snadno 
stanovit potřebu ochranných zásahů ve vymezených termínech. Metoda vymezuje období, kdy 
není nebezpečí pro vznik a šíření choroby a kdy je tedy možné od některého z plánovaných po-
střiků upustit.

V tabulce je uveden příklad stanovených indexů peronosporového počasí vytvo-
řených na základě výše uvedených vzorců a vycházejících z aktuálních hodnot průměrných 
denních teplot, relativní vlhkosti a denních úhrnů srážek. Z tabulky je patrný extrémně 
vysoký tlak patogena v první polovině července 2014 způsobený především deštivou peridou 
v období od 05. do 13. 07. a následnou vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Optimální podmínky 
pro šíření peronospory jsou umocněny extrémně vysokými teplotami v období na počátku 
deštivé periody. Tato signalizace je součástí pravidelných aktualit, které jsou posílány pěstitelům 
prostřednictví Svazu pěstitelů chmele ČR a jsou obsaženy na webových stránkách Chmelařského 
institutu s.r.o. (levé menu – Rychlé odkazy).  

Krátkodobá prognóza peronospory chmelové - meteorologická  stanice Žatec
(04. 07.–18. 07. 2014)

4.7. 21,50 61,28 0 56 534 1 1

5.7. 20,30 80,54 13,4 208 597 2 2

6.7. 23,30 70,39 4,8 209 676 3 3

7.7. 22,30 75,98 0,2 206 749 4 4

8.7. 21,20 87,10 19 235 914 5 5

9.7. 16,30 87,14 17,6 185 1043 6 6

10.7. 13,90 93,94 8 165 1000 7 7

11.7. 16,10 90,01 2,4 174 965 8 8

12.7. 17,20 73,63 0 149 909 9 9

13.7. 16,80 80,56 4 163 837 10 10

14.7. 19,80 76,16 0 180 832 11 11

15.7. 20,60 74,82 0 93 760 12 12

16.7. 21,20 73,44 0 63 648 13 13

17.7. 21,40 78,14 1,4 202 701 14 14

18.7. 22,60 68,90 0 194 732 15 15

Poč. dní 
s I>420 
hybridy

Poč. dní  
s I>450

Pětidenní 
součty - I

Denní  
hodnoty - i

Index PE počasí

Datum
Průměrná 
teplota ve 

°C

Průměrná 
RV v %

Srážky  
v mm
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Ochrana chmele proti peronospoře chmelové
Nezbytnou podmínkou pro uplatnění účinné strategie ochrany chmele proti pero-

nospoře chmelové podle prognózy je také optimální počet zavedených rév a vhodná agrotech-
nika, která významně ovlivňuje mikroklima chmelnic. Nadměrný počet zavedených rév a silně 
zaplevelené porosty vytvářejí příznivé podmínky pro patogena a současně nepříznivě ovlivňu-
jí výnos a jakost chmele. Účinná ochrana chmele před peronosporou je založena na postřicích 
prováděných v pravidelných intervalech od začátku června až do období před sklizní. Kromě 
toho ovlivňuje zdravotní stav chmele také řada agrotechnických opatření.

Šíření peronospory ve chmelnicích lze předcházet nepřímo včasným zaváděním 
vhodného počtu výhonů na vodiče. Během vegetace je nutné udržovat chmelnice čisté, bez 
plevele, který v přízemních vrstvách udržuje vlhké prostředí. Správnou a všestrannou výživou za-
bezpečujeme rostlinám optimální růst a vývoj. Důležitým opatřením je rovněž včasný podzimní 
úklid chmelnic.

Základem úspěšné ochrany chmele před peronosporou je přímá ochrana fungicidní-
mi přípravky, která vychází z dlouholetých zkušeností založených na volbě vhodného fungicidu, 
správné technice jeho aplikace a na termínu ochranného zásahu.

Má-li být ošetření rostlin fungicidy úspěšné, musí předcházet infekci (preventivní 
ošetření). Vzhledem k vyšší citlivosti hybridních odrůd a ozdraveného ŽPČ (především mladších 
porostů) odrůd v jarním období k peronospoře chmelové, jsou správně načasované a kvalitně 
provedené aplikace základem úspěšné ochrany proti této chorobě. V ochraně proti peronospoře 
chmelové používáme jen doporučené a registrované fungicidy, jejichž seznam je uveden 
v tabulce. 

V našich podmínkách jsou zdrojem primární infekce mladých výhonů na jaře 
především zimní výtrusy (oospory) a jen výjimečně mycelium, přezimující ve vytrvalých 
podzemních orgánech rostlin. Tato skutečnost má vliv i na intenzitu napadení v jarním obdo-
bí. Za předpokladu příznivého počasí pro uvolňování oospor z rozkládajících se posklizňových 
zbytků pletiv a chladného počasí v zimním období, které je nutné pro samotné vyklíčení oospor, 
nastává zpravidla silná škodlivost peronospory v jarním období. Z tohoto důvodu je nezbytné 
provést alespoň jedno preventivní ošetření systémovým fungicidem. Optimální termínem pro 
realizaci tohoto pšetření je výška výhonů 10–15 cm, tj. (BBCH 11–13). Pro tento účel je ze stávají-
cího spektra registrovaných fungicidů nejvhodnější Aliette 80 WP (fosetyl-Al) v dávce 3,0 kg/ha  
v 500-600 l vody. Vzhledem k možné fytotoxicitě u mladých hybridních rostlin neaplikujeme  
Aliette 80 WG při teplotách vyšších než 20 °C a nemícháme jej s jinými přípravky, stimulátory růs-
tu, či listovými hnojivy. 

V případě optimálních podmínek pro šíření patogena a vysokému výskytu klasovitých 
výhonů (více než 5 na 100 rostlin) je nutné v jarním období (fáze BBCH 21–31) provést ještě druhé 
ošetření Aliettem 80 WG. V tomto případě zůstává dávka 3,0 kg/ha zachována při zvýšeném ob-
jemu aplikační tekutiny  na 1.000 l/ha. V případě pěstování odrůdy Harmonie, Agnus a Premiant, 
které jsou jednoznačně z hybridních odrůd v této fázi růstu chmele nejcitlivější, je nezbytné toto 
druhé ošetření proti primární infekci vždy provést a to bez ohledu na abiotické podmínky. Od fáze 
BBCH 32 - 34 (začátek června) již ošetřujeme chmel na základě signalizace podle  postřiků a zásad 
uvedených  v tabulce. 
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Při dávkách aplikační kapaliny nad 2000 l/ha je doporučeno u příslušného přípravku 
použít nižší koncentraci z rozmezí uvedeného v tabulce. V případě slabého infekčního tlaku lze 
u příslušného přípravku použít nižší koncentraci z rozmezí uvedeného v dané tabulce. Množství 
použité aplikační tekutiny se řídí především habitem chmelových rostlin, kdy se vzrůstajícím obje-
mem nadzemní hmoty se zvyšuje i objem aplikované postřikové jíchy na jednotku plochy.

Vzhledem k citlivosti fruktifikačních orgánů českých odrůd chmele doporu-
čujeme v období před počátkem jejich tvorby (BBCH 55–61) aplikaci systémových fungicidů:  
Ortiva (azoxystrobin) či Bellis (pyraclostrobin + boscalid). Při patrných příznacích poškození  
chmele  peronosporou je doporučováno aplikovat přípravek Curzate K (cymoxanil + oxychlo-
rid Cu) v 0,3% konc., díky jeho kurativnímu (léčivému) účinku.

Vzhledem k delší vegetační době hybridních odrůd chmele ve srovnání s ŽPČ je ne-
zbytné, pokud budou splněny podmínky krátkodobé prognózy peronospory chmelové, provést 
ke konci vegetace sedmé ošetření BBCH 81–87. Pro tento účel je vhodné, vzhledem ke krátké 
OL použít, některý z následujících registrovaných měďnatých fungicidů: Cuprocaffaro, Cupro-
xat SC, Cuproxin Progress, Curenox 50, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP, 
Kocide 2000, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC v aplikačních koncentracích a dle zásad uvedených 
v příloze v tabulce. Z důvodu tekuté formulace a biologické účinnosti jsou v rámci měďnatých 
přípravků nejvíce používány Kuprikol 250 SC, Cuproxat SC a nově též Cuprozin Progress, jehož 
význam v budoucnu stoupne díky nízkému obsahu mědi a jejímu plánovanému omezení v rámci 
zavádění systémů integrovaného pěstování v EU. Vždy však musíme vycházet z přípravků uve-
dených v Seznamu registrovaných přípravků a evidovaných prostředků na ochranu rostlin 
platném v daném roce a z doporučení uvedeném v Metodice ochrany chmele pro daný rok. 
Přehled jednotlivých fenologických růstových fází (BBCH) je uveden na konci publikace, přehled 
ochrany chmele proti peronospoře je uveden v tabulce. 

V rámci strategie ochrany chmele proti peronospoře chmelové se v posledních letech 
úspěšně využívá alternativní metoda vhodná pro systém integrované ochrany, která je založena 
na využití fungicidního účinku PK hnojiva FarmFos 44, jehož účinnou látkou je fosforitan dra-
selný. 

Proti primární infekci se doporučuje provést ošetření v době rašení výhonů po řezu 
chmele formou pásového postřiku v dávce 3,0 l/ha v kombinaci s hořkou solí (5,0 kg/ha) a smá-
čedlem BreakThru v dávce 0,1 l/ha v 500–600 l vody/ha. V prvních letech používání FarmFosu 
a při silnějším výskytu peronospory se doporučuje provést rovněž podzimní ošetření po sklizni 
chmele ve stejné dávce a za stejných podmínek jako v případě jarního ošetření, čímž se přispívá 
k eradikaci houbových půdních patogenů ve chmelové babce a významně se tím omezuje výskyt 
primární infekce (klasovité výhony) v jarním období. 

První aplikace na list proti sekundární infekci peronospory se provádí bezprostředně 
po zavedení výhonů opět v dávce 3,0 l/ha v kombinaci s hořkou solí (5,0 kg/ha) a poloviční dávkou 
fungicidu Curzate K (0,15%) při silnějším infekčním tlaku či měďnatým fungicidem Kuprikol  
250 SC (0,5%) či Cuproxat SC (0,3-0,4%). Ostatní aplikace se shodují s běžnými termíny doporu-
čovanými v konvenční ochraně na základě krátkodobé prognózy signalizované v průběhu vege-
tace Chmelařským institutem a Svazem pěstitelů chmele ČR. Objem aplikační tekutiny odpovídá 
vývojovým fázím chmele, stejně jako v případě běžné fungicidní ochrany. 
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Pravidelným používáním FarmFosu se chmelová babka stává stále odolnější proti 
půdním houbovým patogenům, což je velmi důležité nejenom v ochraně chmele proti pero-
nospoře chmelové, ale rovněž proti ostatním půdním mykózám (viz vymírání chmelových babek 
v roce 2012). Tato odolnost pomáhá překlenout období, kdy kvůli deštivému počasí není možno 
v optimálním termínu vykonat ošetření, čímž se předchází vážnému poškození chmelových rost-
lin. Používání FarmFosu příznivě působí na růst a vývoj chmelových rostlin, které mají zpravidla 
mohutnější habitus se silnějšími vitálnějšími révami, což souvisí s optimální zdravotním stavem 
chmelových rostlin. FarmFos 44 je pro tento účel dovážen z Velké Británie, kde mají s jeho účinnos-
tí již dlouhodobé velmi pozitivní zkušenosti. 

 Další možností v boji proti primární i sekundární infekci je použití pomocné-
ho prostředku pro posílení odolnosti rostlin proti houbovým chorobám, Alginure. Po jeho aplika-
ci dochází v rostlině ke zvýšení obsahu fytoalexinů a dalších látek, které zvyšují obranyschopnost 
rostlin vůči houbovým chorobám. Prostředek působí preventivně, aniž by měl přímý vliv na 
patogena. Doporučená dávka do chmelu je 10 l/ha. Přípravek Alginure nesmí být aplikován 
společně se zásaditými produkty, ale lze jej mísit s insekticidy a měďnatými fungicidy. Možná je 
rovněž jeho kombinace ve snížené dávce s měďnatými přípravky (viz Metodika ochrany chmele). 
Tento pomocný přípravek se úspěšně využívá rovněž v rámci ekologického pěstování chmele. 

Seznam přípravků registrovaných v ČR v ochraně chmele proti  peronospoře chmelové 
(Pseudoperonospora humuli Miy and Tak., Wils.) v roce 2015

Název přípravku 
(účinná látka)

Koncentr. 
Přípr., 
dávka 

(kg, l/ha)

Toxicita 
člověk

Toxicita 
včely Omezení Ochranná 

lhůta Pozn.

Aliette 80 WG 
(fosetyl-Al) 0,3 % Xi — OP II.st. 14 1, 20

Aliette Borde-
aux (fosetyl-Al + 
oxychlorid Cu)

0,4–0,5 % — — — 14 4, 23, 
28

Bellis  
(pyraclostrobin,  
boscalid) 

0,9–2 kg Xn - OP II.st. 28 14, 
15, 

Curzate K (cymo-
xanil + oxychlo-
rid-Cu)

0,3 % Xi N — 7 —

Cuprocaffaro 
(oxychlorid-Cu) 0,75 % Xn — — 7 23, 26

Cuprocaffaro micro 
(oxychlorid-Cu) 0,35 % — — — 7

10, 
26, 27, 

28

Curenox 50 
(oxychlorid-Cu) 0,75 % Xn — — 7 26

Flowbrix  
(oxychlorid-Cu) 0,5 % — — — 7 9, 28, 

26
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Korzar  
(oxychlorid-Cu) 0,75 % Xi Vč2 — 7 26, 27

Kuprikol 50 
(oxychlorid-Cu) 0,5–0,75 % Xi — — 7 26

Kuprikol 250 SC(o-
xychlorid-Cu) 0,8–1,2 % — — — 7 26

Cuproxat SC  
(zásad. Síran Cu) 0,5–0,75 % — PR — 7 26

Cuprozin Progress 
(hydroxid Cu) 2,4–5,4 l/ha GHS07  

H 332 — OP II.st. 14

15, 16, 
17, 18, 
19, 25, 

26, 
28

Defender  
(hydroxid Cu) 2,4–5,4 l/ha GHS07  

H 332 — OP II.st. 14

15, 16, 
17, 18, 
19, 25, 

26, 
28

Funguran-OH 50 
WP (hydroxid Cu) 0,5–0,75 % Xn — — 7 5, 24, 

26

Champion 50 WP 
(hydroxid Cu) 0,5–0,75 % Xn PR — 7 3, 26

Kocide 2000  
(hydroxid Cu )

0,42–
0,56 % Xn — — 7

3, 24 
25, 
26

Ortiva  
(azoxystrobin) 0,75–1,6 l — — — 28 6, 7, 

8, 

Ridomil Gold plus 
42,5 WP (metalaxyl 
M + oxychlorid Cu)

0,35–0,4 % Xn — — 14 2, 13

Polyversum
(Pythium 
oligandrum - 
oospóry)

0,25 kg/ 
ha — PR — 0

11, 
12, 
26

Alginure 
(výtažek z moř-
ských řas)

8-10 l/ha — — — AT
21, 
22, 
26
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Poznámka: 
1. Přípravek je vhodný pro ochranné zásahy proti primární infekci chmelových výhonů, popř. pro 

1. nebo 2. ošetření v červnu (před květem).  

2. Přípravek je vhodný pro preventivní ošetření chmele (1.–3. ochranný zásah), popř. i pro ochranné 
zásahy před zaváděním nebo po zavedení chmelových výhonů, max. 4×.

3. Přípravek je vhodný především pro 2. a 3. ošetření do počátku tvorby hlávek.

4. Z důvodu rizika vlivu přípravku na bázi mědi na necílové organismy je ponechán počet ošetření 
přípravkem ALIETTE BORDEAUX  ve chmelu max. 3x.

5. Dávka aplikační kapaliny ve chmelu 1000–2000 l/ha, maximálně 5× za vegetaci, v BBCH 32–79.

6. Při trvajícím tlaku a podmínkách vhodných pro rozvoj choroby lze postřik opakovat (max. dvě 
ošetření v intervalu 8–12 dnů). 

7. Vyšší hranice doporučeného dávkování je určena pro vzrostlé porosty a při zvýšeném riziku 
šíření onemocnění.

8. Dávka přípravku se řídí růstovou fází: do BBCH 33: 0,75 l/ha, do BBCH 38: 1 l/ha, nad BBCH 38: 
1,6 l/ha.

9. Dávka aplikační kapaliny ve chmelu 700–2000 l/ha (3,5–10 l/ha přípravku Flowbrix) podle 
vzrůstu chmele. 

10. Dávka aplikační kapaliny ve chmelu 1000–2000 l/ha (3,5–7,5 kg/ha přípravku Cuprocaffaro 
micro) podle vzrůstu chmele, maximálně 4 aplikace za vegetaci. 

11. Dávka aplikační kapaliny ve chmelu 700–2000 l/ha podle vzrůstu chmele. 

12. Registrace pro menšinové použití v ekologickém pěstování chmele. Před ošetřením se do-
poručuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy. Povoleno podle článku 
51 Nařízení č. 1107/2009. 

13. Do spotřebování zásob! Platnost rozhodnutí skončila 31.5.2014, uvádění na trh bylo ukončeno 
31.05.2014 a používání přípravku povoleno max. do  31. 05. 2018.

14. Dávka přípravku se řídí růstovou fází: BBCH do 37 – 0,9 kg/ha, BBCH 37-55 – 1,4 kg/ha, BBCH 
nad 55 – 2,0  kg/ha.

15. Dávka vody při výšce chmele ½ konstrukce – 700-1000 l/ha, ¾ konstrukce – 1000-1500 l/ha, 
při plném vzrůstu 1500-2000 l/ha.

16. Dávka přípravku se řídí růstovou fází:  do BBCH 37: 2,4 l/ha, BBCH 37-55: 3,6 l/ha, nad BBCH 55: 
5,4 l/ha.



93

17. Max. počet aplikací za vegetaci: 3x v intervalu 7 – 14 dní.

18. S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích sva-
žujících se k povrchovým vodám. 

19. Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha/rok (chmel) na stejném pozemku nesmí být překročena  
ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

20. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje fosetyl-Al 
nebo kyselinu fosforitou a její soli vícekrát než 3x. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte  
 
tento přípravek nebo jiný, který obsahuje fosetyl-Al  nebo kyselinu fosforitou a její soli jinak 
než preventivně.

21. Pomocný prostředek Alginure se používá ke zlepšení zdravotního stavu pěstovaných rostlin – 
snížení citlivosti k houbovým chorobám. Pomocný prostředek Alginure nesmí být aplikován 
společně se zásaditými produkty (vápnem, případně vápenatými produkty) – snížení 
účinnosti. Aplikace rosením. Možnost využití i v ekologickém zemědělství.

22. Možno míchat s Cu fungicidy.

23. Do spotřebování zásob! Platnost rozhodnutí skončila 31. 5. 2014, ukončení uvádění na trh  
30.11.2014 a  používání přípravku povoleno max. do 30. 11. 2015.

24. Vztaženo na 1000 - 3000 l postřikové kapaliny na ha dle výšky chmele. 

25. Přípravek povolený k použití pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění.

26. Přípravky povolené pro ekologické zemědělství.

27. Do spotřebování zásob! Platnost rozhodnutí skončilo 31. 5. 2015, uvádění na trh bylo ukon-
čeno 31. 5. 2015 a používání přípravku povoleno max. do 31.  5. 2017.

 
28. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
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PADLÍ CHMELOVÉ (Podosphaera macularis,  
syn.: Sphaerotheca humuli)

Výskyt
Na rozdíl od peronospory je výskyt padlí na chmelu nepravidelný. V našich pod-

mínkách se jedná o fakultativního patogena gradačního charakteru, což dokládá i jeho 
škodlivý výskyt po dlouhých desetiletích na některých chmelnicích na přelomu tisíciletí. 
Jedná se o nejstarší houbovou chorobu chmele. V současné době se vyskytuje ve všech 
pěstitelských zemích Evropy. Jedná se o obligatorního parazitického houbového patoge-
na, specifického pro botanický rod Humulus spp. Napadá tudíž výhradně chmel a nikoliv 
jiné druhy rostlin či plevelů, vyskytujících se ve chmelnici či jejím okolí. 

 Bionomie
První příznaky napadení na mladých listech, především na chmelových rostli-

nách pěstovaných ve sklenících, se projevují ve formě puchýřků, na kterých se později 
objevuje sporulující mycelium. Tyto puchýřky jsou důsledkem hypertrofie buněk v okolí 
infekčního místa. Za optimálních podmínek pro vývoj patogena může mycelium pokrývat 
prakticky celý list. Jelikož jeho růst je omezen okolními pletivy, jsou přinucena vytvořit vy-
chlípeniny směrem nahoru. Puchýřky nejsou tak dobře viditelné na tužších listech, které 
se na chmelových rostlinách vytvářejí v polních podmínkách či na starších listech v době 
vzniku infekce. Na rostlinách ve skleníku mohou být tyto puchýřky patrné jak na líci, tak 
i na rubu listu. 

Negativní vliv choroby na hlávky závisí do značné míry na jejich vývojovém stá-
diu. Další růst je zde v důsledku infekce téměř zastaven. Pokud je květ či mladé hlávky na-
padeny, zůstávají nadále ve formě ztvrdlých bílých paliček. Při pozdějším napadení mohou 
být chmelové hlávky různě deformovány.

V raných stádiích infekce se puchýřky zdají být bílé díky bohatým řetězcům koni-
dií, které se vytvářejí z povrchového mycelia. V pozdější části vegetace, tj. od července do 
sklizně, dochází již obvykle k tvorbě plodnic. V této fázi je vývoj mycelia potlačován právě 
plodnicemi, které jsou tmavé barvy a mohou být rozpoznány poměrně jednoduše pomocí 
ruční lupy. Plodnice se mohou vytvářet na listech, ale jsou obvykle mnohem častější na 
chmelových hlávkách, kdy již je chemická ochrana na konci sezóny mnohem problema-
tičtější. Hlávky, na kterých se plodnice hojně vytvářejí, získávají rezavě červenou barvu 
a toto stádium choroby je nazýváno „červená plíseň“ narozdíl od „bílé plísně“ v konidi-
ovém stádiu. 

 
Bílý povlak, který se vyvíjí na listech, může být obvykle odstraněn chemickým 

ošetřením, takže nemusí mít následující negativní vliv na výnos chmele. Nejzávažnější 
z tohoto pohledu je infekce hlávek, která je hlavní příčinou výnosových ztrát. Hlávky, 
napadené v raném vývojovém stádiu se vůbec dále nevyvíjejí. Hlávky napadené později 
se do určité míry vyvíjejí v závislosti na intenzitě infekce. Následkem tohoto napadení je 
určité snížení výnosu a především pak ztráty kvalitativní, které se projevují jednak vizuálně 
a jednak nepříjemným, po plísních zapáchajícím aroma. 
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Přezimování
Padlí chmelové přezimuje obvykle ve stádiu plodnic, které jsou produkovány 

v pozdější části vegetačního období. Při dozrávání obsahují plodnice osm askospór, které 
jsou uvolňovány na jaře, kdy dochází k reinfekci chmelových listů. 

Teplota, při které dochází k infekci chmele, má v zimním období pouze malý vliv 
na proces uvolňování askospór, ale její vliv je mnohem markantnější v pozdější době, kdy 
již dochází k přirozené infekci v polních podmínkách. Pro vyklíčení askospór je optimální 
teplota 18 °C. Není sice známo, jaké abiotické podmínky jsou vhodné pro infekci askospó-
rami, je však pravděpodobné, že odpovídají ostatním druhům padlí, kde jsou uváděny 
prahové hodnoty > 10 °C.

Sekundární infekce
Jakmile dojde k primární infekci, choroba se šíří pomocí konidií. Jedná se o útva-

ry vejčitě-elipsovitého tvaru o velikosti 20–33 × 13-20 μm. Konidie spočívají na řetězcích 
nesoucích konidiofóry 40–70 μm dlouhé. Zatímco askospóry vyžadují vodu pro vyklíčení, 
konidie mohou vytvářet klíčící spóry, které se vyvíjejí i na suchých listech při různých atmo-
sférických vlhkostech. Další vývoj konidií závisí na citlivosti chmelové odrůdy. U citlivějších 
chmelových odrůd se první klíčící spory vytvářejí z konidia šest hodin po inokulaci, produ-
kují nezřetelné askospóry, pronikají povrchem listů a vytvářejí haustoria v pokožkových 
(epidermálních) buňkách během 12–15 hodin. Po 48 hodinách se z původní klíčící spory 
stává rozvětvená hyfa a vytvářejí se další tři klíčící spory. Po 96 hodinách jsou patrné první 
konidie. Proces sporulace graduje v době 5–7 dní po inokulaci. Napadány jsou pouze 
pokožkové buňky hostitelské rostliny. Byla zaznamenána až tři haustoria v jedné buňce, 
nicméně obvyklé je pouze jedno.

Po zavádění a v době před počátkem tvorby generativních orgánů jsou příznaky 
mnohem více patrné ve spodních listových patrech. Při rychlém růstu chmelových rostlin 
je rychlejší i přenos patogena. Ten se zrychluje v době tvorby pazochů a pokračuje i poz-
ději při tvorbě květu a hlávek. Jak listy postupně stárnou, stávají se odolnějšími k infekci. 
Šíření sekundární infekce je stimulováno příznivými podmínkami pro rozvoj patogena, 
mezi něž patří nízká sluneční intenzita způsobená oblačným počasím, vysoká půdní 
vlhkost a nadměrné hnojení dusíkem. Naopak, negativně na vývoj patogena působí 
déle trvající ovlhčení listů, intenzivní sluneční záření a nižší půdní vlhkost. Asexuálně 
produkovaná konidia přenášená větrem jsou primárním zdrojem infekce, která je možná 
v rozsahu teplot 8-28 °C, přičemž optimální rozsah činí 18–21 °C. 

 Hygiena
Defoliací spodních listových pater odstraníme některé primární zdroje infek-

ce a listy vystavené sekundární infekci. Odlistění chemickou cestou se považuje rovněž 
za vhodné, podobně jako v případě peronospory, protože tímto dochází ke zničení spór 
a předchází se tak šíření infikovaného rostlinného materiálu.

Pravděpodobně nejdůležitějším prevenčním opatřením, které by mělo být prak-
tikováno, je vytvoření podmínek pro minimalizaci zanechaných rostlinných infikovaných 
zbytků, především napadených hlávek. Jejich odstraněním ze chmelnice na konci vege-
tace po sklizni chmele zabráníme vytvoření podmínek pro vznik infekce v příštím roce. 
Největší nebezpečí nastává tehdy, je-li chmelnice do té míry silně poškozena, že se pěstitel 
rozhodne ji nesklízet. Velkou výhodou mechanizované sklizně na stacionární česačce je 
v tomto případě ta skutečnost, že na chmelnici zůstávají pouze nejspodnější části rév, 
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z nichž mnohé jsou bezlisté, čímž dochází k odstranění infikovaného materiálu a zdroje 
infekce pro příští jaro. 

Epidemiologie
Zatímco epidemiologická studia byla velmi úspěšná, pokud se jedná o vztah 

peronospory ke klimatickým podmínkám, nelze toto konstatovat v rámci bionomických 
znalostí o padlí. Hlavním důvodem je, že padlí chmelové není závislé na přítomnosti vodní 
kapky, pokud jde o sekundární infekci. Delší periody suchého počasí mohou redukovat 
infekci peronosporou ve chmelnicích až to do té míry, že zde dochází ke značnému zpoždě-
ní než se znovu symptomaticky projeví v období s příchodem vlhčího počasí. Naproti tomu 
padlí všeobecně není ani zdaleka tak citlivé k měnícím se povětrnostním podmínkám.

Rovněž zde bylo potvrzeno, že deštivé počasí zvyšuje stupeň napadení hlávek 
v předsklizňovém období, především pak srážky od konce měsíce července. Výskyt padlí 
se zvyšuje s objevením se mladých přírůstků chmele, které jsou k chorobě citlivější. Byla 
zjištěna celkem tři nebezpečná období v průběhu vegetace: před zaváděním, na počátku 
pazochování a hlávkování. Tímto je dán určitý návod pěstitelům z hlediska rozvrhnutí si 
časového harmonogramu chemické ochrany v době gradace patogena. 

Fungicidní přípravky registrované v ochraně chmele proti padlí chmelovému  v ČR
Přípravek Ortiva (azoxystrobin) je v ČR sice zaregistrován v ochraně chmele proti 

peronospoře chmelové. Nicméně, je znám rovněž svým vedlejším účinkem na padlí. To-
též platí o fungicidu Bellis (pyraclostrobin + boscalid), jenž je rovněž uveden v tabulce 
doporučovaných fungicidů v ochraně chmele proti padlí chmelovému. Jejich aplikací tu-
díž, především v kritické době na počátku pazochování, pomáháme rovněž předcházet 
infekci tohoto patogena. Účinek je především preventivní, a proto musí být aplikována 
ještě před nebo na samém počátku vzniku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, čímž 
může zabránit vzniku nové infekce. Ošetřované porosty jsou delší dobu zelené (tzv. „green 
effect“). Jedná se o širokospektrální fungicid, účinný proti původcům důležitých chorob ze 
skupin Oomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes. Obě účinné látky fun-
gicidu Bellis, tj. pyraclostrobin i boscalid působí systémově a vykazují jak preventivní, tak 
i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením i po infekci.

V ochraně chmele se řídí dávka obou těchto přípravků růstovou fází: do BBCH 37 
(rostliny zhruba ve 1/3 drátu) 0,75 l/ha (Ortiva), resp. 0,9 kg (Bellis), do BBCH 55 (ukončení 
vývoje pazochů) 1,0 l/ha (Ortiva), resp. 1,4 kg (Bellis) a nad BBCH 55: 1,6 l/ha (Ortiva), resp. 
2,0 kg (Bellis). Tzn., že se jedná o identické dávkování jako v případě jejich použití v ochraně 
proti peronospoře chmelové. 

Fungicid IQ-Crystal obsahuje 250 g/l účinná látky quinoxyfenu. Jedná se o vy-
soce selektivní fungicid ve formě suspenzního koncentrátu, určený k preventivní ochraně 
proti padlí révovému a padlí chmelovému. Quinoxyfen brání prorůstání spór do rost-
linných pletiv a tím znemožňuje vznik infekce konidemi padlí. Přípravek se vyznačuje 
aktivní redistribucí účinné látky z ošetřených listů na povrchová pletiva neošetřených  
a postupně rostoucích listů a hlávek, čímž se výrazně prodlužuje doba jeho biologické  
aktivity. Délka biologické účinnosti je úměrná použité dávce přípravku. IQ-Crystal se do-
poručuje používat preventivně, nejlépe v bloku 2–3 po sobě jdoucích ošetření. Vzhle-
dem k poměrně dlouhé ochranné lhůtě (35 dnů) je quinoxyfen vhodný pro aplikace od 
třetí dekády června (počátek květu) do poloviny července (počátek tvorby hlávek) s od-
stupem 10–18 dnů dle aktuálního infekčního tlaku patogena v dávce aplikační tekutiny  
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1500–2000 l/ha. Ošetření quinoxyfenem je nutné zahájit ještě před rozšířením příznaků 
choroby. Přípravek vyniká dlouhodobým preventivním účinkem, nemá však účinek kura-
tivní.

Fungicid Horizon 250 EW obsahuje systémově působící účinnou látku tebucano-
zole (250 g/l). Je vysoce účinný na široké spektrum houbových chorob a vyznačuje se dlouhou 
dobou trvání účinku. Je známý rovněž svým morforegulačním účinkem (stimuluje růst ko-
řenového systému, zpomaluje prodlužovací růst). Není tudíž vhodný pro ošetření v době, 
kdy se chmel nachází ve vegetativní fázi, tj. období, kdy dochází k prodlužování révy (do BBCH 
39). Celkové množství přípravku aplikovaného během vegetace nesmí překročit 4,5 l/ha. Maxi-
málně se tudíž doporučuje provést dva postřiky tebucanozolem.  Ošetření provádíme nejpoz-
ději při zjištění prvních symptomů padlí v intervalu 7-14 dnů, v závislosti na aktuálním průbě-
hu počasí a infekčním tlaku patogena. Stejné zásady platí i pro další dva fungicidy, obsahující 
stejné množství ú.l. tebucanozole (250 g/l): Ornament 250 EW a Lynx. 

Vzhledem ke slabému výskytu padlí chmelového v posledním desetiletí je ochra-
na chmele proti této chorobě vesměs zajišťována výše uvedenými přípravky. Fungicid  
Bayfidan 250 EC (triadimenol) se již prakticky nepoužívá, což vyplývá ze skutečnosti, že ne-
figuruje v portfoliu fungicidů v katalogu registranta, tj. firmy Bayer CropScience. Rovněž použití 
sirnatých fungicidů Sulikol K a Kumulus WG je pouze omezené. 

Ačkoliv měďnaté přípravky (Cuproxat SC, Kuprikol 250 SC, Kuprikol 50 a další) ne-
mají přímý účinek na padlí, bylo zjištěno, že nepřímo přispívají k jeho potlačení díky tomu, že po 
jejich aplikaci jsou listy tvrdší a tím i méně citlivé k infekci. 

Protože se mycelium této houby vyskytuje v povrchových epidermálních pletivech, 
je na listech snáze hubitelné chemickou ochranou než je tomu u peronospory, která se šíří 
uvnitř rostlinných pletiv. 

Jak již bylo výše uvedeno, je ochrana chmele v podmínkách ČR založena téměř vý-
hradně na preventivním ošetření, což vyplývá z toho, že v současnosti není k dispozici fungicid 
s kurativním účinkem. Úspěšná ochrana je založena na včasné realizaci ochranného zá-
sahu v optimálním termínu, tj. na počátku pazochování a na počátku hlávkování. V přípa-
dě, že se jedná o silně napadené chmelnice z předchozího roku, je nezbytné provést ošetření 
již v jarním období, aby se tím předešlo šíření primární infekce ve formě askospór. Nezbytná 
jsou rovněž opatření vedoucí k regulaci výskytu patogena, především odstranění napadených 
částí chmelových rostlin a vyvážená výživa, kde je hlavní zásadou nepřehnojování dusíkem. 
V případě citlivých odrůd a poloh, kde se padlí častěji vyskytuje, je i v tomto případě doporu-
čována včasná chemická či mechanická defoliace spodních listových pater, prováděná v 
době kdy rostliny dosáhnou výšky 3–4 m. Tímto zásahem rovněž předcházíme šíření primární 
infekce peronospory z klasovitých výhonů a migraci svilušky chmelové do vyšších listových pa-
ter. Pokud již dojde k napadení hlávek, doporučuje se provést včasnou sklizeň těchto chmelnic, 
aby se tak minimalizovaly následné ztráty. Po sklizni napadených chmelnic je nutné odstranit 
napadené části rostlin. Rovněž je doporučováno přihnojení kompostem, čímž dochází k za-
krytí kleistothecií po sklizni a snížení rizika napadení chmelových rostlin v následujícím roce. 
V našich podmínkách není jarní napadení z napadených pupenů tak nebezpečné, jako v těch 
zemích, kde se jarní mechanický řez neprovádí, jelikož touto operací odstraníme značnou část 
napadených pletiv, čímž eliminujeme i výskyt primární infekce v tomto období.
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Seznam přípravků registrovaných v ČR v ochraně chmele proti padlí chmelovému 
(Podosphaera macularis = Sphaerotheca macularis var. humuli Braun & Takamatsu)
v roce 2015

Název přípravku 
(účinná látka)

Kon-
centrace 

přípravku, 
dávka  

(kg, l/ha)

Toxicita 
člověk 

Toxicita 
včely Omezení

Ochranná 
lhůta - 

dny
Pozn.

Bayfidan 250 EC 
(triadimenol) 0,05 % XN PR — 14 2, 8

Horizon 250 EW 
(tebuconazole) 0,075 % Xn PR — 21 2, 3, 8

Abilis Ultra  
(tebuconazole) 0,075 % XN PR — 21 5, 8

Lynx  
(tebuconazole) 0,075 % Xn PR — 21 2, 3, 

4, 8

Ornament 250 EW 
(tebuconazole) 0,075 % Xn PR — 21 2, 3, 8

IQ-Crystal  
(quinoxyfen)

0,02–
0,03% Xi PR — 35 1, 8

Kumulus WG (síra) 10–14 kg — PR — 7 3

Bellis (pyraclostro-
bin,  boscalid) 0,9–2 kg Xn — OP II.st. 28 6, 7

Poznámka:  
1. IQ-Crystal je určen pro preventivní aplikaci od počátku květu do konce tvorby hlávek, max. 3×. 

2. Maximálně 4×.

3. Použití po dohodě s odběratelem!

4. Nejpozději při prvních příznacích choroby, opakovat v intervalu 7–14 dnů. 

5. Aplikovat nejpozději při prvních příznacích choroby, opakovat v intervalu 7–14 dnů, dávka 
vody 1000–3000 l/ha vody).

6. Dávka přípravku se řídí růstovou fází: BBCH do 37: 0,9 kg/ha, BBCH 37–55: 1,4 kg/ha, BBCH nad 
55: 2  kg/ha.

7. Dávka vody při výšce chmele ½ konstrukce: 700–1000 l/ha, ¾ konstrukce: 1000–1500 l/ha, při 
plném vzrůstu 1500–2000 l/ha.

8. Pěstitelům chmele bude poskytnuta zvláštní podpora, pokud splní podmínky uvedené  
v § 4 v přílohách  č. 3 Nařízení vlády č. 60/2012 o stanovení některých podmínek pro posky-
tování zvláštní podpory zemědělcům, v platném znění.
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BAKTERIOZY

Vyskytují se ve všech chmelařských oblastech a jejich škodlivost závisí vedle půdních 
a klimatických podmínek i na agrotechnice. 

Nádorovitost sazeček
Je poměrně vzácným onemocněním, které způsobuje bakterie Agrobacterium  

tumefaciens. Napadá především mladé dřevo, na němž se vytvářejí nádory (tumory) 
velikosti až několika centimetrů. Ke stejnému onemocnění může dojít i na ostatních 
podzemních orgánech chmele. Na nadzemní části chmele nebylo dosud zjištěno. 

Chorobě předcházíme zakládáním chmelnic na nezamokřených pozemcích, 
dobře připravených pro výsadbu. K zakládání kořenáčových školek nebo k přímé výsadbě 
používáme zdravou, mechanicky nepoškozenou sadbu.

Bakterióza sazeček a výhonů
Původcem onemocnění jsou bakterie přítomné ve všech půdách. K infek-

ci dochází v místech mechanického poškození podzemní části rostliny nebo nákazou 
dřeva z dutiny rév. Sada napadená bakteriózou má dřeň zpočátku ostrůvkovitě hnědou. 
Při dalším šíření choroby zhnědnou i přilehlá pletiva, která postupně odumírají. Škodlivé 
účinky infekce se zvyšují ještě druhotným napadením parazitickými houbami Fusarium 
spp. Toto druhotné napadení často svými příznaky překrývá prvotní bakteriální infekci. 
Onemocnělé sazečky buď vůbec neraší nebo jejich očka po vyrašení brzy odumírají. Vý-
hony vyrostlé ze sazeček slabě napadených zastavují růst, jejich výhony vadnou a usychají. 

Ochrana spočívá v tom, že chmelnice zakládáme výhradně ze zdravé sadby. Pro-
to kořenáče, na jejichž řezných plochách jsou pletiva zhnědlá nebo mechanicky poško-
zená, nepoužíváme. Možnosti napadení lze předcházet rovněž nízkým seříznutím révy 
na podzim po sklizni chmele a včasným úklidem chmelnice. 
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OCHRANA CHMELE PROTI PLEVELŮM

Likvidace trávovitých plevelů po sklizni

Název přípravku 
(účinná látka)

Koncentr. 
přípr., 
dávka 

(kg, l/ha)

Toxicita 
člověk

Toxicita 
včely Omezení Ochranná 

lhůta Pozn.

Fusilade  
Forte 150 EC 
(fluazifop 
P-butyl)

2,5–3 l 
(pýr plazivý) 

1–1,5 l 
(jednoleté 

trávy)

Xn — — AT 1, 2

1. Přípravek je možné použít pouze po sklizni chmele! Aplikace nejpozději do 15. září 
jen na plochy s výskytem pýru nebo jednoletých trav, zbytky chmelových rév musí být 
před postřikem odstřižené těsně u povrchu půdy!  Aplikace je tak rovnocenná hubení 
trávovitých plevelů na orné půdě. Nesmí být zasaženy zbylé révy chmele na ostatní ploše 
chmelnice.

Chemické dočišťování chmelnic

Název přípravku 
(účinná látka)

Koncentr. 
přípr., 
dávka 

(kg, l/ha)

Toxicita 
člověk

Toxicita 
včely Omezení Ochranná 

lhůta Pozn.

Dessicash 20% 
SL (diquat 
dibromide) 

1,8 l T — OP II.st. AT 1,2

Desiq (diquat 
dibromide) 1,8 l T — OP II.st. AT 1, 2

Diqua (diquat 
dibromide) 1,8 l T — OP II.st. AT 1, 2

Maxima (diquat 
dibromide) 1,8 l T — OP II.st. AT 1, 2

Poznámky:      
Přípravky jsou určeny k hubení plevelů a ničení nově vyrůstajících výhonů (chemické dočišťování 
chmele) a k ničení nejspodnějších neplodných pazochů a spodních listových pater.

1. Přípravek se aplikuje maximálně 1× za vegetační sezónu. Aplikaci provádějte v červenci poté, 
co chmel dosáhl stropu konstrukce. Nepoužívejte za sucha. Neaplikujte nad spojovacím drá-
tem (asi 100–120 cm). Účinnost na plevele může být snížena při intenzivním obrůstání chmele 
nebo u některých obtížně hubitelných plevelů (např. rdesno ptačí, ptačinec, svízel). Nepouží-
vejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.

2. Postřik  min. 1000 l vody/ ha.
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OCHRANA CHMELE PROTI PLEVELŮM V KOŘENÁČOVÝCH 
ŠKOLKÁCH

Jednoděložné plevele

Název přípravku 
(účinná látka)

Koncentr. 
přípr., 
dávka 

(kg, l/ha)

Toxicita 
člověk

Toxicita 
včely Omezení Ochranná 

lhůta Pozn.

Fusilade 
Forte 150 EC 
(fluazifop-P-
butyl)

0,8 – 1 l — PR — AT 1, 2

Pýr plazivý

Název přípravku 
(účinná látka)

Koncentr. 
přípr., 
dávka 

(kg, l/ha)

Toxicita 
člověk

Toxicita 
včely Omezení Ochranná 

lhůta Pozn.

Fusilade Forte 
150 EC (fluazifop-
P-butyl)

2 l — PR — AT 1, 2

Poznámky:
Aplikace na vzešlé trávovité plevele ve fázi 3–6 listů, pýr plazivý se doporučuje hubit při 
dosažení výšky 15–20 cm (dva pravé listy až konec odnožování).
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VYHNÍVÁNÍ CHMELOVÝCH BABEK

V jarním období roku 2012 při přípravě chmelnic k řezu, během řezu, zavádění chmele 
a v období těsně po zavádění chmelových rostlin byl ve chmelařských oblastech Čech a Mo-
ravy pozorován značný nárůst chybějících rostlin, výrazně převyšující průměr minulých let. To byl 
i impuls k řešení této neobvyklé situace. Chmelařský institut, s.r.o., Žatec ve spolupráci se Státní 
rostlinolékařskou správou, Praha, ZOL Postoloprty a distributorskou a poradenskou společností 
Hopex Louny, s.r.o. v rámci expertní skupiny pro ochranu chmele řešili tuto problematiku jednak 
vytypováním vhodných lokalit pro odběr půdních vzorků napadených chmelových babek  
určených pro následné analýzy a jednak výměnou svých vlastních zkušeností týkajících se této 
problematiky a návrhem opatření. Závěry vyplývající ze získaných výsledků a poznatků lze 
shrnout v následujících bodech:

 Příčinou vymírání je synergický účinek abnormálních povětrnostních podmínek. 
Jedná se o vysoké teploty spojené s výrazným ochlazením s teplotami hluboko 
pod bodem mrazu. Problém se týká především zamokřených částí chmelnic, kde 
dochází v půdě k narušování fyzikálně-chemického poměru, který se nedaří vrátit 
do standardních podmínek. Rostliny se nedokáží vyrovnat s vnějšími negativními 
vlivy prostředí a včas regenerovat kořenový systém, který by zaručil pokračující 
růst chmelových rostlin. 

 Na základě výsledků rozborů odebraných vzorků nelze exaktně stanovit primární 
zdroj poškození chmelových babek. Zastoupení houbových patogenů je rozdílné 
jak v rámci jednotlivých lokalit, tak v rámci jednotlivých determinátorů.

  Původci houbových chorob Giberella pulicaris, Fusarium oxysporum, Phoma spp., 
Pythium spp., Phytophthora citricola a P. cactorum patří mezi sekundární patogeny 
napadající již poškozené chmelové babky a nejsou tudíž prvotní příčinou jejich vy-
mírání. Lze předpokládat, že jsou příčinou úhynu až v případě silněji napadených 
rostlin. 

 Důležité v rámci prevence je důkladné odstranění posklizňových zbytků chme-
lových rostlin a minimalizace přejezdů. Při podzimním zpracování půdy ve chmelni-
cích je třeba provádět správnou odorávku chmelových rostlin a hloubkové kypření 
meziřadí a tím eliminovat, především na zamokřených a těžkých půdách vznikající 
nebezpečí šíření houbových a dalších patogenů. Dále je třeba dbát na kvalitu řezu, 
tzn. dobré seřízení ořezávače a správná pojezdová rychlost při řezu. To v podstatě 
znamená provádět čistý řez bez poškozování rostlin, které je vstupní bránou pro 
sekundární houbové patogeny. V případě vlhkého jara doporučujeme provádět 
později přiorávku chmele. Dále pak dodržovat agrotechnické termíny jednotlivých 
operací a udržovat porost v dobrém zdravotním stavu. V této souvislosti si je třeba 
uvědomit, že tyto kvalitně provedené zásahy příznivě ovlivňují celkový fyzikální 
stav půdy. 

 Pro zabránění přenosu patogenů doporučujeme dezinfekci nářadí (Savo) při pře-
jezdu z chmelnice, kde byly zjištěny příznaky vymírání rostlin na jinou chmelnici.

 Na lokalitách s výskytem vyhnívajících babek doporučujeme provádět odbě-
ry vzorků zeminy a poškozených babek a nechat provést rozbory na živiny v ZOL. 
V souvislosti s tím doporučujeme nepřehnojovat chmelnici dusíkem a aplikovat 
tuto živinu v optimálním termínu. Velmi důležité je v této souvislosti jarní stanovení 
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Nmin, na jehož základě pak dodáváme vhodné dusíkaté hnojivo. V případě zjištění 
deficitu konkrétních živin je vhodné zde realizovat listovou výživu (bor, zinek, 
mangan, hořčík), což platí i o realizaci pravidelného vápnění. V této souvislosti si 
je třeba uvědomit, že odolnost vůči stresům je rovněž výsledkem vyvážené výživy.

 Na chmelnicích se středním a slabým napadením doporučujeme provést ošetření 
v podzimním a jarním období následujícího roku PK hnojivem FarmFos 44 v dávce 
5 l/ha formou pásového postřiku. Toto doporučení vychází z dlouholetých zku-
šeností našich britských kolegů. Tento způsob ošetření se v současné době využívá 
jako účinná alternativní metoda v ochraně chmele proti peronospoře. Jednak 
tím pomáháme odstranit z babek systémovou infekci peronospory a výrazně tak 
zvýšit jejich odolnost k této hospodářsky významné mykóze, a jednak působí pre-
ventivně na dosud nenapadených či slabě napadených rostlinách proti komplexu 
výše uvedených sekundárních houbových půdních patogenů. 

 Ke zvyšování přirozené odolnosti chmelových babek rovněž přispívá vyvážená 
výživa a hnojení chlévskou mrvou, kompostem či zelené hnojení. Hnojením or-
ganickými hnojivy se výrazně zlepšuje provzdušenost půdy, což je velmi důležitý 
faktor vzhledem ke stávající utuženosti způsobené především četnými průjezdy 
zemědělské techniky na vodou nasáklých půdách. V tomto případě stojí za zvážení 
možnost využití zkušeností z jiných chmelařských zemí (Velká Británie, Německo) 
- zatravnění meziřadí, čímž značně přispíváme k omezení utuženosti po průjez-
dech mechanizace ve ztížených podmínkách způsobených silnými dešti. V našich 
podmínkách je praktické využití zatravnění meziřadí komplikováno potřebou  
agrotechnických zásahů v průběhu vegetace. 

 Na silně napadených chmelnicích, s procentem chybějících rostlin vyšším než 
30%, doporučujeme porost vyorat a 2–3 roky nepěstovat na těchto plochách 
chmel. Vhodné je v tomto mezidobí zde provést v prvním roce po vyorání výsev 
obilovin (pšenice, ječmen či žito) a ve druhém roce zde realizovat zelené hnojení 
(ředkev, hořčice) a hloubkové kypření půdy před následující výsadbou chmelových 
kořenáčů. Rovněž zde doporučujeme provést ošetření v podzimním a jarním ob-
dobí následujícího roku PK hnojivem FarmFos 44 v dávce 3 l/ha formou pásové-
ho postřiku. Vhodné je rovněž aplikovat hnojiva s obsahem síry (síran amonný,  
Kamex, síran draselný, apod.). 

 U méně napadených chmelnic, s procentem chybějící rostlin nižším než 30%, 
doporučujeme provést dosázení chybějících rostlin a plochu ošetřit dle instrukcí 
v předchozím bodě. Možná je rovněž mimo-vegetační aplikace dusíkatého vápna 
v dávce 200–300 kg/ha. V tomto případě si je však nutné uvědomit, že tím hubí-
me veškerou mikroflóru a mikrofaunu. Proto na chmelnicích ošetřených dusíkatým 
vápnem doporučujeme provést v následujícím podzimním období aplikaci kvalit-
ních organických hnojiv.

 Všechna doporučená opatření napomáhají k udržení přirozené fytosanitární 
schopnosti půdy a jsou součástí systému integrovaného pěstování rostlin

 V případě, že silně napadená chmelnice, u níž zamýšlíme likvidaci porostu,  je 
osázená za podpory dotačního titulu 3.h.) podpora prevence šíření virových a 
bakteriálních chorob chmele, lze požádat ÚKZÚZ o odborné stanovisko poškození 
výsadby chmele. Zemědělská agentura povolí na základě posouzení ÚKZÚZ po-
škozený porost zlikvidovat před uplynutím lhůty stanovené dotačním titulem. 
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DEFICITY ŽIVIN A JEJICH PROJEVY

Mnohé ze symptomů spojených s nedostatkem jednotlivých živin nemusí odpo-
vídat žádnému konkrétnímu nedostatku daného prvku, ale mohou být multifaktoriální. 
Projevy se mohou lišit v závislosti na půdních a klimatických podmínkách a na pěstované od-
růdě. Mohou býti rovněž velmi podobné projevům způsobeným rostlinnými patogeny, pře-
devším virózami. Takže vždy je nezbytný odběr listů a půdy a provedení následných analýz.

Bór
Projevy nedostatku bóru se nejdříve projevují ve formě zpožděného rašení výhonů. 

Když se posléze výhony objeví, révy jsou zpravidla ztlustlé s krátkými internódii. Listy jsou malé 
a zkroucené a často postrádají laloky. Pazochy se vyvíjejí předčasně a jejich vrcholy často zasy-
chají.  Další příznaky mohou být četné pupeny na chmelové babce, velké palisty tvořící se těsně 
pod vegetačním vrcholem a zhnědnutí a usychání osýpky. 

Vápník
Při nedostatku vápníku jsou symptomy nejdříve patrné u mladých pletiv a později 

se šíří směrem dolů. Vegetační vrcholy žloutnou a zasychají. Mladé listy jsou malé a vytváří se 
na nich hnědé skvrny a marginální nekrózy. Nadbytek vápníku může vést k deficitu jiných živin 
(např. hořčíku, draslíku či železa). Může docházet rovněž k předčasnému žloutnutí a  stárnutí 
hlávek.

Železo
Nedostatek železa se projevuje nejdříve chlorózami mladých listů. Listy mohou mít 

špičky zelené a žluté báze. 

Hořčík
Při nedostatek hořčíku jsou typické chlorózy a posléze nekrózy listové čepele ve 

spodních listových patrech. Může se projevovat rovněž zasycháním okrajů listů a jejich před-
časným opadem. Později se mohou tyto symptomy šířit do vyšších listových pater. Nedostatek 
hořčíku může být rovněž vyvolán nadbytkem draslíku v půdě. 

Molybden a mangan
Nedostatek molybdenu a manganu se projevuje zpravidla nekrotickými skvrnami na 

listové čepeli. Přijatelnost těchto prvků je omezena v zásaditých půdách s vyšším pH. Akumula-
ce manganu v rostlinných pletivech se zvyšuje při pH < 5,7 a může se stát toxickou v kyselých 
půdách. 

Dusík
Při nedostatku dusíku jsou rostliny obvykle zakrslé, je omezeno nasazení květu a jsou 

patrné chlorózy. Symptomy se nejprve objevují na spodních listech a později se rozšiřují i do 
vyšších listových pater do mladších listů. Listy získávají bledě žlutou barvu, jsou slabé, mají úzké 
laloky, červené řapíky a předčasně dochází k jejich opadávání. Hlávky zůstávají malé a nevyvi-
nuté. Nadbytek dusíku vede k nadměrné tvorbě postranních výhonů, hlávky jsou nadměrně 
veliké a prorostlé  lístky, které vyrůstají z vřeténka. Rostliny jsou citlivější k napadení chorobami 
a škůdci.
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Fosfor
Důsledkem deficitu fosforu jsou slabší révy s pěsťovitě zkroucenými tmavě ze-

lenými matnými listy a hnědým zbarvením krycích listenů hlávek. Symptomy jsou nejdříve 
pozorovatelné na spodních listech a postupně se šíří nahoru. Nadbytek fosforu může vést 
k vyvolání deficitu zinku především na půdách chudých na tuto živinu. 

Draslík 
Chmel je vysoce náročný na draslík. Deficit tohoto prvku se projevuje slabými 

révami a redukovanou osýpkou. Mladé listy získávají bronzové až popelavě šedé zbarvení. 
U starších listů se může objevit zasychání okrajů a předčasné opadávání. Tyto symptomy 
jsou markantnější při nadbytku dusíku. 

Síra 
Některé půdy, obzvláště pak kyselé hrubozrnné, mohou trpět nedostatkem síry, 

což vede v zakrslému vzrůstu, tvorbě vytáhlých výhonů a chlorózám patrným především 
na mladých listech. Příznaky deficitu síry mohou být zaměněny za nedostatek dusíku, ač-
koliv v případě síry jsou chlorózy patrné spíše na mladších než starších listech, což je dáno 
omezenou translokací síry v rostlinných pletivech. Prognóza obsahu síry v rostlinách je 
problematická. 

Zinek
Příznaky deficitu zinku jsou značně rozlišné v závislosti na půdních a povětrnost-

ních podmínkách. Rostliny s mírnými symptomy mají dlouhé pazochy s velmi malými žlu-
tými listy, které se miskovitě kroutí. Dále jsou typické hluboce vykrojené laloky s ostrým 
zoubkování okrajů listů. V některých případech mohou okraje listů zasychat a listy se stáva-
jí křehkými. Hlávky jsou malé a vydávají chrastivý zvuk při větru. V extrémních případech 
může dojít k úhynu chmelových rostlin. Síran zinečnatý je vhodné aplikovat na list,  jakmile 
jsou patrné první příznaky.  
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STANOVENÍ VEDLEJŠÍHO ÚČINKU VYBRANÝCH PESTICIDŮ 
NA DOSPĚLCE SLUNÉČKA SEDMITEČNÉHO 
(Coccinella septempunctata L. )

Stupnice použitá pro klasifikaci toxicity jednotlivých přípravků: 

Mortalita: 
0–10 % netoxický
11–30 % slabě toxický
31–50 % středně toxický 
nad 50 %  velmi toxický

 Aficidy 

Název přípravku 
(účinná látka)

Koncentr. 
přípr., 
dávka 

(kg, l/ha)

Toxicita 
člověk

Toxicita 
včely Omezení Ochranná 

lhůta Pozn.

Fusilade Forte 150 EC 
(fluazifop-P-butyl) 2 l — PR — AT 1, 2

 Akaricidy

Název přípravku 
(účinná látka)

Koncentr. 
přípr., 
dávka 

(kg, l/ha)

Toxicita 
člověk

Toxicita 
včely Omezení Ochranná 

lhůta Pozn.

Fusilade Forte 150 EC 
(fluazifop-P-butyl) 2 l — PR — AT 1, 2

 Fungicidy

Přípravek Účinná látka Netoxický Slabě 
toxický

Středně 
toxický

Velmi 
toxický

Alliette 80 WP fosetyl – Al

Alliette  
Bordeaux

fosetyl – Al + 
oxychlorid Cu

Cuproxat SC síran mědnatý

Curzate K cymanoxil + 
oxychlorid Cu

Kuprikol 250 SC oxychlorid mědi

Ortiva azoxystrobin

Ridomil Gold 
plus 42,5 WP

metalaxyl + 
oxychlorid Cu
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VIROVÉ CHOROBY CHMELE
Dobrý zdravotní stav má rozhodující význam pro uplatnění produkčního poten-

ciálu rostlin chmele. Viry a jimi působené choroby působí u chmele vážné hospodářské 
ztráty na kvantitě a kvalitě výnosu hlávek. Chmel jako vytrvalá plodina, pěstována až 20 let 
na jednom stanovišti, je virovými infekcemi velmi vážně ohrožován. Na základě předcho-
zího výzkumu předpokládáme, že škody na výnose mohou dosáhnout 10–20 % a ztráty na 
obsahu alfa hořkých kyselin jako pivovarnicky nejdůležitější složky chmelové hlávky pro 
výrobu piva mohou být 10–30 %.

Viry chmele
Virus mosaiky jabloně - Apple mosaic virus – ApMV, virus nekrotické kroužkovi-

tosti slivoně - Prunus necrotic ringspot virus – PRNSV, virus mosaiky chmele – Hop mosaic 
virus – HpMV, latentní virus chmele – Hop latent virus – HpLV, americký latentní virus – 
American hop latent virus – AmHLV.

Virové choroby
Uvedené viry jsou původci virových chorob. Původně bylo u chmele určeno 

značné množství virových chorob. Postupně byl tento počet (kolem 30 chorob) redukován 
na 4 virové choroby vesměs tzv. mozaikového typu, které zaujímají největší hospodářský 
význam v našem chmelařství. Ostatní původně identifikované virové choroby se ukázaly buď 
jednotlivými stádii těchto mozaikových viróz, nebo vůbec virovými chorobami nebyly.

Kreslená mozaika chmele
Prvé příznaky choroby lze zaznamenat v již prvé polovině června, obvykle pouze 

na nejspodnějších pazochových listech. Střední patra listů bývají obvykle bez příznaků, 
jež se objevují až v době hlávkování a to na horních patrech rostliny. Choroba se projevuje 
světle zelenými kroužky na listech, vlnovkami nebo pásky nepravidelně na ploše listů roz-
dělenými, více či méně ohraničenými. Velice často se objevují pouze oválné skvrny.

Zborcení listů
V Československu bylo poprvé popsáno zborcení listů v roce 1949. Příznaky se 

objevují na révách již v květnu v podobě pásovitých nekróz, jež přechází na pazochy, řapíky 
a na žilky listů. Révy jsou křehké, snadno se lámou, listy jsou těžce deformovány a pěsťovitě 
svinuty. Pletivo čepele je podle žilek světlejší, později hnědne a nekrotizuje. Vzrůst rostlin 
je slabší, jednotlivé nody v horních partiích rostliny jsou zkrácené, hlávky se tvoří v malém 
množství a jsou silně deformovány.

Výsledky pozdějších výzkumů získané ze čtyřletých pozorování, potvrzují značně 
nepříznivý vliv této choroby na chmelovou rostlinu. Sklizeň nemocných rostlin byla sníže-
na o 30,6–51,7 % a obsah veškerých pryskyřic poklesl v průměru o 27,5 %.

Nettlehead
Infekce se projevuje pomalým růstem zavedených výhonů, listy jsou světle žluté 

a otáčí se lodičkovitě vzhůru. Listová čepel je křehká se zřetelně vystouplými žilkami. Pazo-
chy jsou krátké, vegetační vrchol často ztrácí schopnost vinutí. Pletivo spodních révových 
listů se trhá a pronikavě se snižuje výnos až o 60 %.
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Choroba „nettlehead“ se v našich podmínkách vyskytovala ve šlechtitelském ma-
teriálu, kde matečnou rostlinou byla odrůda Northern Brewer, která je latentním nositelem 
anglické mozaiky a kreslené mozaiky, tedy obou složek této choroby.

Anglická mozaika chmele
Anglická mozaika chmele byla popsána v Anglii v roce 1923. Příznaky této 

mozaiky vystupují v polovině června. Na listech dochází k prosvětlování žilek, jsou světle-
zeleně a žlutě kropenaté s okraji často zpět pěsťovitě ohnutými. Réva je křehká, má zkrá-
cené nody, vzrůst chmele je slabý, mnohdy rostliny nedorůstají chmelniční konstrukce. 
Vegetační vrchol se často odklání od vodiče, hlávky jsou vesměs zakrnělé a znetvořené.

Odrůdy s červenou révou, zejména chmele žateckého typu, mívají příznaky 
mozaiky chmele velmi slabé. Počet rostlin se zřetelnými příznaky této choroby obvykle 
nepřesahuje 1 %. Je předpokládán její výskyt v latentním stavu. Její příznaky u chmele 
žateckého typu jsou odlišné než u náchylných odrůd.

Diagnostika virových patogenů
Neustálá kontrola zdravotního stavu je nezbytnou součástí udržovacího šlech-

tění, novošlechtění, hodnocení a udržování genofondu a množitelských ploch. Nezastupi-
telné místo má v ozdravovacím procesu, množitelském cyklu a při výrobě kvalitního sad-
bového materiálu. Skrytě nemocné rostliny, bez vizuálních příznaků nemohou být proto 
při uznávacím řízení pomocí negativních výběrů odhalovány a zdroje infekce zůstávají 
v porostech. Sérologické metody pomohly odstranit tyto nedostatky a dnes jsou nejvíce 
rozšířenou diagnostickou metodou a nalezly široké uplatnění v diagnostice patogenů 
chmele. Metoda ELISA (Enzyme – linked immunosorbent assay) byla poprvé aplikována 
v rostlinné virologii sedmdesátých letech minulého století a úspěšně je využívána pro detekci 
virů chmele. Diagnostiku virů a viroidů provádí Diagnostická laboratoř Chmelařského institutu 
s.r.o., Žatec

Viroidy chmele
Latentní viroid chmele – Hop latent viroid – (HLVd), Viroid zakrslosti chmele – 

Hop stunt viroid (HSVd), viroid vrásčitosti plodu jabloně – Apple fruit crinkle viroid (AFCVd) 
a viroid citronu – Citrus viroid IV (CVDd-IV).

Viroidy u chmele představují vážnou hrozbu, která může končit odumřením infi-
kovaných rostlin a následně likvidací infikovaných rostlin a posléze celých chmelnic.

Viroidy - charakteristika
Viroidy jsou nezávislou třídou rostlinných patogenů, která je presentována spe-

ciální třídou autonomně se replikujících molekul RNA, bez proteinového pláště. Ribonukle-
ové kyseliny tvoří vysoce stabilní, tyčince podobnou sekundární strukturu, založenou na 
intramolekulární párování bazí.

Dosud bylo již popsáno 38 viroidů, přičemž u chmele byly zjištěny a detekovány 
dva významné viroidy a to viroid zakrslosti chmele – Hop stunt viroid (HSVd) a latentní 
viroid chmele – Hop latent viroid (HLVd). Nově byla u chmele popsána přítomnost viroidu 
vrásčitosti plodu jabloně – Apple fruit crinkle viroid (AFCVd) a viroid citronu – citrus viroid 
IV (CVDd-IV).
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Viroid zakrslosti chmele – HSVd
Zakrslost chmele byla prvně identifikována ve chmelnicích v Japonsku. Rostliny 

infikované HSVd mají typicky zkrácené internodia na hlavním a postranních révách, do-
chází k redukci výšky rostlin přibližně na 3 m. Horní listy se svinují, jsou menší a chlorotické. 
Příznaky na listech mohou kolísat. V posledních letech jsme svědky dalšího pozvolného 
rozšiřování HSVd. V roce 2004 byl nově zjištěn u chmelu v USA, v roce 2007 v provincii Xin-
jiang v Číně a v roce 2008 v SRN.

Přenos HSVd uvnitř chmelnic je výhradně mechanicky s pomocí kultivačních 
činností a šíří se podél řad. Rostliny infikované HSVd produkují méně hlávek s menší ve-
likostí s výnosem o 50 % nižším, a obsahem alfa a beta kyselin o 50–70 % nižším než ne-
infikovaných rostlin. 

Latentní viroid chmele – (HLVd)
Byl popsán v roce 1988 a jeho rozšíření u chmele je celosvětové. Infekce značně 

kolísá v závislosti na odrůdě chmele. Tento viroid je nazván latentním, protože jeho infekce 
se neprojevuje žádnými viditelnými příznaky. Bylo konstatováno, že snížení obsahu α – 
hořkých kyselin v důsledku infekce viroidem, je genotypově závislé a pohybuje se od 20 % 
do 50 % u Žateckého poloraného červeňáku.

Viroid vrásčitosti plodu jabloně AFCVd
Tento viroid se vyskytuje u některých odrůd jabloní v Japonsku, kde byl také v se-

dmdesátých letech minulého století zjištěn. Kromě škody na plodech větve a kořeny infi-
kovaných stromů krní a jsou méně vitální. Je přenosný roubováním, přirozený vektor není 
znám. Vyskytuje se prakticky pouze v Japonsku. Hlavní opatření zabránění dalšího šíření je 
likvidace napadených stromů a odběr rozmnožovacího materiálu z prověřených zdrojů. Byl 
zjištěn u chmele, který byl pěstován prefektuře AKITA v Japonsku v roce 2004. 

Viroidy citrusu
Skupina viroidu citrusu zahrnuje pět viroidů (CEVd, CVd-I (CBLVd), CVd-II (HSVd), 

CVd-III a CVd-IV. Jsou snadno přenosné roubem a šíří se bezpříznakově pomocí množitel-
ského materiálu, infikovanými očky. Nebyl zaznamenán přenos semenem ani vektorem. 
Viroid CVd-IV, který byl zjištěn ve chmelnicích ve Slovinsku v roce 2012, náleží k nejméně 
rozšířeným. Byl zjištěn v množitelském materiálu citroníku v Californii, Izraeli a Turecku.

Diagnostika viroidů
K detekci viroidů nelze využít imunoenzymatické metody, neboť jsou tvořeny 

pouze molekulou RNA bez proteinového pláště. Proto jsou využívány hybridizační metody 
s radioaktivně ne neradioaktivně značenou sondou nebo molekulární metody využívající 
polymerázové řetězové reakce – PCR.

Možnosti ochrany chmele proti virům a viroidům chmele
U řady zemědělských plodin náleží viry a viroidy k původcům významných hos-

podářských škod. Také nové nálezy u chmele v pohledu časového a geografického jasně 
ukazují, že je těmto patogenům chmele třeba stále a soustavně věnovat náležitou po-
zornost. K úspěšné regulaci virových a viroidních infekcí je možné využít celý komplex opat-
ření. Protože již infikovanou rostlinu nelze léčit, jsou všechna ochranná opatření preventivní 
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a zaměřují se zejména na omezování zdrojů patogenů (agrotechnická opatření) a snižování 
populační hustoty přenašečů a používání ozdravené sadby chmele pro novou výsadbu.

Ochrana proti plevelům
Plevele a plevelné druhy rostlin jsou významným primárním zdrojem infekce, 

tak přenašečů. Porosty chmele je třeba soustavně chránit proti přezimujícím a víceletým 
plevelům. Plevele je třeba hubit během vegetace pomocí herbicidů i mechanicky agro-
technickými zásahy nejen na pozemcích, kde se chmel pěstuje ale i ve všech kulturách 
v sousedství těchto pozemků.

Ochrana proti mšicím
Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně proti mšicím, přenašečům virů. 

K primární infekci chmele docházet již v počátečních fázích růstu chmele po přenosu viru 
mšicemi ze zimních hostitelů. Proto je nutné vedle plevelů také likvidovat zimní hosti-
tele v okolí chmelnic. Rovněž je nutné důsledně likvidovat veškerý zplanělý a planý chmel 
v okolí chmelnic. Zvláštní důraz z důvodů kvality sklízených hlávek je kladen na likvidaci 
samčích rostlin chmele. Je třeba věnovat značnou pozornost ochraně proti mšici chmelové 
jako přenašeči virů a důsledně dodržovat předepsanou metodikou ochrany chmele.

Je přitom vhodné využívat prognózy výskytu mšic uveřejňované v Aphid Bulletinu 
na internetových stránkách ÚKZÚZ: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive- 
organismy/aphid-bulletin/ a Chmelařského institutu s.r.o. v Žatci: www.chizatec.cz.

Izolační vzdálenosti
Vzhledem k trvalému charakteru pěstování chmele na jednom pozemku nelze 

uplatnit poměrně účinný způsob ochrany, kterým je střídání pozemků. S ohledem na 
omezené možnosti výběru vhodných pozemků pro pěstování chmele, které vyplývají z 
jeho biologických požadavků a zákonných norem, je problematické doporučovat izolační 
vzdálenosti. Obecně je vhodné umístit nové výsadby z ozdravené sadby co nejdále od 
infikované výsadby. Je nutné upozornit na zvýšené nebezpečí při provádění tzv. rychlo-
obnovy, kdy je starý porost chmel v konstrukci zlikvidován a ihned je provedena výsadba 
nového a dodržen alespoň 2 leté přerušení a odpočinutí půdy. První nebezpečí vyplývá 
ze skutečnosti, že prakticky do stejných míst ve chmelnici je vysazen nový mladý sadbový 
materiál. Do míst, kde tlí a trouchnivý staré pozemní dřevo, do míst kde se po léta hromadi-
ly kořenové výměšky atd. Nelze se proto divit horší vzcházivosti takto založených porostů, 
výskytu různých vadnutí a dalších napadení mladých rostlin chmele.

Druhé nebezpečí je ještě vyšší. Po likvidaci starého porostu, zůstává ve chmelni-
cích mnoho životaschopných částí, z kterých jsou schopny regenerovat celé rostliny. 
Zejména v okolí sloupů dochází k uchování starých infikovaných rostlin chmele, které se 
mísí s novými a vzhledem k tomu, že jsou silnější, a brigádnici je často zavádí. Tyto rostliny 
slouží potom jako rezervoáry virové infekce, která je mšicí nebo mechanicky při kultivaci 
šíři na okolní zdravé rostliny. Infikované rostliny jsou bezpříznakové a nelze je vizuálně od-
lišit od zdravých rostlin.

Mechanický přenos
Virus mosaiky jabloně (ApMV) je přenosný mechanickou cestou. K přenosu 

dochází kontaktem mezi infikovanou a zdravou rostlinou. Nejčastěji se virus přenáší při 
poranění rostlin infikovanou šťávou z rostliny na rostlinu. Proto je velmi důležitý způsob 
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agrotechniky. Veškerá agrotechnika kultivačními a jinými stroji by měla být prováděna še-
trně, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování rostlin. Z tohoto pohledu je se jako nej-
důležitější jeví řez chmele, kdy se ApMV může šířit mechanicky surovou rostlinnou šťávou 
z poraněných pletiv infikovaných rostlin. V zemích, kde se řez chmele neprovádí (Anglie), 
dochází k nižšímu šíření jak virů, tak viroidů. Jako vhodné je provádět první řez chmelnic 
vysazené ozdravenou sadbou a teprve potom řez běžných chmelnic. Dále doporučujeme 
provést před řezem desinfekci řezných ploch nářadí a nástrojů roztokem přípravku Virkon 
(1% roztok) nebo přípravku Savo (10% roztok).

Výživa
Správnou výživou nelze zabránit infekci, ale je tak možné snížit negativní dopady 

virové infekce.

Rezistentní odrůdy
Nejúčinnějším způsobem boje proti virovým chorobám je pěstování rezistent-

ních odrůd chmele. U chmele však takové odrůdy zatím nejsou. Jedná se o značně odborně 
a finančně náročnou záležitost. Vzhledem k velmi rychlé obměně chmelových odrůd, ke 
které dochází v důsledku uplatňování nových odrůd, je otázkou, zda tuto problematiku 
řešit. Nové odrůdy jsou hybridního původu jako výsledek křížení a jak bylo v úvodní části 
poznamenáno, sledované viry se nešíří semenem, takže výchozí materiál je vždy zdravý, 
prostý virové infekce. Vzhledem ke zvyšování efektivnosti šlechtitelského procesu a zkra-
cování doby potřebné k vývoji nové odrůdy, lze v budoucnu předpokládat ještě rychlejší 
odrůdovou obměnu, což v praxi znamená snížení expozice pěstovaných rostlin chmele 
v nových chmelnicích k působení infekčního tlaku a tím i možnosti vzniku reinfekce.

Pěstování zdravého sadbového materiálu
Důsledné využívání zdravého sadbového materiálu chmele při zakládání 

chmelnic náleží k velmi důležitému opatření, které zlepšuje celkový zdravotní stav po-
rostů. Tento materiál je produkovaný autorizovanými producenty a výchozí a sadba jsou 
pod soustavnou kontrolou zdravotního stavu. Klasické klonové materiály jsou u těchto 
producentů ozdraveny pomocí technologie meristémových kultur in vitro a termote-
rapie. Množení se provádí pomocí mikropropagace in vitro a každoročně je tak zdravý 
materiál uváděn k dalšímu množení ve skleníkách a následně je dopěstován do výsadbové 
velikosti v kořenáčových školkách a po celou dobu je prováděno sledování zdravotního 
stavu. Ozdravená sadba je uváděna do oběhu pod označením VT (virus tested) – testovaný 
a prostý závažných patogenů.
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MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY NA OCHRANU CHMELE

Postřik chmele – půdní škůdci, desikace, plevele
Při ošetřování proti půdním škůdcům a při desikaci je možné použít běžný rosič, 

který má instalovány pouze 1 – 2 nejspodnější vhodné trysky na každé straně postřikového 
rámu. Pro likvidaci plevelů je nutný adaptér – herbicidní rám s tryskami, nejlépe na přední 
části traktoru. Při všech ošetřeních je nutné dodržet optimální rozsah pracovního tlaku, 
tzn. nepřekračovat jeho doporučený rozsah. To je velmi důležité zvláště při aplikaci pří-
pravků proti plevelům, aby nedocházelo k vážnému poškození chmelových rostlin, popř. 
necílových kultur.
Podle indikace zásahu, potřebné dávky postřikové kapaliny a pojezdové rychlosti je možné 
nastavit vhodné trysky podle obecného vzorce:

Průtok pro 1 trysku: (l/min):

Podle tohoto vzorce lze vypočítat průtok jedné trysky dle zásahu (příklady):

Půdní škůdci, desikace:

Průtok pro 1 trysku: (l/min):

Likvidace plevelů:
 
Průtok pro 1 trysku (l/min):

Ke každému zásahu je možné podle pojezdové rychlosti a požadované dávky 
postřikové kapaliny na hektar nastavit kombinace vhodných trysek s různým minutovým 
průtokem. S vypočtenou hodnotou průtoku lze vybrat trysky podle tabulky.

600 l/ha × 6 km/hod. × 3 m

600 × 4 ( počet trysek)

200 l/ha × 5 km/hod. × 3 m 

600 × 4 (počet trysek)

dávka l/ha × poj. rychlost km/hod. × pracovní záběr v m

600 × celkový počet trysek

=  4,5 l/min

=  1,25 l/min
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Tabulka průtoků postřikových trysek a barevného označení

Tlak 01 015 02 025 03 04 05 06 08 10

atm. oranž zelená žlutá fialová modrá červená hnědá šedá bílá černá

3,0 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,60 2,00 2,40 3,20 4,00

3,5 0,43 0,65 0,86 1,08 1,30 1,73 2,16 2,59 3,46 4,32

4,0 0,46 0,69 0,92 1,15 1,39 1,85 2,31 2,77 3,70 4,62

5,0 0,52 0,77 1,03 1,29 1,55 2,07 2,58 3,10 4,13 5,16

6,0 0,57 0,85 1,13 1,41 1,70 2,26 2,83 3,39 4,53 5,66

7,0 0,61 0,92 1,22 1,53 1,83 2,44 3,06 3,67 4,89 6,11

8,0 0,65 0,98 1,31 1,63 1,96 2,61 3,27 3,92 5,23 6,53

9,0 0,69 1,04 1,39 1,73 2,08 2,77 3,46 4,16 5,54 6,93

10,0 0,73 1,10 1,46 1,83 2,19 2,92 3,65 4,38 5,84 7,30

Příklad osazení trysek podle indikace a postřikové kapaliny na 1 ha

Indikace
Postřik. 
kapal. 

l/ha

Počet 
trysek

Označení 
trysek

Regul. 
úletu 

(%)

Prac. 
záběr 

(m)

Pojezd. 
rychlost 
km/hod.

Nastavený 
tlak  

(tlakoměr)

Likvidace 
plevelů

150 4 AirMix 
OC03 90 3,0 6,0 3,50

150 2 AVI-OC 
80-04 — 3,0 6,0 7,00

150 2 AirMix 
OC05 90 3,0 6,0 4,50

Půdní škůdci
300 4 TD 80-04 — 3,0 6,0 7,00

300 4 TD 80-08 90 6,0 6,0 7,00

Desikace 600 4 TD 80-08 90 3,0 6,0 7,00

Trysky TurboDrop (označení TD) produkují větší kapky, je tak výrazně sníženo 
množství úletu. To je důležité jak proti možnému poškození chmelových rostlin, ale i pří-
padného výsevu zeleného hnojení!

Trysky AVI-OC a AirMix OC jsou tzv. injektorové trysky s plochým excentrickým 
výstřikovým paprskem a ostřejším ohraničením výstřiku oproti TD tryskám.

Jako trysky se sníženým úletem (až 90 %) jsou označeny např. trysky TD 80-08 
a AirMix OC a jsou již velmi používané. Pomocí instalace těchto trysek se snižuje ochranná 
vzdálenost od vodních zdrojů a necílových ploch.

Pro dostatečné a rovnoměrné pokrytí je vhodné na každé straně postřikového 
rámu nastavit dvě trysky v pravém úhlu ve směru jízdy, aby pokrytí postřikem bylo za-
jištěno z obou stran pojezdu.

Tlak
atm.

Průtok v l/min podle velikosti trysky



114

Tabulka množství postřikové kapaliny
(2 trysky na každé straně postřikového rámu, záběr 3,0 m)

Typ trysky 
barva Tlak atm.

Postřiková kapalina v l/ha při rychlosti km/hod

5 6 7 8

025 fialová

3 150 125 107 94

4 173 144 123 108

5 194 161 138 121

6 212 176 151 132

03 modrá

3 180 150 129 113

4 209 174 149 130

5 233 194 166 145

6 255 213 182 159

04 červená

3 240 200 171 150

4 278 231 198 173

5 311 259 222 194

6 339 283 242 212

05 hnědá

3 300 250 214 188

4 347 289 248 217

5 387 323 276 242

6 425 354 303 265

08 bílá

3 480 400 343 300

4 554 461 395 346

5 620 516 443 387

6 680 566 485 425

Rosiče v ochraně chmele
Účinnost ochranných zásahů u chmele je podstatně ovlivňována vlastnostmi strojů 

na aplikaci chemických přípravků. Tyto prostředky musí zaručit přesné dávkování aplikačního 
roztoku, udržovat zadanou koncentraci, rovnoměrně aplikovat roztok a vyloučit úlet chemického 
přípravku za hranice ošetřovaného pozemku. Kromě toho musí vyhovovat stále přísnějším poža-
davkům ekologické bezpečnosti. Chemická ochrana ve chmelnicích má v porovnání s ochranou 
běžných polních plodin řadu specifik, které se pak odráží v jejím technickém i organizačním za-
bezpečení. K odlišnostem lze zařadit především požadavek na průnik kapkového spektra do 
poměrně husté svisle rostoucí stěny chmelových rostlin.

Nejen z těchto důvodů se používají malé pracovní záběry – jedno až dvě meziřadí při 
jednom průjezdu. Dalším specifikem je opakovaný pohyb soupravy ve stejných kolejových řád-
cích, který způsobuje rychlou degradaci půdní struktury se všemi důsledky. Nezanedbatelným 
požadavkem na strojní soupravy je používání traktoru s klimatizovanou, přetlakovou kabinou, 
aby v hustě zapojeném porostu nebyla ohrožena obsluha soupravy. 
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Zároveň jsou rosiče vybaveny předepsaným vybavením – viz schéma:
 – čerpadlo a regulační ventily,  – předmíchávání práškových přípravků,  – plnící koš s fil-

trem pro tekuté přípravky,  – spojka a rychlostní skříň ventilátoru,  –ventilátor,  – aplikační 
rám s tryskami,  – míchadlo (mechanické nebo hydraulické),  – nosný rám s nápravou a zá-
věsem

K nutnému vybavení patří i přídavné nádrže na čistou vodu pro hygienickou očistu ob-
sluhy a pro očistu rosiče.

Při ochranném zásahu mají vliv následující faktory:
Šířka pracovního záběru
Pojezdová rychlost
Množství aplikační kapaliny na jednotku plochy
Pracovní tlak
Nastavení trysek
Výkon ventilátoru
Povětrnostní podmínky
Použití přídavných látek

Šířka pracovního záběru
Tento faktor je závislý na růstové fázi chmelové rostliny. Při výšce rostlin do 3 m 

je možné používat pracovní záběr 6–9 m. Otázka záběru v prvních ošetřeních při výšce 
rostlin do 1 m je důležitá i z hlediska odklánění chmelových vrcholů, zde je vhodný menší 
pracovní záběr s velmi sníženými otáčkami ventilátoru. Při dalších ošetřeních až do výš-
ky 3–3,5 m je nutná rovněž odpovídající redukce otáček ventilátoru nebo používání tzv. 
bočních regulačních zábran.

Při výšce rostlin 5–7 m je pracovní záběr max. 6 m, v dalších ošetřeních se 
tento širší záběr použije jen při slabém vzrůstu a nižším olistění, při silných rostlinách s 
mohutnějším habitem se již ošetření provádí v každém meziřadí (viz kapitola výkon ven-
tilátoru). 
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Pojezdová rychlost
Při vyšší pojezdové rychlosti se výrazně zhoršuje pokrytí aplikačním roztokem 

v horních částech chmelové rostliny a zároveň i překrytí rostlin ve vzdálenějších řadech. 
Při dosažení rostlin stropu konstrukce je doporučená pojezdová rychlost při pracovním 
záběru 3 m cca 3–3,5 km/hod., při záběru 6 m pak max. 2–2,2 km/hod. Podle zvětšování 
habitu rostlin v době květu a hlávkování je pak optimální rychlost v rozmezí 1,5–2,4 km/hod. 
(opět podle šířky záběru).
U traktorů, kde nelze přesně nastavit pojezdovou rychlost, lze ji zkontrolovat podle násle-
dujícího vzorce:

Příklad:

Tabulka pojezdové rychlosti

Sec/100 m 120 130 140 150 160 170 180

Km/hod 3,00 2,77 2,57 2,40 2,25 2,12 2,00

Množství aplikační kapaliny na jednotku plochy
Potřebné množství aplikační kapaliny závisí na růstovém stadiu chmelové rost-

liny, odrůdě a popř. i na škodlivém činiteli. Např. u nových hybridních odrůd může být cel-
ková listová plocha v závěru vegetačního období až dvojnásobná oproti tradičním odrů-
dám typu ŽPČ. 

Doporučené množství kapaliny v závislosti na vývojovém stadiu chmele

Růstové stadium 
Podle BBCH kódu

Výška 1,5–5 m 
BBCH 32–37

Výška 5 m až  
začátek květu 
BBCH 38–55

Začátek květu až 
po uzavírání hlávek 

BBCH 55–88

Škodlivý činitel Doporučené množství aplikační kapaliny*

Peronospora 600–1200 l 1200–1800 l 1800–2400 l

Padlí, mšice, sviluška 800–1300 l 1500–2000 l 2000–2800 l

Pozn.: * - podle odrůdy a vzrůstu chmelových rostlin

ujetá vzdálenost (m) × 3,6
= rychlost km/hod

čas (sec)

100 m × 3,6
= 2,4  km/hod

150 sec



117

Pomocná tabulka k přípravě postřikové kapaliny

Koncentrace 
přípravku v %

Dávka  
přípravku  

v g (ml) na 100 l  
postř. kapaliny

Dávka přípravku v kg (l) pro postřikovač 
s nádrží o obsahu (litrů)

800 1000 1500 2000

0,004 4 0,032 0,040 0,060 0,080

0,008  8  0,064  0,080  0.120  0,160 

0,030  30  0,240  0,300  0,450  0,600 

0,040  40  0,320  0,400  0.600  0.800 

0,060  60  0,480  0,600  0,900  1,200 

0,080  80  0,640  0,800  1,200  1,600 

0,100  100  0,800  1,000  1,500  2,000 

0,125  125  1,000  1,250  1,880  2,500 

0,150  150  1,200  1,500  2,250  3,000 

0,200  200  1,600  2,000  3,000  4,000 

0,250  250  2,000  2,500  3,750  5,000 

0,300  300  2,400  3,000  4,500  6,000 

0,500  500  4,000  5,000  7,500  10,000 

0,600  600  4,800  6,000  9,000 12,000 

0,750 750 6,000 7,500 11,250 15,000

1,000  1000  8,000  10,000  15,000  20,000 

6,000  6000  48,000  60,000  90,000  120,000 

8,000  8000  64,000  80,000  120,000  160,000
 

Je důležité dodržet stanovenou aplikační koncentraci přípravků, při sníženém dáv-
kování je nedostatečná účinnost a zvyšuje se možnost vzniku rezistence. U přípravků se stano-
venou dávkou na hektar je opět nutné dodržet tuto dávku i při mírně odchylného množství 
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vody. Je tedy nutné dodržet jak stanovenou koncentraci nebo dávku přípravku podle meto-
dických pokynů pro jednotlivé škodlivé činitele.

Pracovní tlak
Nastavení pracovního tlaku hraje velmi důležitou úlohu pro kvalitní ošetření celé 

plochy chmelové rostliny. Je nutné mít v pořádku regulátor tlaku vč. manometru, pro do-
držení tlaku až do postřikového rámu a trysek i řádně vyčištěné filtry. Jinak může dojít k od-
chylce tlaku v tryskách až o 3–5 atm. Samozřejmostí je nastavení optimálního pracovního 
tlaku podle použitých trysek, kdy je dodržen i rozsah kapénkového spektra.

Nastavení trysek
Na práci trysek závisí kvalita rozptylu a tedy i účinnost postřiku. Výběr trysky je 

určen pracovním principem postřikové látky, záleží na tom, zda se jedná o systémový, nebo 
kontaktní pesticid. Dále výběr trysek závisí na prostupnosti plodiny, počasí, rychlosti pojez-
du, tlaku při postřiku a dále také záleží na typu ochrany rostlin a požadovaném aplikačním 
množství. V chmelařské praxi jsou používány hydraulické rozstřikovací vířivé trysky – tak 
jako dochází u vodních vírů k vířivému pohybu kapaliny, dochází i ve vířivých tryskách ke 
spirálovitému otáčení postřikového prostředku. Touto odstředivou silou vzniká kapkový 
obrazec – dutý nebo plný kužel.

Tryska má tři základní úkoly:
– rozptylovat (dispergovat) aplikovanou kapalinu na kapky požadované velikosti,
– dodržovat přesné dávkování (průtočnost kapaliny) za jednotku času,
– nanést aplikovanou kapalinu co nejrovnoměrněji v pracovním záběru trysky.

V současné době je u rosičů mnoho typů trysek od různých výrobců, vždy je 
nutné pro nastavení na postřikovém rámu využít příslušnou dávkovací tabulku průtoků 
trysek při různém aplikačním tlaku. Výhodou současných trysek je jejich jednotné barevné 
označení, rozdíly v průtoku jsou pak velmi malé. Nejvíce používané jsou vysokotlaké kera-
mické trysky typu Albuz ATR, AMT, Hardi 1299, Lechler TR, TeeJet a další

Důležité je sestavení postřikového rámu pro postřik při různém vývojovém sta-
diu chmelových rostlin jak podle průtoku jednotlivých trysek, tak i jejich pořadí a nastavení 
směru výstřiku do profilu rostlin.

Jedním z faktorů, které nejvíce rozhodují o kvalitě aplikace postřiku, je co nej-
menší úlet přípravku (nazývaný také drift) prouděním vzduchu mimo cílovou plochu. Úlet 
postřiku je část objemu kapaliny z postřikovače, která je odnesena mimo cílovou plochu 
prostřednictvím větru.

To má samozřejmě vliv na úspěšné použití přípravku, a také na riziko zatížení 
životního prostředí, případně úlet na citlivé sousední kultury, který může mít různé příčiny. 
Nejčastěji jsou to nevhodné povětrnostní podmínky, případně aplikačně-technické fakto-
ry, jako vysoká rychlost pojezdu a vysoké tlaky při postřiku. 

Jednou z metod, která je s odstupem času nejefektivnější a nejníže nákladovou 
metodou ke snižování úletu, je použití tzv. TurboDrop trysek. Trysky TurboDrop jsou 
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typem, který umožňuje při dobrém pokrytí až o 90 % snížit úlet aplikované kapaliny. Tyto 
trysky pro aplikaci ve chmelnicích však vyžadují pro řádnou funkci dodržení provozního 
tlaku (měřeného na trysce) v rozmezí 20–25 atm. To znamená větší odběr výkonu od trak-
toru i větší nároky na čerpadlo.

Průřez TurboDrop tryskou:
 – adaptér se závitem
 – upevňovací matice
 – těleso TD trysky - dávkování
 – otvor pro přisávání vzduchu
 – směšovací komůrka
 – vyrovnávací komora
 - vzdušník

8 – rozptylovací tryska

Výsledky pokusů ukázaly, že protiúletové trys-
ky k aplikaci pesticidů jsou schopné zajistit dobrý 
pokryv rostlin (lépe než standardními tryskami). 
Další výhodou je, že jsou schopné významně 
omezit ulpívání aplikačního roztoku (o 20–50 %) 
na postřikovači a traktoru. 

V současné době však stále převažují vysokotlaké trysky, jejich použití a sesta-
vení se řídí pomocí dávkovacích tabulek.

Dávkovací tabulka trysek Albuz ATR / TurboDrop TDF 80 / TurboDrop TD-ATR

TRYSKA 
ČÍSLO 
BARVA

Pracovní tlak trysky v atm.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20

Průtok trysky v litrech za minutu

208 
fialová 0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,53 0,55 0,57 0,59 0,62 0,66 0,69

210 
hnědá 0,52 0,56 0,59 0,62 0,66 0,69 0,71 0,74 0,77 0,81 0,85 0,91

212 
žlutá 0,81 0,87 0,92 0,97 1,02 1,07 1,11 1,15 1,19 1,27 1,34 1,40

215 
oranžová 1,06 1,14 1,21 1,28 1,34 1,40 1,46 1,51 1,57 1,67 1,76 1,85

220 
červená 1,51 1,62 1,72 1,82 1,91 1,99 2,07 2,15 2,22 2,37 2,51 2,63

223 
zelená 1,93 2,07 2,20 2,32 2,44 2,55 2,65 2,75 2,85 3,03 3,19 3,36

230 
modrá 2,66 2,86 3,04 3,21 3,37 3,52 3,66 3,80 3,93 4,19 4,42 4,64
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V SRN jsou doporučena dvě nastavení rosičů s tryskami TurboDrop:

Číslo trysky (shora dolů) Osazení trysek „Hallertau“ Osazení trysek „Tettnang“

8 TD 40-04 TD 60-05

7 TD 40-05 TD 60-06

6 TD 40-05 TD 60-06

5 TD 40-04 TD 60-04

4 TD 40-03 TD 60-03

3 TD 40-03 TD 60-025

2 TD  60-025 TD 60-015

1 TD 60-015 TD 60-015

Výkon ventilátoru
Výkon ventilátoru zásadně ovlivňuje pronikání vzduchu spolu s aplikační kapali-

nou do chmelového porostu. Na výkonu ventilátoru je závislá maximální možná pojezdová 
rychlost. Oba ukazatele proto musí být sladěny v závislosti na podmínkách při aplikaci.

Prakticky všechny rosiče jsou osazeny axiálním ventilátorem s různým počtem 
lopatek o průměru 800–1000 mm. Základní nastavení od výrobce však vyhovuje jen 
pro ovocné sady a vinice. Pro nasazení ve chmelnicích jsou vhodné jen ventilátory s vý-
konem 50 000 m3/hod a vyšším. Další nutnou úpravou je dodatečná instalace tzv. bočních 
regulačních plechů, které umožňují zvýšit množství vzduchu do horních partií rostlin a zá-
roveň omezují odtržení listů a pazochů ve spodní části (viz obr.).

Pro nastavení maximální pojezdové rychlosti je možné použít vzorec:

Pozn.: při vysokém zapojení porostu a silném habitu je nutné faktor snížit až na hodnotu 1,2!

Příklad 1:

Příklad 2:

výkon ventilátoru v m3/hod × 1,5 (faktor)

šířka pracovního záběru v mm × výška porostu

60000 m3/hod × 1,5
= 3,75 km/hod

6000 mm (záběr) × 4 m (výška chmelových rostlin)

50000 m3/hod × 1,5
= 2,50 km/hod

6000 mm (záběr) × 5 m (výška chmelových rostlin)



121

Příklad 3:

Příklad 4: (husté zapojení, vyšší olistění)

Na obrázku jsou vidět instalované boční 
regulační plechy stažené dozadu, kdy je to 
vhodné pro ošetřování chmele do výšky 4–5 m.

Při úpravě jsou také osazeny trysky před výstup 
vzduchu pro zajištění kvalitního rozsahu kapén-
kového spektra z trysek. Při rychlostech výstu-
pu vzduchu okolo 40 m/sec dochází ke srážení 
kapek a zároveň odnosu jemnějších kapek 
mimo cílovou plochu (úlet). Ve spodní části jsou 
nainstalovány ještě tzv. „sviluškové trysky“.

Na obrázku jsou boční regulační plechy staženy 
pro ošetřování chmele výšky 5–7 m.

Při úplném uzavření výstupu je možné prová-
dět ošetření z jedné strany rostlin – to je např. 
při stanoveném ochranném pásmu od vodních 
zdrojů nebo necílových kultur, také slouží při 
ošetřování krajních řadů chmele, tzv. rámování.

60000 m3/hod × 1,5
= 2,15 km/hod

6000 mm (záběr) × 7 m (výška chmelových rostlin)

50000 m3/hod × 1,2
= 2,85 km/hod

3000 mm (záběr) × 7 m (výška chmelových rostlin)
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Povětrnostní podmínky
Vždy používejte postřikovač takovým způsobem, který je schopen minima-

lizovat úlet postřiku větrem. Před aplikací zkontrolujte povětrnostní podmínky. Vyhněte se 
aplikaci, když nastává turbulentní pohyb vzduchu, jako např. za velmi teplých odpolední 
s teplým větrem nebo stoupavými proudy. Pokud možno, odložte pak postřik na chladnější 
část dne. Je-li třeba, přizpůsobte parametry postřiku, jako např. snížení ramen, pracovního 
tlaku postřiku a pracovní rychlosti; u prostorových postřikovačů omezte podporu vzdu-
chem, vždy však v souladu s návodem k obsluze celého postřikovače nebo jen trysek.

Respektování povětrnostních podmínek vhodných pro aplikaci - rychlost větru, 
a dodržování požadované pracovní rychlosti jsou podmínkami, které mají zásadní vliv na 
kvalitu postřiku. Dodržování požadované rychlosti větru ve spojení s pracovní rychlostí má 
vliv na omezování nežádoucích úletů postřiku (viz vyhláška č. 207/2012 Sb.). Zabráníte tím 
odnosu přípravků mimo ošetřovaný porost nebo pozemek a případnému poškození necí-
lových rostlin nebo sousedních plodin nebo veřejně přístupných ploch a míst.

Správné podmínky pro aplikaci:
– Rychlost větru nižší než 3 m/sec, u TD trysek max. 5 m/sec
– Maximální teplota vzduchu 25 °C
– Relativní vlhkost vzduchu by měla být vyšší než 60%
– Dodržení správné pojezdové rychlosti
– Neaplikovat na vlhké rostliny (rosa, po dešti – ředění roztoku)

Použití přídavných látek
Přídavné látky mohou být rozděleny do skupin podle vlastností:

Oleje –  snižují úlet, pomáhají přilnutí na rostlinu, popř. urychlují pronikání účinné  
 látky přes voskovou vrstvu (herbicidy).
Smáčedla – používají se ke zlepšení smáčivosti u kontaktních přípravků a herbicidů.
Detergenty – super smáčedla pro silné snížení povrchového napětí.
Penetrátory – prostředky zlepšující příjem účinné látky a distribuci v rostlině u systémově  
 působících pesticidů
Lepidla –  slouží ke snížení odkapu aplikovaného postřiku z listů a zvyšují odolnost 
 proti smyvu deštěm.

Přídavné látky zajišťují aplikaci ochranných přípravků v obtížných podmínkách a zajišťují 
zvýšení efektivnosti jejich nasazení. Výběr látky závisí na způsobu účinku přípravku na 
ochranu chmel a způsobu aplikace.

Údržba rosiče
Po ukončení aplikace, popř. i během práce (např. při střídání přípravků) má být 

provedena očista rosiče. Toto tzv. denní čištění se zajistí řádným propláchnutím celého 
systému rozvodu aplikační kapaliny. Po skončení práce se naplní nádrž čistou vodou a ta 
se použije k propláchnutí celého rozvodu kapaliny i trysek. Novější rosiče jsou vybaveny 
přídavnými nádržemi na čistou vodu, určenými právě k opakovanému proplachu všech 
rozvodů a trysek.
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Vnější části rosiče se rovněž po skončení denního ošetřování oplachují čistou vodou 
např. oplachovací pistolí, která je připojena k vysokotlakému čerpadlu.

Při čištění je nutné používat stejné ochranné pomůcky jako při aplikaci a přípravě apli-
kační kapaliny.

Kromě pravidelného čištění musí být prováděna pravidelně kontrola olejových náplní 
čerpadla, těsnost celého rozvodu aplikační kapaliny, čištění filtrů a kontrola práce trysek.

Příprava na zimu
Po ukončení sezony se rosič po důkladném vyčištění ještě naplní přibližně 300 l vody 

s čistícím prostředkem (např. Agroclean) a nechá propláchnout nádrž. Po 1 hodině se opět nádrž 
propláchne a roztok se pak vystříká u chmelnice. Potom se ještě jednou postup opakuje s čistou 
vodou a vyčistí se všechny filtry.

U pístových čerpadel je nutné kompletní odvodnění – uvolnit odvodňovací ventil, 
popř. otevřít odvodňovací kohoutek a spustit na nejmenší otáčky cca na 15–20 sec. Poté je možné 
ošetřit ventil nebo kohoutek rostlinným olejem.

Do nádrže se nalije cca 7–8 litrů nemrznoucí kapaliny a nechá se běžet čerpadlo, dokud 
z trysek nevychází již žádná kapalina. Tím by mělo být zajištěno čerpadlo proti zamrznutí. Filtry 
a trysky se demontují a vyčistí a uloží do olejové lázně. Manometr se odšroubuje a uloží do ne-
zámrzného prostoru.

Hlavní zásady aplikace pesticidů 
 Vždy si pečlivě přečíst platnou etiketu a návod k použití (příbalový leták). Používat jen 

řádně povolené přípravky (nepoužívat staré zásoby dnes již nepovolených přípravků, zvlášť 
když chybí návod k použití). Pesticidy musejí být samozřejmě aplikovány pouze k tomu ur-
čenými zařízeními – postřikovače, rosiče, … 

 Připravovat vždy podle návodu a jen takové množství postřikové jíchy, kolik lze ten 
den časově zvládnout aplikovat – v žádném případě nenechávat zbytek postřiku v postři-
kovači na další dny. 

 Dbát, aby postřik nezasáhl lidi, zvířata nebo jiné plodiny, než které ošetřujeme. 
 Používat předepsané ochranné pomůcky (návod k použití). Samozřejmostí je zákaz 

kouření, pití nebo jídla při přípravě postřikových kapalin, vlastním postřiku a vymytí postři-
kovače po provedeném zásahu, a to až do doby, než je po ukončení práce odložen pracovní 
oděv a důkladně se omyjeme. 

 Ošetřovat pouze porosty suché, jen v některých případech porosty mírně vlhké (návod 
k použití), v žádném případě ne za deště, těsně před ním nebo po něm. 

 Obecně se nedoporučuje aplikovat postřiky za příliš horkého počasí (nad 25°C)  
a hlavně za současného přímého slunečního svitu – zejména u některých insekticidů hrozí 
snížení účinnosti přípravku, nebo fytotoxicita – popálení rostlin.

 Po každém ošetření je nutné použitý postřikovač řádně vymýt (včetně hadic a trysek). 
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SKLIZEŇ CHMELE

Česká republika je stále třetím největším producentem chmele na světě, přitom 
jedním z největších producentů jemného aromatického chmele. Nároky pěstitelů a hlavně ob-
chodníků na kvalitu sklizeného chmele jsou vysoké a předpoklad do budoucna jistě nebude 
jiný. Při dnešní složité ekonomické situaci v celém zemědělství je obtížné na trhu se chmelem 
obstát, což bez dalšího vývoje nové a konstrukčních úprav již používané techniky a organiza-
ce není a nebude možné. Jednou z nejdůležitějších pracovních operací je bezesporu sklizeň 
chmele.

Sklizňová technika

Strhávače
Strhávač je přídavné zařízení na traktor, který je konstruován k zachycení, odříznutí 

a strhnutí chmelové révy, která dále samovolně padá na chmelový návěs připojený za trakto-
rem.

Návěs pro svoz chmelových rév 
Návěs pro svoz chmelových rév MV 1–073 je určen pro odvoz chmelových rév z vy-

sokých chmelnic k česacímu stroji. Je agregován se chmelovým strhávačem. 

Sklizňová technika – stacionární česací linky
První česací stroj chmele anglické firmy Bruff byl ještě v bývalém Československu 

uveden do provozu v roce 1954. Protože nevyhovoval svými sklizňovými výsledky a procesem 
česání s ohledem na jemnou strukturu chmelové hlávky Žateckého poloraného červeňáku, 
bylo přistoupeno k vývoji našeho prvního česacího stroje ČCH-1 testovaného v roce 
1959. Vývoj dalších typů českých česacích strojů s postupným zlepšováním výkonu i kvality 
byl ve srovnání s česacími stroji vyráběnými v Evropě. Naše stroje byly postupně vyvíjeny pod 
označením ČCH-2, ČCH-3, ČH-4, LČCH-1 a LČCH-2. Na základě požadavků pěstitelů chmele a ob-
chodníků na snížení nákladů pěstování a vysokou kvalitu chmele byl vyvinut česací stroj AT-50. 
Pro sklizně chmele se střední výměrou 5-20 ha je určen česací stroj PT15, pro sklizeň chmelnic 
s vyšší výměrou, a to do 35 ha je určen česací stroj PT-30. V roce 2014 byla uvedena do provo-
zu modernizovaná verze česacího stroje šíře 1500 mm, a to česací linka PT-1500 a nově zkon-
struovaná separační linka šíře 2000 mm – Separační linka PT-2000 na očesanou chmelovou 
hmotu z nízkých chmelnicových konstrukcí.

Česací linka PT 15
Linka se skládá z jedné zavěšovací dráhy, česací stěny, jenž zajišťuje šetrné česání, 

drátěného pasu, dopravníku produktu, dočesávače, kapsových dopravníků vzduchového 
čištění se separací příměsí, překulovačů, sběrných dopravníků chmele a odpadu. Elektro-
nické rozběhové prvky jsou zárukou odstranění mechanických nárazů při rozjezdu stroje 
a tedy i zárukou nižšího opotřebení a poruchovosti stroje. Na přání zákazníka je možno dodat 
malou programovací jednotku pro sledování výkonu stroje, produktivity a množství očesaného 
chmele za sezónu.

Technické parametry:
•	Výkon	stroje:	600–1000	rév/h
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•	Sezónní	výkon:	15–20	ha
•	Obsluha:	1	strojník,	2–3	na	zavěšování
•	Čistota	načesaného	chmele:	97,5–98,5	%
•	Obsah	příměsí:	1,5–2,5	%
•	Výška	stroje:	6	920	mm
•	Šířka	stroje:	2	500	mm
•	Délka	stroje:	25	000	mm

Česací linka PT 30
Vkládání rév do česače se provádí ručně do dvou na sobě nezávislých vkláda-

cích dílů dráhy s využitím technologie strojního strhávání chmelových rév pomocí strhávače 
a speciálních samovyprazdňovacích návěsů. Vlastní česání chmelových rév včetně sepa-
race od příměsí je plně automatizováno. K oddělování chmelových šištic od révového 
štoku dochází postupným česáním dvěma česacími stěnami v celé délce s dočesáním 
nadměrných konců. Stroj vykazuje vysoký denní výkon a čistotu načesaného produktu při 
dobrých kvalitativních ukazatelích.

Technické parametry:
•	Výkon	stroje:	800–1400	rév/h
•	Sezónní	výkon:	30–35	ha
•	Obsluha:	1–2	strojníci,	3–6	na	zavěšování
•	Čistota	načesaného	produktu:	98–98,5	%
•	Obsah	příměsí:	1,5–2	%
•	Ztráty:	5–8	%
•	Přestavitelnost	rychlostí	vkládání	rév:	plynule	za	chodu
•	Přestavitelnost	rychlostí	česací	stěny:	plynule	za	chodu
•	Výška	stroje:	8	700	mm
•	Šířka	stroje:	12	000	mm
•	Délka	stroje:	25	000	mm
•	Potřebný	elektrický	příkon:	62	kW

Česací linka AT – 50
Vkládání rév do česací linky se provádí ručně s využitím technologie strojního 

strhávání rév pomocí strhávače a speciálních samovyprazdňovacích návěsů. Vlastní česání 
chmelových rév včetně separace od příměsí je plně automatizováno. Nastavitelné česací 
stěny umožňují šetrné česání chmele různých odrůd podle stavu sklízené plodiny. Výkonné 
dočesávací zařízení zabezpečuje kvalitní dočesání zbytků rév. Pneumatické čištění zajiš-
ťuje spolehlivé třídění produktu. Mechanické třídící ústrojí se soustavami stavitelných 
nežádoucích příměsí s vysokou účinností. Odseparované příměsi včetně očesaných rév 
jsou zpracovány v řezačce a soustavou odpadových zásobníků chmele, který kontinuálně 
zásobuje sušárenské zařízení.
Česací zařízení AT-50 vykazuje velmi dobré, kvantitativní a kvalitativní parametry, zejména 
v kvalitě a čistotě načesaného produktu

Technické parametry:
•	Výkon	stroje	(1kg	produktu	na	révu):	1	200–3	000	rév/h
•	Obsluha:	1	strojník,	4	na	zavěšování
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•	Čistota	načesaného	produktu:	98–98,5	%
•	Obsah	příměsí:	1,5–2,0	%
•	Ztráty:	5–8	%
•	Objem	provzdušňovacího	zásobníku:	40,	60,	80	m3

•	Výška:	9	700	mm
•	Šířka:	12	000	mm
•	Délka:	27	000	mm
•	Potřebný	elektrický	příkon:	78	kW

Sklízeč chmele HUN 30
Sklízeč chmele HUN 30 je traktorem tažený, pojízdný stroj určený ke sklizni 

chmele ve chmelnici se svisle umístěnou chmelnicovou konstrukcí s výškou do 3 m.
Konstrukce zůstává během procesu sklizně zachována, jednotlivé chmelové rostliny 
nejsou při sklizni odřezávány. Očesaný produkt je předáván na vozidlo, jež pojíždí sou-
běžně s česacím strojem.
Flexibilní podvozek česacího stroje umožňuje nastavit výšku a stranový úhel česacího za-
řízení. Jednotlivé česací sekce jsou pohyblivé, uložené v kostře tak, aby se snadno přizpů-
sobily konstrukci a dosáhly na chmel. Při výjezdu z chmelnicové řady jsou česací sekce 
pomocí hydraulických válců zataženy zpět do stroje. K čištění očesaného chmele slouží 
stacionární čistící linka HCL-4/C.

Požadavky na traktor:
•	výkon	52	kW	(70	HP)
•	počet	otáček	pomocného	hřídele	1	000	ot/min
•	převod	na	superplazivý	chod	až	0,7	km/h	při	maximálních	otáčkách	motoru.

Technické parametry:
•	Délka	stroje:	1	350	mm
•	Šířka	stroje	v	přepravní	poloze:	2	200	mm
•	Šířka	v	pracovní	poloze:	4	950	mm
•	Hmotnost	stroje:	830	kg
•	Pracovní	rychlost:	3	km/h
•	Výkonnost	W1:	0,5	ha/h
•	Energetický	zdroj:	40–55	kW

Optimální načasování sklizně chmele
Technická zralost chmele (odrůd) – načasování sklizně –  se obvykle stanovu-

je dle chemických rozborů vzorků chmelových hlávek dané odrůdy z dané chmelnice 
před obdobím sklizně (sklizeň chmele by měla být zahájena v době, kdy obsah pivovarsky 
cenných látek tzn. hořkých kyselin, se již stabilizoval na určité hranici typické pro danou 
odrůdu a daný ročník), dále dle uzavřenosti chmelových hlávek, její pružnosti, typického 
zabarvení a typické vůně. 

V praxi se osvědčila sklizeň chmele v návaznosti na délce vegetační doby odrůd 
(závisí samozřejmě také na hloubce a termínu řezu) a to ve sledu od brzo česaného do 
nejpozdněji česaného (pouze doporučení): Žatecký poloraný červeňák – Premiant – Rubín 
– Agnus – Harmonie – Vital – Sládek – Kazbek – Bohemie – Saaz Late.  
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V průběhu sklizně na sebe jednotlivé pracovní operace navazují. Jedná se o kon-
tinuální proces, při kterém musí být sladěna výkonnost jednotlivých zařízení. V moderním 
sklizňovém středisku je vhodná následující skladba a návaznost prací a návaznost zařízení:

- Strhávání chmelových rév na chmelnici a doprava k česacímu stroji.
- Česání chmele.
- Přesun očesaného chmele na sušárnu.
- Sušení chmele.
- Klimatizace usušeného chmele.
- Lisování chmele do hranolů, označení chmelových hranolů.

Samčí chmel
Samčí chmel je v plodné chmelnici nežádoucí, je třeba vymýtit totálním herbi-

cidem. Opylením samičích rostlin, které samčí rostlina způsobuje, klesá obsah pivovarsky 
cenných látek a zvyšuje se procento pecek (semen) v hlávkách chmelů. To je v dnešní praxi 
prodeje chmele zákazníkům velmi nežádoucí. Samčí rostlina se používá pouze a většinou 
ve šlechtění chmele. 

Chmelinka
Chmelinkou se rozumí posklizňové zbytky, které vyjedou po očesání chme-

lových rév z funkčních částí česacího stroje. Jedná se o nařezané zbytky rév a vodicího 
drátku, pazochů, listů, někdy i hlávek chmele. Chmelinku je dobré od česacího stroje odvá-
žet a kompostovat, jestliže je místo, a po 3–4 letech použít jako organické hnojivo zpět 
do chmelnic. 
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SUŠENÍ CHMELE

Sušení chmele je nejjednodušší způsob konzervace chmelových hlávek. Je to 
tepelný proces, při němž je odstraňována kapalná fáze z chmelových hlávek odpařením do 
proudu sušicího média, zpravidla vzduchu nenasyceného vlhkostí. Spotřeba tepelné energie pro 
sušení chmele je vždy značně vysokou nákladovou položkou. V ČR je tento způsob konzervace 
ve chmelové praxi nejvíce používán. Při sušení chmele je prvotním cílem dosažení požadované 
vlhkosti a udržení kvality. Velmi důležitá je i průběžná kontrola celého procesu. Při sušení v pásové 
sušárně, popř. i v klimatizační komoře, nemůže být průběžně měřena skutečná vlhkost chmele, 
je však možné použít teplotní a vlhkostní čidla. Velmi důležité je odebírat kontrolní vzorky chmele 
a plynule sledovat celý sušicí proces!!! 

Celý průběh sušení lze rozdělit do tří úseků:
- Počátek sušení – chmelová hlávka se zahřívá z počáteční teploty na teplotu sušicí-

ho vzduchu, zároveň se z povrchu hlávky odpařuje vlhkost. Vlhkost povrchu hlávek 
klesá, ale odpařování vody zpomaluje ohřev hlávky. Je to poměrně krátké období.

- Konstantní rychlost sušení – teplota hlávek se nemění, všechno teplo dodávané 
ve vzduchu se spotřebovává na odpaření vody z hlávky. Teplota hlávek zůstává kon-
stantní. 

- Klesající rychlost sušení – v tomto bodě sušení přestává být povrch hlávek vlhký 
a rychlost sušení se snižuje. Je to sušicí bod, kdy se vlhkost na povrch hlávek dostává 
teprve difuzí zevnitř hlávky resp. vřeténka. 
Oba děje se postupně zastavují, chmel nelze v daných podmínkách vysušit více než 
na rovnovážnou vlhkost, kdy teplota hlávky vzroste na teplotu vzduchu. 

Faktory ovlivňující sušení chmele:
- Vlhkost chmelových hlávek – mění se dle odrůdy chmele, zralosti chmele, denní 

doby stržení rév (při vysokých teplotách je v odpoledních hodinách nutné chmel 
polévat vodou), naopak nenavlhčovat při dešťových srážkách. Konečný obsah 
vlhkosti hlávek před klimatizací by měl být v rozsahu 7–9 %. Poměrně velké rozdíly ve 
stavbě a velikosti hlávky, včetně uspořádání listenů hlávek chmele a vřeténka (cent-
rum hlávky) různých odrůd ztěžují postup sušení. 

- Teplota a vlhkost vzduchu – významně ovlivňují průběh sušicího procesu. Příklad: 
Nasávaný vzduch ráno: 12 °C, relativní vlhkost 80 %. Možnost odsušení vody 22 g. 
Nasávaný vzduch odpoledne: 25 °C, relativní vlhkost 40 %. Možnost odsušení vody 
21,2 g. Nasávaný vzduch před bouřkou: 25°C, relativní vlhkost 80 %. Možnost odsu-
šení vody 9,5 g.  

- Teplota sušicího vzduchu – lze regulovat teplotu sušicího vzduchu. Nižší teplota 
by měla být v začátku sklizně. Teplota sušicího vzduchu je nejvhodnější v rozsahu ca  
58–62 °C, krátkodobě lze zvýšit i na 65 °C. Teplota je důležitý parametr pro uchování 
vůně chmele!!! Při vyšších teplotách dochází ke znehodnocení lupulinových zrn po-
tažmo chmelových hlávek. 

- Rychlost pásů v sušárně – lze regulovat celkovou dobu sušení hlávek. Vychází ze 
znalosti konkrétního typu pásové sušárny. 
Celková doba sušení hlávek v závislosti na typu sušárny by měla být v rozmezí  
420– 560 minut. Následná klimatizace by měla proběhnout v rozmezí 90–120 minut. 



129

Pro sušení chmele se dají využít pásové nebo komorové sušárny, nejrozšířenější je pásová. 

Pásové sušárny
Snaha o zavedení kontinuálně zaplňovaných sušáren v ČR se objevila v období mezi 

světovými válkami. V dalším období byly pásové sušárny budovány v několika etapách. Do první 
etapy patřily sušárny typu PSCH 325 (např. ve Stekníku), které měly výkon sušit 325 kg čer-
stvého chmele za 1 hodinu. Topeniště bylo na LTO nebo naftu. V dalším tzv. přechodném období 
vznikl typ sušárny PCHA 375, úpravou se zvýšil výkon na 500 kg usušeného čerstvého chmele za  
1 hodinu. Velmi významným prvkem v této etapě byla instalace kontinuálně pracující klimatizační 
komory. Ve druhé etapě budování sušáren byly konstruovány sušárny PCHB 375 K, PCHB 500 K 
a PCHB 750 K. V tomto případě byla nejvíce využívána sušárna PCHB 750 K, která se u nás velmi 
dobře osvědčila a byla i vyvážena do zahraničí. Ve třetí etapě budování pásových sušáren byly 
vytvořeny sušárny s klimatizací PCHC 750 K a PCHC 900 K. V tomto případě byl docílen výkon 
sušení 750 kg čerstvého chmele za hodinu a 900 kg čerstvého chmele za hodinu. Ve čtvrté etapě 
budování pásových sušáren byl konstruován typ TPD – K. Tato sušárna je postavena na účelovém 
hospodářství ve Stekníku. Výkon této sušárny je 1 500 kg čerstvého chmele za hodinu. Z praxe 
můžeme říct, že výkon sušárny ještě převyšuje udanou hodnotu a naplňuje představy moderního 
sušárenství. 

Společné znaky sušáren:
- Rozdílná rychlost posunu pasů. Nejvyšší rychlost je u prvního nejvýše instalovaného 

pasu, poté se snižuje. Tímto se řeší zvýšená vrstva chmele na druhém a třetím pasu. 
- Limitujícím parametrem ve výkonu je výška vrstvy a doba sušení na prvním pase. 

Minimální doba sušení na prvním pase je 60 minut. 
- Základním parametrem u dobře vyzrálého chmele je maximální přípustní teplota 

vzduchu přiváděného do sušárny 60 –65 °C. Při začátku sklizně doporučujeme teplo-
tu nižší (dle délky sklizně ještě nemusí být u odrůdy ŽPČ plná technologická zralost) 
a to 55 °C.

- Bočním přívodem teplého vzduchu do sušárny je docíleno rovnoměrné teploty su-
šení v celém prostoru sušicího tunelu resp. pasu. 

- Zařazení klimatizace za sušárnu je docíleno kontinuálního procesu celé sklizně, které 
pokračuje do lisování a dále přímo do pěstitelských obalů.

Klimatizace chmele
Klimatizace chmele patří mezi velmi důležitou závěrečnou operaci při sklizni chme-

le. Před konečným lisováním chmele do pěstitelských obalů musí dojít k vyrovnání vlhkosti 
chmelové hlávky (homogenizaci), aby nedošlo v lisu k jejich rozplevení. Konečná vlhkost hlávek 
by měla být mezi 9–12 %. Cílem klimatizace je dosažení a zajištění kvality chmelových hlávek, 
dobré provzdušnění, optimální vlhkost. Doba klimatizace je závislá na obsahu vlhkosti v 
usušených hlávkách, stejnoměrnosti prosušení a výšce násypu chmele na pasech. Klimatizace je 
ukončena tehdy, pokud je vyrovnána vlhkost vřeténka i listenů hlávky. Optimální podmínky při 
klimatizaci chmele je: optimální teplota vzduchu 20–24 °C při relativní vlhkosti 58–65 %. 

Přehled doporučení k nastavení a regulaci klimatizace: optimální vyzrálost chme-



130

lových hlávek, stejnoměrné prosušení hlávek, stejnoměrné rozdělení a promísení hlávek při 
plnění klimatizace, zjištění vlhkosti hlávek před započetím klimatizace, včasný začátek kli-
matizace, pravidelné zjišťování optima v klimatizaci viz výše uvedeno, pravidelná kontrola 
a měření vlhkosti hlávek během klimatizace, dodržování délky klimatizace. 

Lisování, balení a distribuce odběrateli
Usušený a klimatizovaný chmel je lisován do hranolů (50–60 kg), které jsou urče-

ny ke konečné expedici od pěstitele konečnému odběrateli nebo jsou odvezeny na další 
zpracování. Každý hranol je označen štítkem (poskytuje ÚKZUZ před chmelovou sklizní), 
na kterém je uvedeno místo původu, odrůda chmele, rok sklizně a hmotnost hranolu. Pro 
expedici je nutné vypracování průvodní dokumentace dle příslušných právních předpi-
sů („Prohlášení pěstitele“), a proto musí být vedena přesná evidence o každém lisovaném 
hranolu. 

Doporučená literatura
K tématu sušení chmele pod autorským vedením emeritního jednatele  

Ing. Jiřího Kořena, Ph.D. byly vydány následující metodiky pro praxi:

KOŘEN, Jiří a kol. Sušení chmele na pásových sušárnách [metodika pro praxi 
č. 9/08]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2008, 40 s. ISBN 978-80-86836-54-6.

KOŘEN, Jiří a kol. Sušení chmele na komorových sušárnách [metodika pro praxi 
č. 10/08]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2008, 32 s. ISBN 978-80-86836-51-5.

KOŘEN, Jiří a kol. Monitorovací systém sklizně chmele [metodika pro praxi 
č. 01/09]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2009, 32 s. ISBN 978-80-87357-00-2.

Školení strojníků česaček a sušáren chmele
Chmelařský institut s. r. o. pořádá každoročně v červnu školení strojníků česaček 

a sušáren chmele. Termíny jsou zveřejňovány prostřednictvím elektronického oběžníku 
Svazu pěstitelů chmele, nebo vyvěšeny na internetových stránkách www.chizatec.cz 
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HODNOCENÍ KVALITY CHMELE

Kvalita chmele je posuzována v celém pěstebním a zpracovatelském procesu 
počínaje hlávkováním a zráním na chmelnici, při sklizni, zpracování na chmelové výrobky 
až do spotřeby v pivovarech. V minulosti se kvalita chmele prováděla výhradně smys-
lovým posouzením např. vůně, množství a barvy lupulinu, zdravotního stavu, míry poško-
zení hlávek škůdci a chorobami aj. Pokroky v analytické chemii umožnily od druhé polovi-
ny 20. století postupně zavést do hodnocení kvality chmele exaktní analytické metody.  
V první řadě se jednalo o stanovení obsahu alfa kyselin a chmelových silic. I přes značnou 
míru subjektivity má vizuální a další smyslové hodnocení chmele v systému posuzování 
kvality stále své nezastupitelné místo, zejména v období dozrávání a sušení.

Nejvýznamnějším evropským předpisem, který obsahuje analytické metody pro 
chmel, je Analytica EBC (European Brewery Convention), část 7, chmel a chmelové výrobky. 
EBC je mezinárodní vědecko-technická organizace založená v roce 1947 s cílem podpo-
rovat a propagovat zájmy pivovarského průmyslu v oblasti rozvoje technologií, surovin 
a aplikace nejnovějších vědecko-technických poznatků. Významnou součástí aktivit EBC 
je činnost odborných komisí a pracovních skupin, které se zabývají řešením konkrétních 
problémů. Analytické komise zpracovaly metody nejen pro chmel, ale také ječmen a slad, 
pivo aj. Obdobnou funkci plní v USA organizace American Society of Brewing Chemists 
(ASBC), která zpracovala soubor analytických metod pro chmel a chmelové výrobky pod 
názvem „Methods of Analysis of the ASBC“. V České republice jsou analytické postupy pro 
chmel obsaženy v normě ČSN 462520 „Zkoušení chmele“, jejíž nejnovější verze byla zpra-
cována v letech 1994 až 1997. Norma má více než 20 položek. Jednotlivé metody jsou 
specifikovány indexem za číslem normy. Většina metod z metodik EBC a ASBC je v normě 
zahrnuta, navíc obsahuje řadu mechanických zkoušek (těžkost hlávek, jemnost vřeténka, 
otluky a další), které v zahraničních předpisech chybí.

Vzorkování chmele
Důležitým krokem před provedením vlastní analýzy je odběr vzorku. Tato vý-

znamná operace se svým způsobem stává součástí analýzy. Vzorkováním se obecně ro-
zumí proces přenosu informace mezi vzorkovaným celkem a vstupní částí analytického 
systému, jehož nositelem je vzorek. Cílem tohoto procesu, který tvoří nedílnou součást 
analytického postupu, je poskytnout co nejpřesnější informaci o jakosti matrice, ze které 
byl vzorek odebrán. Technika vzorkování je dána neměnnými ukazateli, které se souhrnně 
nazývají plán vzorkování. Ve vzorkovacím plánu jsou přesně definována odběrová místa, 
počet vzorků a jejich hmotnost či objem, definovány vzorkovací pomůcky a nářadí. Hláv-
kový chmel je z hlediska vzorkování hmota poměrně nehomogenní. Kvalita chmele závisí 
nejen na lokalitě a poloze chmelnice, ale obecně známá je i výrazná výšková diferenciace 
kvality hlávek na chmelové rostlině. Veškeré manipulace s hlávkovým chmelem, počínaje 
sklizňovou úpravou a konče výrobou chmelových pelet či extraktů, vedou k postupné 
homogenizaci primární suroviny. Naproti tomu lze u hlávkového chmele pozorovat 
tendenci k uvolňování lupulinových zrn během mechanického zpracování vlivem otřesů 
nebo vibrací. Tato sekundární nehomogenita se projevuje nejen u chmele skladovaného 
v hromadách, popř. žocích, ale nutno s ní počítat i při zpracování již odebraných vzorků 
hlávkového chmele k vlastní chemické analýze, kde může být zdrojem chyb, zejména při 
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stanovení obsahu alfa kyselin. Metodika vzorkování chmele je podrobně popsána v Analytice 
EBC i ASBC. Vzorkování se v praxi provádí z nelisovaného chmele v hromadách i žocích, z 
lisovaného chmele v pěstitelských hranolech, z mletého chmele, z chmelových granulí i 
extraktů. Každá forma vyžaduje specifický postup tak, aby odebraný vzorek kvalitativně 
reprezentoval hmotu chmele, ze které byl odebrán. Počet odebíraných vzorků závisí 
zejména na stupni heterogenity materiálu a dále na míře přesnosti a spolehlivosti, jakou 
požadujeme u sledovaného znaku ve vzorkovaném celku. V praxi se často setkáváme s tím, 
že se připravují různé směsné vzorky. Pokud je směsný vzorek chmele určen například pro 
stanovení obsahu alfa kyselin, je tento postup namístě. V případě stanovení stopových 
množství reziduí pesticidů může však tento postup vést až ke ztrátě analytické informace. 
Vzorkování chmele je nutno věnovat patřičnou pozornost, protože chybu vnesenou do 
sebepreciznějšího analytického systému špatným vzorkem nelze v laboratoři odhalit a tím 
méně napravit.

Vlhkost chmele
Stanovení obsahu vody ve chmelu je jedním ze základních analytických para-

metrů chmele. Při vysokém obsahu vody (více než 13 %) vzniká nebezpečí znehodnocení 
chmele zapařením, ve větších objemech dokonce hrozí samovznícení, které bylo příčinou 
několika velkých požárů chmelových skladů v USA v uplynulých letech. Při nízkém ob-
sahu vody (méně než 6 % hm.) se stává chmelová hlávka křehkou a snadno se při me-
chanických manipulacích rozpadá, což je nežádoucí. Za optimální obsah vody v sušeném 
chmelu lze považovat interval 9 až 11 % hm. Z výše uvedených důvodů pěstitelé před li-
sováním suchého chmele do žoků nebo hranolů kontrolují vlhkost chmele, která nesmí 
překročit povolenou mez 12 % hm.

Mechanické zkoušky chmele
Anatomická stavba chmelových hlávek umožňuje hodnocení několika paramet-

rů, které charakterizují jejich velikost, hmotnost a tvar. Jedná se například o absolutní hmotnost  
100 hlávek, podíl vřetének na hmotnosti hlávek, průměrná délka vřeténka, těžkost chmele, husto-
ta hlávky, pravidelnost vřeténka aj. Uvedené zkoušky se používají takřka výhradně k charakte-
rizaci novošlechtěných chmelů. V praxi se k hodnocení kvality chmele nejčastěji používají tři 
mechanické zkoušky, obsah cizích a biologických příměsí, obsah semen a míra rozplevení hlávek. 
Společným znakem mechanických zkoušek chmele je skutečnost, že řada z nich je, ve smyslu 
chemometrických požadavků, prakticky neopakovatelná. Hmotnost cizích příměsí (zbytky vodí-
cího drátku, kameny, zbytky zeminy, provázky apod.) a chmelových příměsí (kusy révy, listy a další 
části chmelové révy) se určí manuálním vytříděním ze vzorku hlávkového chmele. Výsledek se 
vyjadřuje jako hmotnostní podíl v původním množství zkoumaného vzorku v procentech. Dle 
tržního řádu lze vykoupit chmel, který obsahuje max. 3 % hm. biologických příměsí, což převážná 
část nakupovaného chmele s rezervou splňuje. Mechanickou separací na sítech se stanovuje 
i obsah semen ve vzorku sušeného chmele (viz obrázek). Semena se tvoří v hlávkách po opylení. 
Nakupovaný chmel by měl být bez semen, protože lipidické látky, které semena obsahují, zhoršu-
jí senzorické vlastnosti piva. Stanovení míry rozplevení je další mechanickou zkouškou, která 
se provádí v nákupních partiích chmele. Rozplevené části hlávek jsou volné pravé i krycí listeny, 
vřeténka a stopky, které při prosévání sítem s definovanou velikostí ok (10 × 10 mm) propadnou. 
K rozplevování chmele dochází nejčastěji při přesušení, kdy se hlávky stávají křehkými a při me-
chanické zátěži se snadno rozpadají. Dle tržního řádu by míra rozplevení nakupovaného chmele 
neměla přesáhnout hranici 30 %.
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Semena chmele

Chemické zkoušky chmele
První chemickou zkouškou chmele, která se v polovině 20. století rozšířila do 

většiny specializovaných chmelařských laboratoří, bylo stanovení chmelových pryskyřic  
Wöllmerovou metodou. Jednalo se gravimetrickou metodu, založenou na frakcionaci alfa 
kyselin, beta frakce, měkkých a tvrdých pryskyřic na základě rozdílné rozpustnosti v or-
ganických rozpouštědlech. Množství chmelových silic se stanovovalo destilací s vodní 
párou. Analýzy chmelových polyfenolů se prováděly nespecifickou skupinovou me-
todou, založenou na kolorimetrické reakci vodního výluhu chmele s ionty trojmockého 
železa. S nástupem moderních analytických metod, především kapalinové a kapilární 
plynové chromatografie, se při stanovení některých látek přešlo od nespecifických metod 
na metody specifické (např. alfa a beta kyseliny). Kromě pivovarsky aktivních látek se 
přibližně od 70. let minulého století do praxe zavádí i analýzy látek ve chmelu nežá-
doucích a cizorodých jako jsou dusičnany, těžké kovy a rezidua účinných látek pes-
ticidů, používaných v chemické ochraně chmele. Vývoj analytických metod reagoval i 
na vývoj v oblasti chmelových výrobků. Metodické postupy se nejprve modifikovali pro 
hlávkový chmel, granule a chmelové extrakty. V další fázi se zavedly metody stanovení zce-
la nových látek jako jsou např. iso-alfa kyseliny, di-tetra-hexa-hydro-iso-alfa kyseliny nebo 
prenylflavonoidy xanthohumol, desmethylxanthohumol, 8-prenylnaringenin aj.  

Alfa a beta kyseliny
Alfa kyseliny, které společně s beta kyselinami patří ke specifickým složkám 

chmelových pryskyřic, jsou z pivovarského hlediska nejdůležitější složkou chmele. Senzo-
ricky jsou alfa kyseliny v čistém stavu bez chuti a vůně. Při výrobě piva se ve fázi chmelova-
ru izomerují na tzv. iso-alfa kyseliny, které jsou hlavním nositelem hořkosti piva. Alfa ky-
seliny jsou tvořeny směsí několika analogů humulonu. V přirozených směsích alfa kyselin 
převládají kohumulon, humulon a adhumulon. Beta kyseliny se od alfa kyselin strukturně 
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liší přítomností dalšího isopentenylového postranního řetězce na 6. uhlíku aromatického jádra. 
Podobně jako alfa kyseliny se i beta kyseliny vyskytují ve směsi několika analogů, z nichž nej-
více jsou zastoupeny kolupulon, lupulon a adlupulon (obrázek). Analytické metody stanovení alfa 
kyselin lze obecně rozdělit na skupinové a specifické. Struktura alfa kyselin poskytuje fyzikální zá-
klad řadě metod jejich analytického stanovení. Například dvojné vazby v šestičlenném cyklickém 
jádru způsobují silnou absorpci UV záření. Spektrofotometrické stanovení se výhodně spojuje 
s předseparací složek kapalinovou chromatografií nebo kapilární elektroforézou. Určitá skupi-
na měkkých pryskyřic se sráží solemi dvojmocného olova za vzniku žluté sraženiny. Tato srážecí 
reakce je podstatou titračních metod stanovení alfa kyselin.

Struktura alfa a beta kyselin

Titrační a gravimetrické metody
Princip titračních a gravimetrických metod je založen na srážecí reakci alfa kyselin s ion-

ty dvojmocného olova ve formě methanolického roztoku octanu olovnatého, při níž se tvoří žlutá 
sraženina humulonátu olovnatého. Původně se množství sraženiny stanovovalo vážkově. Později 
byl tento zdlouhavý a pracný způsob nahrazen konduktometrickou titrací. Výsledek titračního 
stanovení, označovaný jako konduktometrická hodnota chmele (KH), se vyjadřuje v % hmotnost-
ních. Typický průběh titračních křivek je uveden na obrázku. Délka vodorovné větve je úměrná 
obsahu alfa kyselin ve zkoumaném vzorku. Přestože princip stanovení je poměrně jednoduchý, 
má celý analytický postup několik kritických operací, které významně ovlivňují výsledek analýzy. 
Klíčovou operací je extrakce chmelových pryskyřic. Převedení hořkých látek do roztoku se prová-
dí extrakcí vhodným rozpouštědlem za mechanického míchání. Z organických rozpouštědel se 
nejčastěji používá methanol, diethyléter, dichlormethan a toluen, dávkované samostatně nebo 
v kombinaci s vodnými roztoky kyselin, zásad nebo pufrů. Dalším úskalím titračních metod je 
selektivita srážecí reakce. Octanem olovnatým se sráží nejen alfa kyseliny, ale i některé minoritní 
složky chmelových pryskyřic (např. deoxy-alfa kyseliny, humulinony). Olovnaté ionty mohou 
rovněž reagovat i s jinými složkami rostlinného extraktu. Hlavním motivem pro existenci různých 
titračních metod jsou pokusy najít optimální kompromis mezi kvantitativním rozpouštěním alfa 
kyselin na jedné straně a omezením extrakce balastních látek na straně druhé. Přes zatížení řa-
dou systematických chyb jsou titrační metody pro svou jednoduchost a rychlost v praxi 
velmi rozšířené. V analytických metodikách jsou nejběžnější tyto konduktometrické me-
tody: EBC 7.5 (extrakce diethylether-methanol), EBC 7.4 (extrakční činidlo toluen, extrak-
ce v laboratorním extraktoru), ČSN 462520-15 (extrakční činidlo toluen, extrakce v laboratorní 
třepačce). 
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Konduktometrická hodnota chmele mnohdy lépe vystihuje hořčící schopnost chmele 
než stanovení čistých alfa kyselin kapalinovou chromatografií. To platí zejména u starších chmelů, 
u kterých došlo vlivem oxidace k transformaci určitého podílů alfa a beta kyselin na produkty, 
které ovlivňují hořkost piva. 

Tvar titračních křivek při konduktometrickém stanovení alfa kyselin ve chmelu

Spektrofotometrické metody, index skladování chmele
Základem spektrofotometrického stanovení hořkých kyselin je schopnost chme-

lových pryskyřic absorbovat světlo v UV oblasti. Absorpce světla chmelovými pryskyřicemi 
je silně závislá na použitém rozpouštědle, pH roztoku, a z tohoto důvodu je nutno spek-
trofotometrická měření provádět za přesně definovaných podmínek pH v kyselé nebo 
alkalické oblasti. Při vlastním stanovení se proměřují absorbance toluenového extraktu 
chmele při vlnových délkách 325 nm (λmax pro alfa kyseliny), 355 nm (λmax pro beta 
kyseliny) a 275 nm (λmax pro alfa a beta kyseliny). Naměřené hodnoty se dosazují do 
regresních rovnic. Tato metoda se v Evropě příliš nepoužívá, běžnější je v USA, kde byla 
vypracována. Je obsažena výhradně v metodice ASBC pod označením Hops-6. Metoda je 
vhodná především pro čerstvé chmele. U starších chmelů přesnost stanovení klesá, pro-
tože se mění tvar absorpčních spekter chmelových pryskyřic. Odvozeným parametrem při 
spektrofotometrické analýze alfa a beta kyselin je stanovení tzv. indexu skladování chmele, 
který se běžně označuje zkratkou HSI z anglického překladu Hop Storage Index. Je defi-
nován jako poměr absorbancí extraktu chmele při vlnových délkách 275 a 325 nm. HSI je 
bezrozměrné číslo. Jeho hodnoty se u suchých chmelů bezprostředně po sklizni pohybují 
v intervalu 0,24 až 0,28. Pak jeho hodnota nevratně vzrůstá v závislosti na podmínkách 
skladování, způsobu zpracování a odrůdě. U nevhodně skladovaných chmelů může být 
jeho hodnota po delší době až 1,5–2,0.

Kapalinová chromatografie
Měření obsahu alfa kyselin kapalinovou chromatografií (HPLC) je jednou ze spe-

cifických metod stanovení těchto látek ve chmelu a chmelových výrobcích. Na rozdíl od 
jiných metod umožňuje přesné stanovení těchto látek i ve starších chmelech. Principem 
metody je chromatografické dělení chmelových pryskyřic na analytické koloně a následná 
detekce jednotlivých složek na principu absorpce UV světla. Jedná se v podstatě o metodu 
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spektrofotometrickou. Při analýze se kromě obsahu alfa kyselin stanoví i obsah beta kyselin 
a zastoupení hlavních analogů. Volbou experimentálních podmínek lze dosáhnout rozdě-
lení alfa a beta kyselin na čtyři až šest analogů. Při dělení na čtyři analogy se u alfa kyselin 
separuje kohumulon, kdežto humulon a adhumulon se eluují jako jeden chromatografický 
pás (obrázek). Stejným způsobem se separují  i beta kyseliny. Podobně jako u titračních 
metod, i u metod chromatografických lze v literatuře nalézt řadu modifikací, které se 
liší způsobem přípravy vzorku a parametry chromatografického stanovení (typ a rozměry 
analytické kolony, složení mobilní fáze, způsob eluce, vlnová délka detekce). Mobilní fáze 
se převážně skládá ze směsi methanol-voda nebo acetonitril-voda, doplněná fosfátovým 
pufrem nebo vhodným iontopárovým činidlem. Jako separační materiály se dnes výhradně 
používají sorbenty na bázi silikagelu s reverzní fází (RP C18) s dodatečnou deaktivací zbyt-
kových silanolových skupin. Standardizovanou HPLC metodou je v analytice EBC metoda 
s označením 7.7. Ke kvantitativnímu stanovení alfa a beta kyselin se používá certifikovaný 
chmelový extrakt s deklarovaným obsahem hořkých kyselin. Jeho stabilita je pravidelně 
kontrolována mezinárodními kruhovými testy. Kromě alfa a beta kyselin lze touto me-
todou snadno stanovit i prenylflavonoidy xanthohumol a desmethylxanthohumol, kte-
ré se eluují před hořkými kyselinami. Analytický signál je nutno simultánně snímat při  
370 nm. 

Vzhledem k rozdílnému způsobu přípravy vzorků (rozpouštědla, extrakce, mí-
chání, analytické stanovení) je zcela zákonité, že stanovení obsahu alfa kyselin několika 
metodami v homogenním vzorku chmele poskytuje odlišné údaje. Stárnutím chmele se 
rozdíly výsledků mezi jednotlivými metodami spíše prohlubují. Mezi výsledky obsahu alfa 

kyselin získanými různými metodami neexistují pevné přepočítávací faktory.
Chromatografický záznam simultánního stanovení xanthohumolu, DMX, alfa a beta kyselin

Chmelové silice
Chmelové silice jsou nejdůležitější skupinou obsahových látek chmele odpo-

vědných za aroma chmele a piva. Chmel obsahuje 0,5 až 3,0 g/100g silic, které jsou obsa-
ženy v lupulinových žlázách chmelové hlávky. Chmelové silice jsou složitou směsí několika 
set přírodních látek různého chemického složení, těkavosti a polarity. Některé z nich jsou 
zastoupeny řádově v desítkách procent (myrcen, α-humulen), řada dalších se vyskytuje 
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v malém až stopovém množství. Všechny se však společně podílí na vzniku charakte-
ristického chmelového aroma. Složky chmelových silic je možno rozdělit do tří skupin lá-
tek. Největší podíl připadá na uhlovodíkovou frakci, která tvoří až 70 až 80 % celkové 
hmotnosti silic. Zbývající podíl připadá na kyslíkaté a sirné látky. Sirná frakce chmelových 
silic představuje přibližně pouze 1,0 % celkové hmotnosti, ale vzhledem k tomu, že se 
jedná o látky senzoricky velmi aktivní, jejich vliv na celkovém aroma chmele není zane-
dbatelný. Z kyslíkatých látek obsahují chmelové silice terpenické alkoholy linalool, gera-
niol a nerol, dále methylketony v homologické řadě od 2-heptanonu po 2-heptadekanon. 
Kromě toho se ve chmelových silicích nachází řada dalších ketonů s větveným řetězcem 
a to jak nasyceným, tak nenasyceným. Nejdůležitějšími zástupci látek ze skupiny epoxidů 
jsou epoxidy, které vznikají oxidací terpenických uhlovodíků v průběhu stárnutí chmele 
(karyofylepoxid a humulenepoxidy). Jejich obsah ve chmelu s časem podstatně stoupá. 
Estery přítomné ve chmelových silicích jsou jednou z nejdůležitějších složek z pohledu 
formování charakteru aroma. Doposud bylo identifikováno více než 70 různých esterů. 
Homologická řada methylesterů nasycených alifatických kyselin od hexanoátu po dode-
kanoát patří k nejvíce zastoupeným. 

Kvantitativní obsah chmelových silic ve chmelu i chmelových výrobcích 
(granule, extrakty) detilační metodou se stanoví jako hmotnostní podíl, který vytěká s 
vodní párou v průběhu varu chmele v časovém intervalu 1,5-3,0 hodiny. Alternativní způ-
sob izolace silic ze chmele je metoda mikroextrakce na pevnou fázi v provedení „head-spa-
ce“, HS-SPME, kterou lze využít v případech, kdy je k dispozici malé množství chmele. K 
analýze prakticky postačuje jediná hlávka chmele. Jako vhodná vlákna lze použít polydi-
methylsilixan (PDMS), 30 μm, 100 μm nebo vlákno PDMS/DVB 65 μm. Složení chmelové 
silice se provádí kapilární plynovou chromatografií, nejčastěji ve spojení s hmotnostním 
detektorem. Vhodnou kolonou je například DB-5/MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm). Jako 
nosný plyn se používá hélium o konstantním tlaku 60-70 kPa na vstupu do kolony. Množ-
ství kapalné silice je 0,5–1,0 μl při děleném nástřiku 1:50. Při aplikaci metody SPME je 
nástřik splitless po dobu 2 minut. Teplotní program kolony je v intervalu 60–250 °C, při 
SPME postupu 40–250 °C. Chromatografický záznam analýzy chmelových silic plynovou 
chromatografií je na obrázku.
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Chromatogram analýzy chmelových silic plynovou chromatografií

Semikvantitativní hodnocení složení silice se vyjadřuje v relativních pro-
centech jako podíl integrované plochy složky k celkové integrované ploše všech složek 
silice. K identifikaci látek se využívá eluční čas, hmotnostní spektrum. Složení silice je vý-
znamným chemotaxonomickým parametrem chmelových odrůd. Přítomnost či absence 
některých látek jsou pro některé odrůdy charakteristické. Například velké množství farne-
senu je typické pro Žatecký červeňák a další geneticky příbuzné odrůdy. Jiným příkladem 
je vysoký obsah alfa a beta selinenu (více než 10 %), kterým se z českých chmelů vyznačují 
odrůdy Harmonie, Rubín, Vital a Bohemie.

Nežádoucí a cizorodé složky chmele
Chmel obsahuje řadu nežádoucích a cizorodých složek. K cizorodým látkám řa-

díme exogenní složky,  jako jsou těžké kovy a rezidua pesticidů používaných v chemické 
ochraně chmele v průběhu vegetace. Chmel představuje z hlediska chemického ošetření 
velmi náročnou plodinu. Současný způsob pěstování na velkých plochách nevytváří op-
timální podmínky pro schopnost autoregulace současného agroekosystému, což je způ-
sobeno malou diverzitou hospodářské krajiny. Tento stav vyžaduje používání pesticidů, 
především insekticidů, akaricidů a fungicidů, v rámci regulace mšice a svilušky chmelové a 
houbových chorob (peronospora, padlí chmelové). Bez jejich použití by docházelo kaž-
doročně k velkým ztrátám na kvalitě i výnosu chmele. I v této oblasti je patrný značný  
pokrok. Nové generace pesticidů jsou tolerantní k přirozeným predátorům a tak podstatně 
šetrnější k životnímu prostředí. Zavádí se i nové metody biologické ochrany v rámci in-
tegrované produkce a pěstování chmele v ekologickém zemědělství. Při stanovení rezi-
duí ve chmelu se používají převážně multireziduální metody, kdy během jedné analýzy lze 
stanovit současně několik desítek až stovek reziduí různých pesticidů. Je to umožněno díky 
sofistikovanému softwaru moderních hmotnostních detektorů. Vlastní analytický postup 
začíná extrakcí matrice vhodným rozpouštědlem a  přečištěním primárního extraktu po-
stupem známým pod zkratkou QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe). 
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Identifikace, kvantifikace a konfirmace cílových analytů se provádí prakticky výhradně 
metodami kapalinové a plynové chromatografie ve spojení s hmotnostními detektory 
(LC/MS/MS a GC/MS/MS). K přečištění extraktu se využívá často extrakce na tuhou fázi 
(SPE) na vhodných kolonkách, nebo disperzní SPE, kdy se malé množství sorbentu se přidá 
přímo do extraktu. Po filtraci nebo centrifugaci se k analýze použije alikvótní objem pře-
čištěného extraktu.

Těžké kovy jsou vysoce nebezpečné znečišťující látky životního prostředí. Jejich 
ekologickou závažnost zvyšuje jejich schopnost kumulovat se v prostředí a chronicky pů-
sobit na živé organismy. Hlavními zdroji znečištění jsou spady popílku z velkých tepelných 
elektráren i místních zdrojů tepla, koncentrovaná průmyslová činnost, silný automobilový 
provoz a v zemědělských oblastech pak používání nepřiměřeného množství průmyslových 
hnojiv a některých pesticidů. Hlavním zdrojem kontaminace chmelových hlávek těžkými 
kovy jsou chemické přípravky, které se používají v rámci chemické ochrany proti škůd-
cům a chorobám, jejichž účinná látka obsahuje v molekule některý z těžkých kovů (např. 
měď – Kuprikol, Ridomil Plus, Curzate; hliník – Aliette). Obsah mědi může po opakovaných 
aplikacích měďnatých fungicidů dosáhnout několika stovek mg/kg. Hygienický limit,  
1000 mg/kg, však bývá překročen velmi zřídka. Významná kontaminace imisními spady 
se během relativně krátkého růstu hlávek (6-8 týdnů) nepotvrdila.

Za nežádoucí složku jsou považovány především dusičnany. V nízkých koncent-
racích a neredukujícím prostředí nejsou pro dospělého člověka škodlivé. Na rozdíl od amo-
niaku a dusitanů nejsou nitráty pro rostliny toxické a proto se v nich mohou hromadit i ve 
značném množství. K rostlinám s přirozenou vysokou kumulací dusičnanů patří i chmel, 
přičemž nejvíce nitrátů obsahují hlávky. V závislosti na povětrnostních a půdních podmín-
kách pěstování se obsah dusičnanů ve chmelových hlávkách pohybuje převážně v rozmezí 
0,5–1,5 % hm., tj. 5 až 15 tisíc mg/kg. Stanovení dusičnanů ve chmelu se dnes standardně 
provádí kapalinovou chromatografií ve filtrátu horkovodního výluhu chmele. Při své velmi 
dobré rozpustnosti ve vodě přechází dusičnany snadno při chmelovaru do mladiny a po-
sléze i do piva. V pivovarnictví je negativní působení dusičnanů spojeno s možnou mikro-
biální redukcí na dusitany a nebezpečím následné tvorby N-nitrosoaminů s prokazatelně 
karcinogenními účinky. 

Chmel dále může obsahovat některé fytopatogenní organismy, jako jsou viry  
a viroidy, které lze z obecného hlediska rovněž považovat za nežádoucí složky chmele. 
Viry a viroidy například negativně ovlivňují obsah alfa kyselin. 
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KVALITA ČESKÝCH CHMELŮ ZE SKLIZNĚ 2014

Kvalitu chmele lze posuzovat ze dvou  nejdůležitějších hledisek - z pohledu zdravotní-
ho stavu a míry poškození biotickými vlivy (škůdci, choroby),  a pak z hlediska obsahu a složení 
pivovarsky cenných látek. Zdravotní stav chmele se, přes řadu nepříznivých povětrnostních fakto-
rů, podařilo udržet na vysokém standardu. Kvalita chmele z ročníku 2014 z pohledu obsahu alfa 
kyselin, nejdůležitějšího kvalitativního znaku chmele, je průměrná až podprůměrná, navíc velmi 
rozdílná v jednotlivých chmelařských oblastech ČR.

 
Alfa kyseliny

V tabulce jsou uvedeny průměrné obsahy alfa kyselin v nejvíce pěstovaných českých 
odrůdách chmele (Žatecký červeňák, Sládek, Premiant, Agnus) diferencovaně dle chmelařských 
oblastí. Obsah alfa kyselin byl hodnocen jako konduktometrická hodnota chmele stanovená me-
todou ČSN 462520-15 v nákupních vzorcích stanovených laboratořemi Chmelařského institutu  v 
Žatci a Družstva Chmelařství, Žatec.

 
Průměrné sklizňové obsahy alfa kyselin v českých chmelech ze sklizně 2014

Odrůda
Konduktometrická hodnota chmele dle ČSN  

(% hm. v pův.)

žatecká oblast úštěcká oblast tršická oblast

Žatecký červeňák – standard 3,1 2,6 2,5

Žatecký červeňák – VF 3,9 3,7 3,0

Sládek 6,5 6,5 5,4

Premiant 8,6 8,1 7,4

Agnus 10,4 12,8 —

Obsah alfa kyselin v Žateckém červeňáku v žatecké oblasti je mírně podprůměrný 
(3,1 %), na rozdíl od dalších oblastí, kde byl obsah alfa kyselin hluboko pod hranicí 3,0 % 
hm. Z dlouhodobějšího hodnocení však vyplývá, že se nejedná o mimořádný stav. Srovna-
telná hladina hořkých látek byla  na Úštěcku i Tršicku zaznamenána i v letech 2002, 2006 
a 2010, jak vyplývá z časových řad znázorněných na obrázku. Zda je čtyřletá perioda výsky-
tu podprůměrných obsahů náhodná, nebo důsledkem jiných vlivů, ukáže až budoucnost. 
Výrazně vyšší obsahy alfa kyselin v ozdravených porostech Žateckého červeňáku jsou pří-
znivým dopadem intenzivnější obnovy přestárlých porostů v posledních letech. Za prů-
měrnými hodnotami je však třeba vidět široké rozmezí primárních dat v intervalu 2,1 až  
7,0 % hm. v pův., dané především stářím porostu a pěstební lokalitou. 

Obsah alfa kyselin v hybridních odrůdách Premiant  a Sládek lze hodnotit jako prů-
měrný v žatecké a úštěcké oblasti, a jako podprůměrný na Tršicku. Obsah alfa kyselin v odrůdě 
Agnus v žatecké oblasti byl o poznání nižší, než v letech předcházejících (11,5 %– 2013, 12,2 
%–2012). Protože se tato odrůda v převážné míře používá na výrobu extraktů, má tato skutečnost 
i vliv na nižší obsah hořkých látek v extraktech. V úštěcké oblasti se Agnus pěstuje pouze  
v Brozanech a proto hodnota uvedená v tabulce se vztahuje pouze na jednu chmelnici. 
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Z minoritních odrůd se v posledních letech v pivovarech nejvíce prosazují odrůdy Saaz 
Late a Kazbek, které se již velkovýrobně pěstují na několika místech žatecké a tršické oblasti. Stáří 
všech porostů není delší než 5 let. Obě odrůdy zatím vykazují vysoké výnosy, mnohde na hranici  
3 t/ha.  V tabulce jsou shrnuty výsledky analýz obou odrůd provedené kapalinovou chroma-
tografií. Obsahy alfa kyselin v odrůdě Saaz Late se pohybují v rozmezí 3,5–5,0 % hm. v odrůdě 
Kazbek v intervalu 4,5-5,5 % hm. Stabilita výkonnosti těchto odrůd co do výnosu i obsahu alfa 
kyselin se ukáže až v dalších letech.

Obsahy alfa kyselin, beta kyselin a prenylflavonoidů v odrůdách Saaz Late a Kazbek
ze sklizně 2014

Lokalita
alfa kys. 
(% hm.  
v pův.)

beta kys. 
(% hm.  
v pův.)

kohu-
mulon  
(% rel.)

kolupulon 
(% rel.)

xanthohu-
mol (% hm. 

v pův.)

SAAZ LATE

Stekník I 3,42 5,79 25,0 41,8 0,29

Stekník II 3,71 5,11 24,1 42,1 0,26

Blšany 4,83 7,80 22,8 38,4 0,40

Běsno 4,95 7,35 23,8 40,0 0,46

Strkovice 3,37 4,76 22,9 40,0 0,25

Osek n/Bečvou 3,85 5,72 25,8 40,7 0,33

KAZBEK

Stekník I 5,44 5,86 39,8 62,3 0,39

Stekník II 5,13 5,63 38,6 62,1 0,33

Holedeč 5,51 6,43 34,6 57,5 0,34

Vrbičany 4,56 5,33 40,0 62,6 0,34

Staňkovice 4,72 4,47 36,1 60,5 0,27

Nesuchyně 5,16 5,33 38,5 61,2 0,29

Osek n/Bečvou 4,32 4,56 36,6 59,2 0,24

Průměrné obsahy alfa kyselin v Žateckém červeňáku (% hm. v suš.)  
ve chmelařských oblastech ČR v období 2000-2014
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Produkce alfa kyselin v ČR v roce 2014
Ročníková produkce alfa kyselin byla vypočtena z celkové sklizňové bilance 

jednotlivých odrůd, kterou zveřejnil ÚKZÚZ na konci roku 2014 a z průměrných obsahů 
alfa kyselin uvedených v tomto článku. Výsledky, diferencované dle majoritních odrůd a 
oblastí, jsou shrnuty v tabulce. 

Celková produkce alfa kyselin v České republice v roce 2014 činila 243,5 tun. Je 
tak zhruba o 13 % vyšší než v předcházejících dvou letech (214,1 t–2013; 215,4 t–2012). 
Tohoto výsledku bylo dosaženo díky nadprůměrné sklizní (6202 tun) a nárůstu pěstebních 
ploch o 141 ha. Oba faktory kompenzovaly i nižší obsah alfa kyselin v některých regionech. 

Produkce alfa kyselin v Žateckém červeňáku byla stanovena jako vážený prů-
měr dle celkového počtu vzorků pro ŽPČ-standard a ŽPČ-VF v jednotlivých pěstitelských 
oblastech. Příspěvek minoritních odrůd, ve kterých převládají Kazbek, Saaz Late a Saaz  
Special a jejichž celková pěstební plocha je 59 ha, byl stanoven pro průměrný jednotný 
obsah 5 % hm. alfa kyselin. 

Produkce alfa kyselin v českých chmelech dle odrůd a oblastí v roce 2014

Pěstitelská 
oblast

Produkce alfa kyselin dle odrůd (tuny)
Celkem

Agnus Premiant Sládek ŽPČ Ostatní*

Žatecká 7,27 15,55 21,63 137,95 2,75 197,37

Úštěcká 1,09 6,49 2,33 15,68 0,14 28,87

Tršická  - 6,59 9,10 16,34 0,61 32,91

Celkem 8,36 28,63 33,06 166,97 3,50 243,51

* Bor, Kazbek, Harmonie, Rubín, Vital, Saaz Late, Saaz Special a.j.

Biologické příměsi
Rozdělení obsahu biologických příměsí v nákupních vzorcích chmele ze skliz-

ně 2014 je uvedena na obrázku. S průměrným obsahem 1,79 % hm.  je kvalita chmelů 
ze sklizně 2014 lepší než v předcházejících dvou sklizních (2,11 %–2012; 1,98 %–2013)  
a zapadá tak do dlouhodobého trendu zlepšování tohoto kvalitativního parametru chme-
le. Z celkového počtu bezmála 2800 hodnocených vzorků obsahovalo 342 vzorků více než 
3,0 % příměsí a 47 vzorků více než 5 % biologických příměsí. Hranici 7 % příměsí překročilo 
5 vzorků.
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Rozdělení četností obsahu biologických příměsí v českých chmelech ze sklizně 2014
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ZJIŠťOVÁNÍ AUTENTICITY ČESKÝCH ODRŮD CHMELE  
POMOCÍ CHEMICKÝCH  
A MOLEKULÁRNĚ-GENETICKÝCH ANALÝZ

Úvod 
Historie zaznamenává mnoho případů falsifikace potravin a zemědělských produktů 

(víno, med, destiláty, ovocné džusy, olivový olej, tabák, káva, sýry, koření, čaj aj.). Nekvalitnější, a tu-
díž i nejdražší produkty, byly v historii, a bohužel i nadále jsou, upravovány přídavkem lacinějších 
druhů, náhražek, aditiv apod. a jsou falešně vydávány za zboží prvotřídní kvality. V případě chmele 
je za nejkvalitnější surovinu všeobecně považován Žatecký poloraný červeňák. 

V druhé polovině 20. století bylo vyšlechtěno a zavedeno do komerčního pěstování 
několik desítek nových odrůd chmele. Trend rychlé obměny pěstovaných odrůd chmele, který 
pružně reaguje na potřeby pivovarského průmyslu, trvá i v současné době. S tím současně vyvsta-
la potřeba identifikace a vzájemného rozlišení různých chmelů. Chemotaxonomie vychází z toho, 
že obsah a složení sekundárních metabolitů jsou v některých parametrech odrůdově charakte-
ristické a jsou jen v malé míře ovlivněny pěstebními podmínkami, povětrnostními a jinými vlivy. 
V případě chmelových pryskyřic je takovým parametrem například zastoupení kohumulonu v 
alfa kyselinách, které se pohybuje v rozmezí  od 15 do 50 % rel. Samotný obsah alfa a beta kyselin 
podléhá značným meziročníkovým změnám. Další cenné informace o identitě odrůdy poskytuje 
složení chmelových silic. Počet identifikačních znaků je mnohem větší, protože ve chmelových sili-
cích bylo dosud identifikováno několik set látek různého chemického složení. Přítomnost či absence 
některých složek silic, jejich obsahy a vzájemné poměry jsou  odrůdově podmíněny. Analýza poly-
fenolů se k identifikaci odrůd používá poměrně zřídka s výjimkou prenylflavonoidů xanthohu-
molu a desmethylxanthohumolu (DMX). Chmelové polyfenoly představují velmi široké spektrum 
látek od jednoduchých fenolových kyselin až po kondenzované flavonoidní nebo glykosidické 
formy. 

V posledních letech bylo vyvinuto několik metod identifikace chmelových odrůd na 
zá-kladě analýzy DNA. Na rozdíl od chemotaxomických analýz nejsou genetické metody ovliv-
něny stářím rostlin ani různými vlivy prostředí. DNA lze izolovat z libovolných částí rostlin. Jsou 
proto aplikovatelné již u mladých rostlin, a to nejen k identifikaci odrůdy, ale také např. k určení  
pohlaví v juvenilním stadiu růstu. Nejpoužívanější molekulárně biologické metody využívají 
amplifikaci DNA polymerázovou řetězovou reakcí (PCR). Metodu RAPD (Random Amplified Poly-
morphic DNA), která je založena na reakci oligonukleotidových primerů s denaturovananou DNA, 
byla použita k odlišení Žateckého poloraného červeňáku a českých hybridních odrůd Bor, Sládek 
a Premiant. Další metoda amplifikace délkového polymorfismu restrikčních fragmentů AFLP má, 
vzhledem k vysoké míře polymorfismu, mnohem větší rozlišovací schopnost.  Nejspolehlivějším 
postupem pro molekulárně genetickou charakterizaci genotypů chmele a hodnocení jejich vari-
ability a biodiversity je metoda SSR (jednoduché sekvenční repetice). 

Chemotaxonomie odrůd
Přehled nejvýznamnějších chemotaxonomických znaků a jejich intervaly, které se po-

užívají k diskriminaci odrůd chmele, je uveden v tabulce. Zastoupení kohumulonu lze použít 
z českých odrůd pouze pro Agnus, Kazbek (> 30 % rel.) a Harmonii (< 20 % rel.). Všechny ostatní 
intervaly se překrývají v hodnotách od 20 do 30 % rel. a jsou tudíž pro identifikaci nepoužitelné. 
Ze složek chmelových silic lze k určení kultivarů vhodně využít především tyto látky: isobuty-
lisobutyrát, 2 + 3-methylbutylisobutyrát, farnesen, alfa + beta selineny. Je to dáno tím, že se 
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v odrůdách nevyskytují vůbec nebo jen ve velmi malém množství, nebo naopak jsou zastoupeny 
nadprůměrně. Některé odrůdy obsahují mimořádně vysoké množství určité složky, která ji tímto 
s vysokou pravděpodobností identifikuje. Jako příklad lze uvést odrůdu Kazbek, která v silicích 
obsahuje  vzácně se vyskytující geranylacetát (> 1,0%). Intervaly obsahů výše uvedených složek 
chmelových silic v českých odrůdách jsou uvedeny v tabulce. V další  tabulce jsou sumarizová-
ny typické intervaly obsahů prenylflavonoidů a poměrový parametr obsahu xanthohumolu vs. 
alfa kyseliny. Z těchto údajů jsou nejvýznamnější vysoké obsahy xanthohumolu v odrůdách Vital 
a Agnus a mimořádně vysoký obsah DMX v odrůdě Vital. 

Na obrázku je znázorněno identifikační schéma všech 11 českých odrůd chmele. Po-
mocí běžné analýzy hořkých kyselin lze, na základě zastoupení kohumulonu, odlišit od ostatních 
odrůdy Agnus, Kazbek, Harmonie. Díky vysokému obsahu DMX je možno indikovat i odrůdu Vital. 
Klíčovým identifikačním parametrem je obsah farnesenu, jenž je posuzován na třech úrovních. 
Vysoký obsah kolem 15 % rel. je charakteristický pro Žatecký poloraný červeňák a Saaz Late. 
Hybridní původ odrůdy Saaz Late potvrzuje přítomnost některých esterů ve chmelových silicích  
(isobutylisobutyrát, isobutylpropanoát, 2-methylbutylisobutyrát), které Žatecký červeňák prak-
ticky neobsahuje. Odrůdy Bor, Sládek, Harmonie a Rubín obsahují méně než 1 % farnesenu. 
Střední obsah farnesenu  v rozmezí 1 až 5 % rel. je typický pro odrůdy Premiant, Vital a Bohemie. 
Další identifikační krok je založen na rozdílném obsahu alfa a beta selinenů ve chmelových sili-
cích. Pomocí tohoto ukazatele lze rozlišit dvojice odrůd Bor, Sládek (< 2 % selinenů) a Harmonie, 
Rubín (>10 % selinenů). K další identifikaci výše uvedených dvojic odrůd lze použít rozdílný 
poměr alfa/beta kyselin, vysoký obsah cisocimenu v silicích (Bor), nízký poměr kohumulonu  
(Harmonie), popř. poměr xantohumol/alfa kyseliny (Sládek). Obdobným způsobem lze rozlišit 
odrůdy Premiant, Vital a Bohemie. Zatímco Vital a Bohemie obsahují více než 10 % rel. selinenů, 
Premiant méně než 2 % rel. Další diskriminace mezi odrůdami Vital a Bohemie je snadná díky 
výrazně rozdílnému obsahu dalšího seskviterpen α-humulenu. Při registraci dalších odrůd lze 
uvedené schéma vhodně doplnit. Může se ovšem také stát, že nebude vyhovovat. V tomto pří-
padě jsou v záloze další potenciální identifikační parametry získané z analýzy nízkomolekulárních 
polyfenolů a především analýzy genomu.

Identifikace odrůd na základě analýzy DNA
V nedávné době bylo zavedeno použití molekulárních metod do šlechtění chmele 

a do systému identifikace a determinace odrůd chmele. Ověřili jsme využití EST-SSR markerova-
cího systému pro úspěšnou a kompletní identifikaci a determinaci českých povolených odrůd 
chmele. Pět EST-SSR primerových kombinací, které byly chráněny v rámci užitného vzoru 25678, 
je nutných pro jejich účinnou a přesnou determinaci (obrázek). V rámci metodiky lze izolovat 
DNA i ze sušených hlávek, a proto je možné využít markerovací systém pro kontrolu autenticity 
a odrůdové čistoty českých odrůd chmele i vzorků ze sušených hlávek všech českých povolených 
odrůd. Protože jsou molekulární metody velice citlivé, otestovali jsme je pro detekci kontaminací 
ve směsných DNA vzorcích. V našich experimentech jsme ověřili, že je možné úspěšně detekovat 
5 až 10 % příměsi jiné odrůdy ve směsném DNA vzorku chmelových hlávek. 

Prověřování odrůdové čistoty chmele se provádí v průběhu celého výrobního 
cyklu počínaje přípravou sadbového materiálu a konče kontrolou vysazených porostů. 
Chemotaxonomické metody se uplatňují ve chmelových hlávkách a chmelových výrob-
cích, metody založené na analýze genomu lze provádět z libovolné části rostliny, nejlépe 
z mladých zelených listů. Spolehlivost identifikace chmelových odrůd obecně závisí na stáří 
vzorků a na způsobu zpracování hlávkového chmele na výrobky. Jak pro chemotaxo-
nomické analýzy, tak analýzy DNA obecně platí, že stárnutím vzorků se míra průkaznosti snižuje. 
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Větší míra průkaznosti je u čerstvých sušených hlávek v porovnání s granulovaným chmelem.  
Při zpracování se obsah i složení řady sekundárních metabolitů více či méně mění, dochází  
k degradaci DNA. Je známo, že např. farnesen je relativně nestabilní a v porovnání s ostatními  
seskviterpeny se jeho obsah snižuje. V případě chmelových extraktů je analýza DNA nepouži-
telná, protože procesní podmínky DNA odstraňují nebo destruují. Modelové pokusy falsifikace 
Žateckého poloraného červeňáku pomocí chemických  a genetických analýz shodně prokázaly, 
že míra průkaznosti je zhruba od hranice 10 % hm. příměsi. 

Rozlišovací znaky složení sekundárních metabolitů českých chmelových odrůd

Znak Odrůdy

Kohumulon

< 20 % rel. Harmonie

> 30 % rel. Kazbek, Agnus

Farnesen

< 1 % rel. Sládek, Harmonie, Rubín, Kazbek, Agnus, Bor

1 – 5 % rel. Premiant, Bohemie, Vital

> 10 % rel. Žatecký červeňák, Saaz Late

Selineny

< 2 % rel. Žatecký červeňák, Saaz Late, Bor, Premiant, Agnus, Kazbek, Sládek

> 10 % rel. Harmonie, Rubín, Vital, Bohemie

Typické intervaly  (% rel.) zastoupení vybraných složek chmelových silic  
v českých chmelech

Odrůda IBIB* 2+3-MeBuIB** farnesen selineny -copaene

Žatecký červeňák < 0,01 0,01–0,04 13–20 < 2,0 0,18–0,24

Žatecký pozdní 0,05–0,07 0,14–0,17 15–21 < 2,0 0,16–0,20

Sládek 0,09–0,11 0,37–0,56 < 1,0 < 2,0 0,30–0,35

Harmonie 0,10–0,14 0,35–0,50 < 1,0 11–15 0,20–0,33

Bohemie 0,13–0,18 0,40–0,55 1–4 9–12 0,22–0,27

Kazbek 0,16–0,26 0,85–1,22 < 1,0 < 3,0 0,20–0,35

Bor 0,12–0,15 0,45–0,55 < 1,0 < 2,0 0,25–0,35

Premiant 0,11–0,15 0,41–0,51 1–3 < 2,0 0,23–0,34

Rubín 0,25–0,35 0,65–1,29 < 1,0 13–20 0,25–0,35

Agnus 0,16–0,20 0,70–1,25 < 1,0 < 2,0 0,25–0,39

Vital 0,10–0,16 0,76–1,19 1–5 10–20 0,08–0,12

* isobutylisobutyrate   

 ** 2-methylbutylisobutyrate + 3-methylbutylisobutyrate
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Obsah  xanthohumolu a DMx v českých  odrůdách chmele

Odrůda xanthohumol 
(% hm.)

Alfa kyseliny  
(% hm.)

Poměr  
x/alfa.102 DMx (% hm.)

Žatecký červeňák 0,30–0,50 2,5–5,0 8–12 0,05–0,12

Žatecký pozdní 0,30–0,50 3,5–6,0 8–10 0,07–0,12

Sládek 0,50–0,80 4,5–8,0 8–14 0,10–0,20

Harmonie 0,40–0,70 5,0–8,0 7–9 0,10–0,15

Bohemie 0,50–0,80 5,0–8,0 8–10 0,10–0,20

Kazbek 0,30–0,45 5,0–8,0 5–7 0,10–0,20

Bor 0,40–0,60 6,0–9,0 5–7 0,08–0,16

Premiant 0,30–0,50 7,0–10,0 4–6 0,07–0,15

Rubín 0,45–0,75 9,0–12,0 5–6 0,05–0,10

Agnus 0,70–1,00 9,0–12,0 7–8 0,10–0,20

Vital 0,70–1,00 12,0–16,0 6–7 0,25–0,40

Analýza amplifikovaných produktů EST-SSR reakce primerové kombinace LAR1
pro různé české genotypy chmele v 5% polyakrylamidovém denaturačním gelu.
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Identifikační schéma českých odrůd chmele pomocí chemotaxonomických markerů
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Klasifikační stupnice růstových a vývojových fází chmele (BBCH)

Kód Popis

Hlavní růstová fáze 0 Rašení

0 období klidu: babka bez výhonů (neřezáno)

1 období klidu: babka bez výhonů (řezáno)

7 babka s výhony (neřezáno) – rašení

8 začátek rašení po řezu – začátek růstu rostliny, rostlina řezána

9 začátek vzcházení po řezu – chmel píchá (objevení (vznik): 
první výhony se objevují na povrchu půdy)

Hlavní růstová fáze 1 Vývoj listu

11 1. pár rozvinutých lístků (vytvořený)

12 2. pár rozvinutých lístků (začátek vinutí)

13 3. pár rozvinutých lístků

14 4. pár rozvinutých lístků

15 5. pár rozvinutých lístků

16 6. pár rozvinutých lístků

17 7. pár rozvinutých lístků

18 8. pár rozvinutých lístků

19 9. a více rozvinutých párů lístků

Hlavní růstová fáze 2 Tvorba bočních výhonů (pazochů)

21 viditelný 1. pár bočních výhonů – pazochů

22 viditelný 2. pár bočních výhonů – pazochů

23 viditelný 3. pár bočních výhonů – pazochů

24 viditelný 4. pár bočních výhonů – pazochů

25 viditelný 5. pár bočních výhonů – pazochů

26 viditelný 6. pár bočních výhonů – pazochů

27 viditelný 7. pár bočních výhonů – pazochů

28 viditelný 8. pár bočních výhonů – pazochů

29 9 a více viditelných bočních výhonů 
(vyskytují se druhotné boční výhony)

Hlavní růstová fáze 3 Prodlužování výhonů

31 výhonky révy (rostlina) dosáhly 10 % výšky drátu 
(stropu konstrukce)

32 výhonky révy (rostlina) dosáhly 20 % výšky drátu 
(stropu konstrukce)

33 výhonky révy (rostlina) dosáhly 30 % výšky drátu 
(stropu konstrukce)
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34 výhonky révy (rostlina) dosáhly 40 % výšky drátu 
(stropu konstrukce)

35 výhonky révy (rostlina) dosáhly 50 % výšky drátu 
(stropu konstrukce)

36 výhonky révy (rostlina) dosáhly 60 % výšky drátu 
(stropu konstrukce)

37 výhonky révy (rostlina) dosáhly 70 % výšky drátu 
(stropu konstrukce)

38 rostlina dosáhla vrcholu drátu (stropu konstrukce)

39 konec dlouživého růstu - prodlužování výhonů 
(konec růstu výhonků)

Hlavní růstová fáze 4 —

Hlavní růstová fáze 5 Objevení květenství

51 viditelný začátek květenství - pupeny

55 vývoj květenství-zvětšený květ - pupeny zvětšené (rozšířené)

Hlavní růstová fáze 6 Kvetení

61 začátek květu - kvetení: asi 10 % květu (vývoje květu)

62 20 % květu (vývoje květu)

63 30 % květu (vývoje květu)

64 40 % květu (vývoje květu)

65 plný květ - kvetení: asi 50 % květu (vývoje květu)

66 60 % květu (vývoje květu)

67 70 % květu (vývoje květu)

68 80 % květu (vývoje květu)

69 konec vývoje květu (kvetení)

Hlavní růstová fáze 7 Vývoj hlávek (hlávkování)

71 Začátek hlávkování: 10 % květenství jsou hlávky 
(z květu 10 % hlávek)

75
Hlávky zpola vyvinuty: všechny hlávky jsou viditelné, lehké, 
blizny ještě přítomné, všechny hlávky jsou viditelné 
(vyvinuté), jsou měkké

79 Hlávky zcela vyvinuté: téměř všechny hlávky dosáhly plné 
velikosti, ukončený vývoj hlávek (dosáhly plné velikosti)

Hlavní růstová fáze 8 Zralost hlávek

81 začátek zralosti: 10 % hlávek vyzrálých (kompaktních,  
pevných – pruží)

82 20 %  vyzrálých hlávek

83 30 %  vyzrálých hlávek
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84 40 %  vyzrálých hlávek

85 Pokročilá zralost: 50 % vyzrálých (kompaktních) hlávek

86 60 %  vyzrálých hlávek

87 70 %  vyzrálých (kompaktních – uzavřených) hlávek

88 80 %  vyzrálých hlávek

89
sklizňová zralost: hlávky uzavřené, hlávky zralé ke sklizni: 
hlávky uzavřené, lupulin zlatý, vůně potenciálně plně 
vyvinuta

Hlavní růstová fáze 9 Stárnutí, nástup období klidu

92 přezrálost: změna barvy, hlávky žluto-hnědě zabarvené, 
zhoršení aroma

97 období klidu (dormance):listy a réva (stonek, lodyha) 
odumírají
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