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Zelenina

 v roce 2000 
◦ více než ½ zkonzumované zeleniny tuzemská

 v roce 2008
◦ téměř 90 % zeleniny z dovozu
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Zelenina

 v roce 2000 
◦ více než ½ zkonzumované zeleniny tuzemská

 v roce 2008
◦ téměř 90 % zeleniny z dovozu

 v obchodech neexistují roční období
◦ lepší mražená tuzemská než dovážená
◦ mražená brokolice, hrášek, květák, kukuřice, 

mrkev – více vitamínů než nemražené z Itálie, 
Španělska, Turecka a Izraele

Rakouská spotřebitelská asociace, 2003
Food Standards Agency, UK

Osevní plochy zeleniny v ČR (ha)

1. Cibule

4. Mrkev

2. Hrách

3. Zelí hlávkové

2012 2013

186 270

1515 1527

164 181

1034 1178

117 91

80 183

358 265

547 597

263 224

54 62

180 186

7 12

381 209

42 156

139 173

1200 1096

2073 2047

8340 8557
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Produkce zeleniny v ČR (t)

2. Cibule

3. Mrkev

1. Zelí hlávkové

4. Rajčata

2011 2012

9410 6997

54 311 40 018

1 530 1 272

4 588 3 590

4 043 2 906

6 838 5 344

6 068 4 655

33 205 28 378

16 130 13 849

9 229 7 621

5 708 4 504

28 536 25 740

62 874 53 565

29 915 30 949

277 602 232 873

Soběstačnost ČR 
v základních rostlinných komoditách
Rostlinné komodity 
(bilance výroby, dovozů a spotřeby za r. 2011)

Soběstačnost
(%)

Obiloviny 149,9

- v tom pšenice 161,9

Cukrová řepa / cukr 124,2

Brambory 85,4

Řepka olejná 118,5

Ovoce mírného pásma 67,7

Zelenina 36,9

Víno 28,5

Aktuální stav

 2011 - krize v důsledku smrtelné nákazy 
způsobené enterohemoragickou Escherichii coli
◦ napřed Německo
◦ později – mediální tlak silný  obava z 

nákupu i české zeleniny

 2012 – pozdní mrazíky, sucho

◦ - jižní Morava – více než třetinový deficit
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Aktuální stav

 2013 – velmi různorodý ročník
◦ jaro - nízké teploty a vydatné deště 
 opožděná výsadba - na začátek dubna
◦ bez problémů do počátku června
 Čechy – povodně (zničeno 982 ha zeleniny)

◦ konec června a červenec 
– vysoké teploty (37-39 °C) 
 dlouhotrvající sucho 

(závlahy nestačily dodávat vodu)

Odbyt pěstované zeleniny v ČR

Způsoby prodeje a odbytu pěstované 
čerstvé zeleniny od profesionálních pěstitelů 
v ČR v roce 2011
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Rychlírenství zeleniny

 výměra skleníků a fóliovníků:
◦ rajčata 20 ha, 

◦ papriky 6 ha, 

◦ okurky 6 ha, 

◦ kedlubny 2 ha, 

◦ saláty 4 ha 

◦ zeleninová sadba 11 ha

 limitující – cena dodávek tepla 
 možné řešení  využití zbytkového tepla 
z bioplynových stanic

Česnek – světová produkce
 dostupnost česneku – celosvětově závislá na Číně

(největší světový producent)
◦ poslední 3 roky průměrná sklizeň

◦ 2013 – nárůst produkce o 30 %

 USA – 90 % v Kalifornii – 2012 podprůměrná sklizeň
◦ 2013 – lepší počasí a rozšíření ploch na 800 ha  vyšší produkce

 Argentina – 2012 – 8,5 tis. ha – nejnižší plocha za 17 let
◦ region Mendoza – 70 % se exportuje – zejména do Brazílie 

– v posledních letech konkurence Číny

◦ do EU se exportuje 15 % argentinského česneku

 Chile – 1500 ha, Mexiko – 5400 ha

 Španělsko – Andalusie – navýšení produkce o 15 % v r. 2013

◦ region Castilla Mancha – navýšení ploch v roce 2013 o 6 %

Česnek - EU

 dovoz do EU – 2013 – snížení
 vysoký podíl samozásobení 
◦ (Španělsko, Itálie, Francie, Polsko, Rumunsko a 
Řecko)

 EU 27 
◦ produkuje cca 270 tis. tun 
◦ a dováží asi 70-90 tis. tun

 roste export španělského česneku
◦ 2012 vyvezlo 81,5 tis. t 

– z toho do EU 69 tis. t (85 %)
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Osnova

 pěstební postupy skupin zelenin

 rozdělení zelenin

 nároky na prostředí, výživa a hnojení 
cibulové zeleniny

 výživa zelenin sírou

Pěstební postupy a sledy zelenin

 dány zejm. pěstitelskou technologií 
a hlavně náročností na výživu

 základem – hnojení organickými hnojivy
 zeleniny přímo hnojené org. hnojivy 

= zeleniny pěstované v tzv. 1. trati
 zeleniny pěstované ve 2. roce po org. hnojení 

= zeleniny pěstované v tzv.  ve 2. trati
 zeleniny pěstované ve 3. roce … 3. trať …

Skupiny zelenin podle řazení do tratí

v 1. trati po organickém hnojení 

 Košťálová zelenina
◦ zelí,  květák,  kapusta,  kedlubny

◦ nejnáročnější na výživu

 Plodová zelenina
◦ okurky,  rajčata,  paprika

◦ dobře využijí hnojení hnojem
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Skupiny zelenin podle řazení do tratí

ve 2. trati po organickém hnojení 

 Kořenová zelenina
◦ mrkev,  petržel,  celer,  ředkvička

◦ kromě celeru nesnáší přímé hnojení hnojem 
 proto ve 2. trati

◦ snášejí přímé vápnění v předchozím roce na podzim

 Cibulová zelenina 
◦ cibule, česnek, pór

◦ dobře se jim daří na lehčích půdách

Skupiny zelenin podle řazení do tratí

ve 2. a 3. trati po organickém hnojení 
 Listová zelenina 
 salát, špenát
◦ krátká vegetační doba, slabší kořenový systém
◦  vyžadují vyšší zásobu pohotových živin

ve 3. a 4. trati po organickém hnojení 
 Lusková zelenina 
◦ hrách, fazol
◦ specifická výživa dusíkem
◦ lepší využití živin z půdy

Množství fixovaného N2 (kg.ha-1) 
u leguminóz na krmení

• vojtěška 148-290
• jetel bílý 128-268
• jetel červený 165-189
• vikev 110-184

(LaRue a Patterson, 1981)

Glycine max
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Množství fixovaného N2 (kg.ha-1) 
u leguminóz na zrno

• hrách 17-69
• fazol 121-171
• lupina 121-157

(LaRue a Patterson, 1981)

Phaseolus vulgaris

Hlízky na kořenech sóji a hrachu

Glycine max Pisum sativum

Hnojení organickými hnojivy

 základním organickým hnojivem 
 dobře uleželý chlévský hnůj

 další vhodná hnojiva:
◦ komposty statkové a průmyslové

◦ zelené hnojení

◦ sláma nebo kůra lesních stromů  obohacená dusíkem, 
popř. kejdou 
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Doporučené dávky hnoje 

 50 t.ha-1

◦ zelí, květák, kapusta, růžičková kapusta, celer

 35 t.ha-1

◦ kedlubna, okurky, rajčata, paprika

Vývoj stavu skotu v letech 1981-2010
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Vývoj stavů hospodářských zvířat v ČR
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Vývoj spotřeby minerálních hnojiv a vápenatých hmot

Druhy zeleniny, které vyžadují 
organické hnojení

 celer
 čínské zelí
 hlávková kapusta
 chřest
 křen
 květák
 okurky
 paprika

 pórek
 rané brambory
 reveň
 růžičková kapusta
 tykve
 zelí

Reakce hlavních druhů zeleniny 
na přímé vápnění

 dobře snášejí:
◦ košťáloviny

◦ červená řepa

◦ ředkvička

◦ ředkev

◦ špenát

◦ reveň

◦ chřest

◦ křen

 nesnášejí:
◦ okurky
◦ rajčata

◦ tykve

◦ paprika

◦ mrkev

◦ petržel

◦ černý kořen

◦ hrách

◦ fazole

◦ salát

◦ celer
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Bilanční princip 
výživy a hnojení zelenin

Uzavřený koloběh živin (Moudrý, 1997)

čistírenský kal

Bilanční princip

Navracet odebrané živiny 
sklizenými produkty

N, P, K, Ca, Mg, S, … N, P, K, Ca, Mg, S, …
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Základní princip výživy rostlin

• základem - bilanční princip

• „Jako princip zemědělství musí být přijata zásada, že půda musí 
v plné míře obdržet to, co z ní bylo vzato …v jaké formě se to 
stane, zda ve formě exkrementů nebo jako popel  nebo jako kostní 
moučka, to je do značné míry jedno.“

Justus von Liebig (1803-1873)

• nutné zpět navracet
– ztráty na půdní organické hmotě (mineralizace)

• nahrazovány vstupy nové (primární) organické hmoty do půdy
– odebrané živiny (N, P, K, …)

Zákon minima

Hnojení jednotlivých skupin 
zelenin
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Cibulová zelenina

Cibule

 nejpěstovanější zelenina u nás (na plochu)
 průměrný výnos 15-21 t/ha  lze i 50 t/ha
 původ: 
◦ střední Asie (Afganistán, Uzbekistán, SZ Indie)
◦ přední Asie a středomoří

 spotřeba 
◦ 0,6 kg/os/rok (1/2 krytá dovozem)

obsah silic  cibule sladké, polosladké a ostré

významný obsah S, Si a Zn

zdravotní účinky aliinů a dalších látek

Česnek
 po téměř dvacetileté přestávce roste poptávka po 

tuzemském česneku 

 trh přesycen sice pěkně zabaleným, ale nutričně méně 
hodnotným dováženým asijským česnekem – stav 
2011

 dnes spíše klamání spotřebitele s nabídkou 
„českého česneku“
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Česnek – osevní postup
 při perfektním zdr. stavu  po sobě min ob rok 

(třeba s bramborami)
 dobrý zdr. stav  1x za 4 roky
 horší zdr. stav (hl. fuzarióza, botrytida a 

helminthosporióza)  1x za 7 let
 při výskytu ditylenchus dipsaci (háďátka 

zhoubného) nebo Sclerotium capivorum (bílé 
sklerociové hniloby)  nepěstovat

 lze využít zelené hnojení – hořčice ozdravuje 
půdu, vhodná i vikev huňatá

Česnek – předplodina

 ne po cibulové zelenině (cibule, pór)
 ne hrách nebo směsky s hrachem

- napadání Fusarii
 nevhodné ozimé obilniny  česnek zaplevelují
 vhodné po hořčici, vikvi huňaté či svazence na 

zelené hnojení – zaorat 2 měsíce před výsadbou
 i po bramborách vyšší aktivita fusarii – možné 

desinfikovat vápnem - drahé

Cibulová zelenina

Druh N P K Ca Mg S

Cibule 2,67 0,67 3,30 1,67 0,67 0,71

Česnek 2,80 0,50 4,70 1,70 0,30 0,80

Pór 2,80 0,48 4,80 1,72 0,43 0,57

Pažitka 5,0 0,60 3,30 1,60 0,40 0,53

Odběr živin 1 tunou cibulové zeleniny v kg
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Cibulová zelenina

 středně náročné na fosfor, draslík i dusík
 náročné na hořčík
 do 2. tratě (po hnojem hnojené předplodině)

 výjimkou je pór
◦ velmi dobře snáší hnojení chlévským hnojem, má vyšší 

nároky na dusík

Cibulová zelenina (2)

 vhodné lehčí půdy
◦ dobře vzchází a snadno se sklízí

 druhá polovina vegetace (tvorba cibulí) 
◦ převládá příjem fosforu a draslíku

 rostliny citlivé na chlór
◦  ne draselná sůl nebo alespoň již v předcházejícím 

roce na podzim - chlór se přes zimu vyplaví

◦ Cererit x NPK

Cibulová zelenina (3)

 česnek
◦ náročný na draslík a síru (SK-sol)

 hnojení dusíkem – citlivě
◦  jakost, skladovatelnost a odolnost proti chorobám

 náročný na síru ke tvorbě silic
◦ používat síran amonný, síran draselný a kapalná 

hnojiva se sírou

 čínský česnek – 20 tis. km lodí a kamiony – až 3x méně silic 
než tuzemský
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Vápnění – cibulová zelenina
 cibulová zelenina - původem z přímořských oblastí
◦ půdy více nasycené alkalickými minerálními solemi

◦  pěstování směřovat na karbonátové půdy

◦ kyselé půdy - cibuloviny nepěstovat 

◦ slabě kyselé půdy - napřed vyvápnit

 optimální hodnoty pH:
◦ cibule 6,5-7,8, česnek 6,5-7,2, pór 6,2-7,4 a pažitka 6,8-7,5

 cibule, česnek a pór - snášejí přímé vápnění

 nejvhodnější uhličitanové formy – např. vápenec

Hnojení organickými hnojivy

 cibule a česnek
◦ nesnáší přímé hnojení hnojem

◦ intenzívní růst nadzemní části na úkor tvorby cibule

◦ zhoršení kvality 
 vyšší výskyt škůdců a houbových chorob

 pór 
◦ naopak vysoké požadavky na humus, živiny a vláhu

◦ velmi dobře reaguje na hnojení chl. hnojem nebo 
kompostovaným hnojem

◦ dávka v rozmezí 35-40 t.ha-1

Hnojení minerálními hnojivy

 cibule, česnek - zeleninami druhé tratě

 pro vyšší úrodu živiny půdní zásoby nestačí 
◦ např. výnosem 30 t.ha-1 cibule odčerpá 

80 kg N, 20 kg P, 100 kg K, 50 kg Ca a 20 kg Mg

 dodání živin v minerálních hnojivech
◦ umožní rostlinám vytvořit dobře vyvinuté a kvalitní 

cibule



17. 3. 2014

19

Hnojení dusíkem
 v první polovině vegetace převládá příjem 

dusíku
 dusík NE v druhé polovině vegetace (tvorba cibulí) 

◦ prodloužení vegetačního období

◦ snížení skladovatelnosti

 vhodná hnojiva s amonnou formou dusíku

Hnojení dusíkem (2)

 dávka N
◦ plánovaný výnos a potřeba na 1 tunu produkce

◦ vynásobením dostaneme základní dávku N
(např. pro cibuli 40 t . 2,67 = 106,8 kg N.ha-1)

 dále se provádí úpravy (korekce):
◦ na organické hnojení (ve 2. roce se odečte na každou 

tunu chlévského hnoje 0,85 kg N),

◦ na předplodinu (pokud by cibule byla zařazena po 
luskovině, odečte se od základní dávky 20 kg N), 

◦ podle obsahu Nmin v půdě

 vypočtená dávka hnojiva se přepočte na 
množství zvoleného hnojiva

Hnojení dusíkem - dělení dávek
 cibule
◦ 40 % před výsevem, 35 % po vzejití a 25 % ve stadiu 4 listů

◦ potřeba dostatek vláhy, jinak může dojít k prodloužení vegetace

 česnek
◦ 2/3 dávky při přípravě půdy ve formě síranu amonného

◦ zbytek po přezimování v ledku amonném (ledku vápenatém) –
lze i močovinu na list (5% roztok)

 pór
◦ 2/3 dusíku v síranové formě před setím nebo výsadbou

◦ 1/3 za 4-5 týdnů od vzejití nebo od výsadby
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Hnojení fosforem
 P intenzivně přijímán ve druhé polovině vegetačního 

období – tvorba cibulí

 dávka fosforu
◦ plánovaný výnos a potřeba na 1 tunu produkce

◦ vynásobením dostaneme základní dávku P
(např. pro cibuli 0,67 . 40 = 26,8 kg P.ha-1)

 dále se provádí korekce:
◦ na organické hnojení 

(na každou tunu hnoje se ve 2. roce odečte 0,44 kg P),

◦ na zásobu P v půdě (při nízké zásobě se dávka zvyšuje o 50 %, 
při dobré se ponechává, při vysoké se snižuje o 50 %)

 hnojivo - superfosfát při přípravě půdy

Hnojení draslíkem a hořčíkem

 draslík (K)
◦ podporuje dobré dozrávání a skladovatelnost cibulí

 nedostatek hořčíku (Mg)
◦ fyziologické poruchy na nadzemní části 
snížení výnosu

Nároky cibulové zeleniny na síru

 síra – nezbytná pro zajištění výnosu a kvality
 potřeba síry
◦ výnos 35 t.ha-1 cibule v našich podmínkách odčerpá z hektaru 25 kg síry

 síra – součástí alliinů - silice cibule
 před 20 lety potřeba kryta atmosférickými 

spady  dnes třeba sírou hnojit
◦ Cererit na podzim (sira v síranu draselném oproti 

běžnému NPK – tam chlorid) – nebo smíchat SD a SF
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Deficit dusíku u cibule

Deficit dusíku u česneku

Deficit fosforu u cibule
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Deficit hořčíku u cibule

Deficit Zn u cibule

Deficit zinku a mědi u cibule
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Výživa zeleniny sírou 

– předpoklad 
výnosu a kvality

Osnova

1. Síra – znovuobjevená rostlinná živina

2. Síra – esenciální v metabolismu rostlin

3. Síra – faktor výnosu zelenin

4. Síra – faktor kvality zelenin

Síra 

– znovuobjevená 
rostlinná živina
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Lesní porosty Jizerských hor zasažené kyselými dešti

www.cs.wikipedia.org

Vývoj mokré depozice síry a odběru síry rostlinami 
v Německu v letech 1890-2000

SCHNUG, 1993

Vývoj emisí SO2 ze stacionárních zdrojů (REZZO 1-3) v ČR

0

0,5

1

1,5

2

2,5

M
t

S
O

2
/r

o
k

www.chmi.cz



17. 3. 2014

25

Vývoj celkových depozic síry v ČR po roce 1998
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Pole celkové roční depozice síry v roce 1998

Pole celkové roční depozice síry v roce 2004
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Pole celkové roční depozice síry v roce 2007

Pole celkové roční depozice síry v roce 2010

Pole celkové roční depozice síry v roce 2011
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Celková depozice S (kg/ha) v ČR v roce 1998

pod 5 kg/ha
3%

5-10 kg/ha
32%

10-15 kg/ha
39%

15-20 kg/ha
18%

20-30 kg/ha
7%

30-40 kg/ha
1%

96 % území 
vykazuje 

depozice síry 
5-30 kg/ha

Celková depozice S (kg/ha) v ČR v roce 2004

pod 5 kg/ha
2%

5-10 kg/ha
72%

10-15 kg/ha
23%

15-20 kg/ha
2%

20-30 kg/ha
1%

97 % území 
vykazuje 

depozice síry 
pod 15 kg/ha

Celková depozice S (kg/ha) v ČR v roce 2011

pod 5 kg/ha
45%

5-10 kg/ha
52%

10-15 kg/ha
3%

97 % území 
vykazuje 

depozice síry 
pod 10 kg/ha
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Obsah Svodor. v půdě - Žabčice
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Odběr a distribuce síry u různých plodin
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Deficit síry u zelí
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Deficit síry u cibule

Deficit síry u rajčat

Zdroje síry pro agroekosystémy

• atmosférické depozice
• mineralizace organické hmoty v půdě
• stájová hnojiva
• mořský aerosol



17. 3. 2014

30

Statková hnojiva jako zdroj síry

• statková hnojiva
– chlévský hnůj - 0,09 - 0,12 % S
– kejda – 0,04 - 0,05 % S

Vývoj stavu skotu v letech 1981-2010
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Přísun živin na jeden hektar zemědělské půdy 
ve stájových hnojivech v ČR

- za hosp. rok 2004/2005 bylo chl. hnojem dodáno 2,1 kg S na ha z.p.

Síra 

– esenciální v metabolismu 
rostlin

Síra – esenciální živina

• esenciální pro všechny formy života
• pouze rostliny, bakterie a houby

– asimilace anorganického síranu 
• redukcí na sulfid a zabudování do sirných aminokyselin

• lidé a zvířata
– závislí na zajištění redukované síry v cysteinu nebo 

methioninu v potravě

• 0,2 – 0,5 % sušiny rostlin
– srovnatelné s obsahem fosforu
– významem často řazena za dusík
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Síra – příjem rostlinou

• kořeny aktivně 
ve formě aniontu SO4

2-

– i listy ve formě SO2, popř. H2S

• symport proton/sulfát (3H+/SO4
2-)

Vodorozpustná síra v půdě 
– především sírany

SO4
2-

SO4
2-

SO4
2-

SO4
2-

Schéma asimilace síry rostlinou
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Schéma asimilace síry rostlinou

cystein methionin
transsulfurylace

+ transmethylace

glutathion

fytochelatiny

bílkoviny 
(enzymy, thioredoxiny)

vitamíny, kofaktory
a prostetické skupiny

(ferredoxin, biotin, 
thiamin, acetyl CoA)

sekundární 
metabolity

aliiny

glukosinoláty

Nároky zeleniny na síru

Výnos (t.ha-1)
Odběr S v kg

na výnos z 1 ha na 1 t produktu

Listová: salát 30 15 0,50
špenát 25 10 0,40

Košťálová: zelí 70 80 1,15

květák 50 30 0,60

kedlubny 20 30 1,50

Plodová: okurky 40 10 0,25
rajčata 50 30 0,60
paprika 30 25 0,85
tykve 50 20 0,40
cukety 80 20 0,25

Kořenová: mrkev 30 10 0,33

petržel 20 10 0,50

celer 30 15 0,50

ředkvička 15 20 1,33

Cibulová: cibule 40 30 0,80

Náročnost brokolice na síru

• pro tvorbu 1 tuny růžic odebere brokolice 
cca 1 kg síry
– část v přístupné formě již v půdě
– část třeba dodat v hnojivech

až dávka nad 0,6 g na 1 rostlinu 
zvyšuje tvorbu glukosinlátů

(Schonhof et al., 1999)
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Obsah síry v rostlinách 
během vegetativního růstu

• jako optimální hladina obsahu S v rostlinách 
brokolice během vegetativního růstu 
se v literatuře uvádí 0,75 % S v sušině

• podobné jako u ostatních brukvovitých 
– čínské zelí (0,71-0,91 %)
– kedlubny (0,50-0,76 %)
– řepka (0,5-0,6 %)

Haneklaus et al., 2007; Hlušek et al., 2002; Lošák et al., 2008

Síra 

– faktor výnosu 
zelenin

Výnosový efekt síry

• primární
– přímé působení síry na výnos
– síra – součástí aminokyselin  proteinů
– síra - složka enzymů, resp. kofaktorů (metaloproteiny)

• sekundární
– nepřímé působení síry na výnos
– síra – podporuje rezistenci rostlin proti environmentálnímu 

stresu (xenobiotika, choroby)
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Síra – stavební součást bílkovin

cystein methionin

proteiny

součást aminokyselin a bílkovin

• součást aminokyselin (cystein a methionin), resp. proteinů (až 70 % celkové S)

Síra – složka enzymů

součást nitrátreduktázy

• cystein tvoří metaloproteiny – např. molybdenový kofaktor nitrátreduktázy

cystein methionin

DE KOK et al., 2004

Hmotnost růžic brokolice
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Výnosy cibule (t/ha) po aplikaci síry
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Síra – složka enzymů

součást nitrogenázy

• cystein tvoří metaloproteiny – např. 4Fe:4S protein

cystein methionin
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Hlízky na kořenech sóji a hrachu

Glycine max Pisum sativum

Nárůst výnosu po aplikaci síry v polních pokusech Indie

plodina
počet 
studií

výnos bez 
aplikace S

výnosová reakce na aplikaci S

rozpětí průměr rozpětí průměr

kg/ha %

pšenice 32 3209 150-2120 813 4,5-109,5 25,3

rýže 27 4389 56-1720 752 0,7-39,5 17,1

podzemnice 
olejná 23 1785 133-1480 566 8,2-106,6 31,7

řepka/hořčice 18 1122 83-839 335 10,1-92,8 30,0

sója 8 1426 202-698 361 14,2-35,6 25,3

slunečnice 6 1233 70-410 249 5,8-29,7 20,2

brambory 3 14567 1661-4281 3080 8,1-63,9 21,1

cibule 3 2480 80-1210 480 2,0-41,0 19,0

Tandon, 1991 

Výnosový efekt síry

• primární
– přímé působení síry na výnos
– síra – součástí aminokyselin  proteinů
– síra - složka enzymů, resp. kofaktorů (metaloproteiny)

• sekundární
– nepřímé působení síry na výnos
– síra – podporuje rezistenci rostlin proti environmentálnímu 

stresu (xenobiotika, choroby)
• tvorba aliinů, glukosinolátů, fytoalexinů, H2S, sirné peptidy a proteiny 

(defensiny, thioniny) a cíleně lokalizované elementární síry
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Vliv síry na rezistenci řepky proti chorobám

L. maculans: symptomy 21 dpi
B. cinerea: symptomy 4 dpi
P. brassicae: symptomy 7 dpi

dpi = dnů po infekci

DUBUIS et al., 2005

Vliv síry na napadení houbovými chorobami

Dávka S 

(kg.ha‐1)
Forma S

Půdní 
reakce

Výnos hlíz 
(t.ha-1)

Míra napadení (%)

Rhizoctonia
solani

Streptomyces
scabies

0 bez síry 5,9 23,9 33,3 47,1

25 SO4
2‐ 5,8 20,2 32,8 43,3

25 S0 5,4 20,7 26,2 28,9

50 SO4
2‐ 5,8 26,2 25,2 52,3

50 S0 5,3 27,0 19,7 43,3

Klikocka et al., 2004

Síra 

– faktor kvality 
zeleniny
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Síra a koncentrace nitrátů

• deficit síry

 zvýšení koncentrace nitrátů

Zvýšení obsahu nitrátů při deficitu S 
– důvody:

1. síra součástí aminokyselin (cys, met)  bílkovin
– nedostatek síry 

 nižší využití dusíku
 dusík zůstává v nebílkovinné formě, 

hromadí se volné AMK včetně kumulace nitrátů

cystein methionin

NO3
-

Zvýšení obsahu nitrátů při deficitu S 
– důvody:

2. síra součástí nitrátreduktázy (molybdenového kofaktoru)
– nedostatek síry 

 dusík zůstává kumulovaný ve vakuolách ve formě nitrátů

NO3
-
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Závislost koncentrace nitrátů v salátu
na obsahu síry v listech

SCHNUG, 1997

Obsah nitrátů v růžicích brokolice 
při hnojení sírou
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Schéma asimilace síry rostlinou

cystein methionin
transsulfurylace

+ transmethylace

glutathion

fytochelatiny

bílkoviny 
(enzymy, thioredoxiny)

vitamíny, kofaktory
a prostetické skupiny

(ferredoxin, biotin, 
thiamin, acetyl CoA)

sekundární 
metabolity

aliiny

glukosinoláty

Cibulová zelenina

• specifická vůně rostlin rodu Allium vzniká po 
hydrolýze cystein sulfoxidů enzymem alliinázou
na pyruvát, čpavek a sirné volatilní látky

• nedotčené buňky 
– alliin a příbuzné cystein sulfoxidy - v cytoplazmě
– enzymy alliinázy ve vakuolách

• porušením buněk  uvolnění enzymů 
 postupná eliminace sulfoxidů až na volatilní a 
vonné nízkomolekulární sirné organické látky

Bioaktivní sirné látky a jejich zdravotní působení

Rostlina S-obsahující komponenty Využití/vlastnosti

Křen

(Armoracia rusticana L.)

glukosinoláty (do 0,32 %): 
sinigrin, gluconasturtiin

(phenylethyl (15 %) a allyl 
(90 %) isothikyanathan)

artitis (záněty kloubů), kuděje, 
infekce močových cest, 

chřipka

Lichořeřišnice
(Tropaeolum majus L.)

glukotropaeolin
(benzyl isothiocyanát)

záněty průdušek (bronchitis), 
infekce močových cest, 

antimikrobiální
Česnek

(Allium sativum L.)
alliin (nad 0,3 %), alicin, 

scordinin, agens
arterioskleróza, vysoký krevní 

tlak, baktericidní

Cibule

(Allium cepa L.)
isoalliin, cycloalliin, 

thiosulfinát, sulfinyldisulfid

podpora trávení, proti 
chudokrevnosti, popáleniny 
(bodnutí včely, vosy), astma

Chřest

(Asparagus officinalis L.)
kyselina asparagová, 

glutation
detoxikace jater, ledvin, cév, 
močopudný, protirakovinný

Brokolice

(Brassica oleracea L.)
sulforafan antikarcinogenní účinky

Hořčice

(Brassica nigra L.)
sinigrin

podráždění kůže, vnější 
přikládání k povzbuzení 

prokrvení

Zelí

(Brassica oleracea L.)

glukosinoláty (do 0,16 %): 
sinigrin, glukobrassicin, 

glukoiberin, glukoraphanin

žaludeční vředy, abscesy, 
hojení ranPaulsen, 

2001
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Schéma asimilace síry rostlinou

cystein methionin
transsulfurylace

+ transmethylace

glutathion

fytochelatiny

bílkoviny 
(enzymy, thioredoxiny)

vitamíny, kofaktory
a prostetické skupiny

(ferredoxin, biotin, 
thiamin, acetyl CoA)

sekundární 
metabolity

aliiny

glukosinoláty

Glukosinoláty

• v minulosti 
– spojení takřka výhradně s toxickými účinky produktů 

rozkladu (u hosp. zvířat krmenými řepkovými šroty)

• dnes 
– v popředí zájmu – antioxidativní a antikarcinogenní účinky 

produktů rozkladu (např. isothiokyanáty, indoly)

Síra a produkce bioaktivních látek

• brukvovitá zelenina
– glukosinoláty
 rozklad myrosinázou  isothiokyanáty
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Rostlina S-obsahující komponenty Využití/vlastnosti

Křen
(Armoracia rusticana L.)

glukosinoláty (do 0,32 %): 
sinigrin, gluconasturtiin

(phenylethyl (15 %) a allyl 
(90 %) isothikyanathan)

artitis (záněty kloubů), kuděje, 
infekce močových cest, 

chřipka

Lichořeřišnice 
(Tropaeolum majus L.)

glukotropaeolin
(benzyl isothiocyanát)

záněty průdušek (bronchitis), 
infekce močových cest, 

antimikrobiální
Česnek

(Allium sativum L.)
alliin (nad 0,3 %), alicin, 

scordinin, agens
arterioskleróza, vysoký krevní 

tlak, baktericidní

Cibule
(Allium cepa L.)

isoalliin, cycloalliin, 
thiosulfinát, sulfinyldisulfid

podpora trávení, proti 
chudokrevnosti, popáleniny 
(bodnutí včely, vosy), astma

Chřest
(Asparagus officinalis L.)

kyselina asparagová, 
glutation

detoxikace jater, ledvin, cév, 
močopudný, protirakovinný

Brokolice
(Brassica oleracea L.)

sulforafan antikarcinogenní účinky

Hořčice
(Brassica nigra L.)

sinigrin
podráždění kůže, vnější 
přikládání k povzbuzení 

prokrvení

Zelí
(Brassica oleracea L.)

glukosinoláty (do 0,16 %): 
sinigrin, glukobrassicin, 

glukoiberin, glukoraphanin

žaludeční vředy, abscesy, 
hojení ran

Paulsen, 
2001

Bioaktivní sirné látky a jejich zdravotní působení

Obsah sulforafanu v sušině růžic brokolice
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Děkuji za pozornost!



biologická ochrana rostlin v konvenčním a 
ekologickém
zemědělství

Ochrana zelenin 
a sadů v rámci bio – pěstování

 

Ing. Morávková Eva 



Osnova

Ochrana rostlin před chorobami a škůdci 
v EZ

Zaměřeno na zeleninu, ovoce v rámci vlastní 
ekozahrady

 Mulčování – nastýlka půdy

 Polykultury



 Praktické provozování ekologického 
zemědělství je obtížné, vyžaduje zkušenosti a 
dlouhodobou koncepci. 

 Choroby a škůdci způsobují poškození úrody, 
s dopady  prodejnost. Proto má ochrana rostlin, 
zaměřená zejména na prevenci v EZ, velký 
význam. 

 Cílem ochrany rostlin v ekologickém 
zemědělství není vyhubení patogenů, ale jejich 
regulace.

 Ekologické i konvenční zemědělství má 
v podstatě shodný záměr: udržet pěstované 
rostliny ve zdravém zdravotním stavu. 

 Konvenční zemědělství --) pesticidy. 

 Ekozemědělci mají omezený sortiment 
povolených přípravků k ochraně rostlin 
vyrobených na rostlinné či minerální bázi. 



Přípraky na ochranu rostlin

 Použití konkrétních přípravků na ochranu 
ponechává NR č. 2092/91 na právních 
předpisech v jednotlivých členských zemích.

 V ČR je nutný soulad se Seznamem 
registrovaných přípravků na ochranu rostlin, 
který vydává Státní rostlinolékařská správa 
(SRS). Na jejím základě KEZ (kontrolní 
organizace EZ) sestavuje Seznam přípravků na 
ochranu rostlin, které lze použít v ekologickém 
zemědělství (stav k 1.1.2014)

 http://www.kez.cz/pripravky-na-ochranu-rostlin

http://www.kez.cz/pripravky-na-ochranu-rostlin
http://www.kez.cz/pripravky-na-ochranu-rostlin
http://www.kez.cz/pripravky-na-ochranu-rostlin
http://www.kez.cz/pripravky-na-ochranu-rostlin
http://www.kez.cz/pripravky-na-ochranu-rostlin


Prostředky pro ekologickou ochranu rostlin
Mechanické prostředky 

Feromonové lapáky 

Chemické, minerální, organické přípravky

Mikrobiální preparáty 

Členovci, hlístice 

Rostlinné výtažky a oleje 

Rostlinné insekticidy

 Tabák (Nicotiana) 

 Rotenon (Derris)

 Pyretrum (Chrysanthemum) 

 Insekticidní mýdla

 Rostlinné (minerální) oleje 

 NeemAzal T/S (Azadirachta indica) 

 Milsana (Fallopia sachalinensis) 

 Pongam oil (Pongamia glabra) 

 Extrakty pro domácí použití 



Mechanické prostředky ochrany

 Lepové desky – žluté, modré, bílé – sady, 
skleníky, pole – nezasychaný lep

 žluté lepové desky proti mšicím a molicím ve 
sklenících, žluté sférické lapáky vrtule 
třešňové, smutnicím

 modré lepové desky proti třásněnkám, 

 bílé lepové desky proti pilatkám. 

 Využívají se spíše k monitoringu náletu škůdců.

 Na ochranu zeleniny -  košťálové 
proti vyslepnutí např. květáku, praskání 
kedluben, vyžírání listů aj.

 Lepové pásky – na kmeny stromů – proti 
pídalce podzimní na ovocných dřevinách.



Mšice na růžích



Mšice na řepě



molice





Modré lepové desky

 Proti třásněnkám - 
 do bytu, skleníku 
a ven na signalizaci 
a odchyt 
nenápadného, ale 
nebezpečného 
škůdce..



POŠKOZENÍ TŘÁSNĚNKAMI



Vrtule třešňová



Pilatka švestková, jabl.



Pidalka podzimní
 Na jaře požerky na 

mladých listech, 
květních poupatech, 
květech i plodech 
ovocných dřevin. V 
listech vykousané 
zpočátku drobné 
otvory, které se 
postupně zvětšují až 
zůstávají jen silnější 
žebra.

 Škodí hlavně na jaře - 
přemnožení 
způsobuje holožíry. 



píďalka



MECHANICKÉ PROSTŘEDKY OCHRANY 

 Sítě a plašiče – používají se např. v ovocnářství 
a vinohradnictví proti ptákům.

 Netkaná textilie (sítě) proti hmyzu, např. proti 
pochmurnatce mrkvové a dalším škůdcům 
zeleniny. Vrtalce porové na póru.



Netkané textilie vrtalka pórová



Pochmurnatka mrkvová



Feromonové lapáky

 

 Feromonové lapáky pro stovky druhů hmyzích 
škůdců, především motýlů, brouků a dalších. K 
monitorování škůdce. Nejsou tedy prostředky 
přímé ochrany. 

 V zahraničí jsou používány feromony  i v přímé 
ochraně, a to tzv. metodou matení samců. Tato 
metoda se využívá proti obaleči jednopasému a 
mramorovému ve vinicích, obaleči jablečnému 
v jabloňových sadech a některým jiným 
škůdcům.



obaleč



Chemické, minerální, organické příp.

 Mědnaté přípravky - přípravky na bázi 
oxychloridu či hydroxidu mědi. Použití: 
postřikem proti houbovým chorobám, 
především proti oomycetám (pravým plísním).  
JÍCHY bordóská,burgundská.

 Draselné soli mastných kyselin - (např. 
Neudosan) mají insekticidní účinek na molice, 
mšice, larvy ploštic, křísů a další organismy.

 Koloidní síra - (přípravek Kumulus WG, Sulikol) 
je účinná proti houbám ze skupiny padlí a proti 
některým původcům skvrnitostí.

 Oxid siřičitý - (přípravek Solfobenton) bentonit 
poutající síru, kterou za vlhka postupně 
uvolňuje (sublimací). Použití: proti plísni šedé 
na révě vinné. Aplikace jako prášek nebo 
postřik.

 Hydrogenuhličitan sodný - (přípravek 
Bioformatox) je registrován proti mravencům a 
používá se např. ve sklenících i pařeništích.

 Albumin, mléčný kasein, lecitin - (přípravky: 
Bioan, Bioblatt Mehltaumittel, Bioblatt, Mehltau 
Spray) fungicidní efekt daný změnou reakce 
povrchu rostlin. Použití : proti padlí.



 Bordeauxská či bordoléská jícha se připravuje 
ze skalice modré (zelené) a čerstvě páleného 
vápna (poměr 1:0,5), ale pozor na míchání – 
obě látky namíchat zvlášt  a poté lijeme roztok 
skalice do vápna (ne obráceně!) – vzniká 
kyselá jícha – popálení listů. 

 Jícha musí být zásaditá, dobře lpí na listech. 
Jíchou postřikujeme kultury, je-li pošmourno, 
aneb zrána a navečer, nikdy ne, je-li slunečno – 
listy i plody mohou být popáleny. Nesmí se 
stříkat také za rosy, aby roztok nebyl zřeďován. 
List musí se stříkati hlavně zespodu, ale i 
svrchu a ne jak se obyčejně děje pouze svrchu, 
jelikož choroboplodné zárodky vnikají do rostlin 
obyčejně průduchy, které jsou hlavně na spodní 
straně listu. (Milotický hospodář 1935).

 Brambory, rajčata, réva vinná, broskvoň- 
kadeřavost



 Jícha burgundská jest směsí meďnato-sodnou, 
tedy místo vápna používá opět v poměru 1:1 
(skalice modrá : krystalové sodě či 0,5 sody 
kalciové). Meďnatých jích používáme proti 
choroboplodným zárodkům, např. na révě vinné 
proti peronospoře. 

 Síru práškovou lze použít na jíchu 
sírovápennou, kterého lze použít i proti 
roztočům a na révě vinné proti akarinose. 
(Milotický hospodář 1935).





Mikrobiální preparáty

 Jedná se o přípravky na ochranu rostlin na bázi 
mikroorganismů (bakterií, virů, hub a dalších 
organismů) používaných k regulaci škůdců. 

 Význam hlavně v uzavřených prostorách (např. 
sklenících  fóliovnících či skladech). 



Mikrobiální preparáty

 Bacillus subtilis (přípravek Ibefungin): bakterie 
produkující enzymy, které mají baktericidní a 
fungicidní účinky. Použití: vinice – plíseň šedá, 
máčení a postřik sazenic okrasných dřevin

 Bacillus thurigiensis ssp. kurstaki (Biobit XL, 
Biobit WP, Foray 48 B): bakterie napadající 
housenky motýlů. Aplikuje se postřikem v době 
líhnutí housenek z vajíček. Použití: košťáloviny 
– bělásci, předivka polní. Fenykl, kmín, kopr, 
mrkev, pastinák a petržel – makadlovka 
kmínová, obaleč polní. V zahraničí je povolen i 
k ochraně kukuřice před záviječem kukuřičným 
a černopáskou bavlníkovou. Skleníky - 
černopáska bavlníková a jiné druhy motýlů. 
Ovocné sady – jabloň – obaleč jablečný. 
Všechny druhy ovocných dřevin – přástevníček 
americký, bekyně zlatořítná, píďalka podzimní, 
bourovec prsténčitý a druhy škodlivých motýlů. 
Vinice – obaleč jednopasý a obaleč 
mramorovaný. Lesní porosty – bekyně mniška, 
bekyně velkohlavá, obaleči.



Mikrobiální preparáty

 Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis 
(přípravek Novodur): bakterie napadající larvy 
brouků, např. mandelinky bramborové, 
květopase jabloňového a dalších brouků. 
V současnosti již v ČR vypršela platnost 
registrace, je možné ji obnovit. V EU hojně 
využíván proti mandelince bramborové a 
květopasu jabloňovému.

 Pythium oligandrum (přípravek Polyversum): 
oospory hyperparazitické houby parazitující na 
fytopatogenních houbách. Použití: moření osiva 
okurek, zálivka okurek, moření osiva pšenice 
proti černání pat stébel. V současnosti 
přípravek v ČR registrován pouze pro řepku: 
fomová hniloba, sklerociová hniloba.

 Trichoderma harzianum (přípravek Supresivit): 
spóry hyperparazitické houby parazitující na 
myceliu patogenních hub. Použití: inkrustace či 
moření osiva zeleniny a okrasných rostlin, zapracování 
do substrátu.



Bac. Subtilis, bac. Thurigiensis ssp. 
kurstakii 



 Polyversum je mikrobiologický fungicidní 
preparát používaný k ochraně rostlin proti 
houb. ch. napadajícím především kořeny, 
kořenové krčky či paty stébel. 
Jeho hlavní účinnou složkou je houbový 
organismus (Oomyceta) Pythium oligandrum. 

 POLYVERSUM nejenže chrání pěstované 
rostliny před již zmíněnými chorobami, ale i 
zvyšuje jejich odolnost proti chorobám 
nadzemních částí a aktivně stimuluje výši 
výnosu.

 Mikrobiální fungicidní přípravek na ochranu 
rostlin ve formě smáčitelného prášku slouží k 
ochraně proti:

 Fomové a sklerociniové hnilobě u řepky

 Mák setý Helmintosporioza, plíseň maková

 Jahodník Plíseň šedá, Červená hniloba, 
Fytoftorová hniloba 

 Okurka Plíseň okurková 



 Přípravek nevyžaduje žádnou ochrannou lhůtu 
mezi posledním ošetřením a sklizní ošetřované 
plodiny. Přípravek nelze předávkovat. 
Nevyžaduje žádné symboly bezpečnostních 
rizik, není jedovatý.

 Pythium oligandrum přímým mykoparazitismem 
napadá fytopatogenní houby. Za pomoci 
vytváření enzumu rozkládá jejich těla (mycelia) 
a některé rozmnožovací orgány (sklerocia). 
Pythium oligandrum má tak snadnějsí pozici 
pronikat svými vlákny do fytopatogenních hub, 
ze kterých získává živiny a využívá je pro vlastní 
výživu. Tento proces trvá, dokud fytopatogenní 
houbu zcela nevysaje a nezničí. 



Pythium oligandrum



ČLENOVCI, HLÍSTICE

 Nejpoužívanější přípravek i v polním 
hospodářství

 Trichograma (Trichoplus – Trichogramma 
pintoi, T. evanescens, Tricho strip, T. brassicae) 
Přípravek byl v roce 2006 v ČR registrován.

 Přípravek je nejvíce používaný :

 orná půda – kukuřice (osivo, zrno, siláž, 
cukrová kukuřice) – zavíječ kukuřičný, 
černopáska hlávková,

 zelí, květák a ostatní brukvovité - můra zelná 
( v ČR ověřování),

 paprika – zavíječ kukuřičný, černopáska 
bavlníková ( v ČR ověřování),

 rajčata – černopáska bavlníková ( v ČR 
ověřování),

 skleníky – motýli (můra zelná a další druhy rodů 
Mamestra a Lacanobia), černopáska 
bavlníková, případně další druhy můr ( v ČR 
ověřování),

 sklady – zavíječi, příp. další skupiny škodlivých 
motýlů ( v ČR ověřování).



trichogramma



 Následující bioagens se používají především u zeleniny 
a květin, ve sklenících a v interiérech:

 Amblyseius degenerans (přípravek Thripans) – predátor třásněnek,

 Amblyseius californicus – predátor svilušek,

 Amblyseius cucumeris (přípravek Biolaagens ACu a Thripex) – 
predátor třásněnek,

 Aphidis colemani (přípravek Aphidius colemani a Biolaagens ACo) – 
parazitoid mšic ( kromě Kyjanek),

 Aphidius ervi (přípravek Aphidius ervi a Ervipar) – parazitoid kyjanek ,
Aphidoletes aphidimyza (přípravek Biolaagens AA) – predátor mšic,

 Cryptolaemus montrouzieri (přípravek Biolaagens CrM) – predátor 
červců,

 Dacnusa sibirica (přípravek Minusa: D. sibirica, D. isaea) - parazitoid 
larev vrtalek,



Bioagens - skleníky

 Diglyphus isaea (přípravek Minusa: D. sibirica, D. isaea) - parazitoid larev 
vrtalek)

 Encarsia formosa (přípravek Encarsia formosa) – parazitoid mšic,

 Hippodamia convergens (přípravek Aphidamia) – predátor,

 Hypoaspis aculeifer (přípravek Entomite) – predátor larev dvoukřídlých a 
třásněnek,

 Leptomastix dactylopii (přípravek Lepropar) – parazitoid puklic,

 Macrolophus caliginosus (přípravek Macrolophus caliginosus) – predátor 
molic,

 Orius laevigatus (přípravek Orius laevigatus a Thropor – laevigatus) – 
predátor širšího spektra hmyzu a roztočů,



Bioagens - skleníky

 Phytoseiulus persimilis (přípravek Biolaagens 
PP) – predátor svilušky chmelové,

 Typhodromus pyri (přípravek Biolaagens TP a 
Typhlodromus pyri) – predátor roztočů, 
především svilušek a hálčivců. Použití: ovocné 
sady a vinice. Druh dlouhodobě přežívá 
v ošetřených kulturách, takže obvykle stačí jen 
jediná  aplikace.



Amblyseius degenerans -) třásněnky



Amblyseius californicus-) svilušky



Aphidis colemani -) mšice



Aphidoletes aphidimyza -) mšice



Cryptolaemus montrouzieri -) červci



Cryptolaemus montrouzieri - červci



Dacnusa sibirica -) vrtalka



Encarsia formosa -) MŠICE



Hippodamia convergens -) MŠICE



Hippodamia convergens - LARVA



Phytoseilus persimilis -) SVILUŠKY



Typhodromus pyri -) hálčivci, svilušky



ENDOPARAZITICKÉ HLÍSTICE

 skupina bioagens určených pro biologickou 
ochranu rostlin, včetně využití v EZ,

 Parazitické hlístice z rodů Steinernema, 
Heterorhabditis, Phasmarhabditis jsou běžnou 
součástí půdních biocenóz po celém světě. 
Entomoparazitické hlístice jsou široce polyfágní 
a mohou napadat velmi rozmanitý sortiment 
hmyzích druhů.  



ENDOPARAZITICKÉ HLÍSTICE

 Aktivními složkami parazitických hlístic jsou 
symbiotické bakterie, které nejsou primárně 
patogenní - postrádají schopnost aktivně 
pronikat do těla hmyzu, do zažívacího traktu se 
dostanou spolu s potravou. 

 Spolupůsobením komplexu BAKTERIE x 
HLÍSTICE dochází k velmi rychlému usmrcení 
napadeného jedince. 

 Používány proti škůdcům, kteří jsou alespoň 
částí svého vývoje vázáni na půdu.



hlístice

 Heterorhabditis megidis (přípravek Larvanem): 
hlístice parazitující v larvách lalokonosců. P: 
okrasné školky, okrasné zahrady (především 
rododendrony), skleníkové kultury, pěstitelské 
substráty.

 Phasmarhabditis hermaphrodita (přípravek 
Nemaslug): hlístice parazitující ve slimácích. 
Aplikují se zálivkou na vlhký povrch půdy. 
Parazitují v mnoha druzích slimáků. Použití: 
zelenina na orné půdě, zahrady, skleníky a 
okrasné školky.

 Steinernema feltiae (přípravek Entonem): 
hlístice parazitující v larvách dvoukřídlého 
hmyzu. Aplikace zálivkou na vlhký povrch půdy. 
Použití: žampiony, množárny květin, byty a 
interiéry, produkce zahradnických substrátů



Heterorhabditis megidis -) LALOKONOSCI



Phasmarhabditis hermaphrodita







Steinernema feltiae –smutnice, hmyz v 
půdě (larvy , housenky)
 Larva hlístice 

produkuje bakterie 
Xeronorhabudus b. 
do těla hmyzu a 
toxiny bakterií zabíjí 
hostitele do 48 hod. 
Bakterie natráví  
obsah těla hmyzu, 
kterým se živí larvy 
hlístic- hmyz hyne.



Rostlinné výtažky a oleje

 Přírodní pyrethrum extrakt z rostliny 
Chrysanthemum cinerariaefolium – insekticid, 
neselektivní – ničí i populace užitečných 
organismů. V ČR není registrován.

 Azadirachtin - výtažek ze semen tropické 
dřeviny Azadirachta indica vysoká insekticidní 
účinnost na hmyz i roztoče, konkrétně hmyz 
savý (mšice, třásněnky). V ČR není dosud 
registrován. V zahraničí běžně, obchodní název 
NeemAzal.

 Rotenon Výtažek z Derris spp., Lonchocarpus 
spp. a Terphrosia spp. – insekticid. V ČR není 
registrován.

 Quassia - výtažek z Quassia amara – insekticid, 
repetent. V ČR není registrován.

 Rostlinné oleje

 Řepkový olej (např. Biool, Folio) – účinný proti 
sviluškám, larvám molic, puklicím a některým 
dalším, především savým škůdcům.

 Řepkový olej + lecitin (registrovaný přípravek 
Bioton), působí proti padlí.



Tabák

 Pro extrakce se používají listy druhu Nicotina 
tabacum, N. rustica, N. sylvestris (č: 
Solanaceae). Alkaloid Nikotin – toxický pro 
hmyz, působí jako srdeční (nervový) jed. Použití 
je všestranné – proti mšicích, molicím, 
sviluškám, třásněnkách, proti ranným stádium 
housenek, proti larvám mandelinky 
bramborové.

Rotenon - Derris eliptica – kožnatec vejčitý (č: 
Fabaceae)

 Pochází z oblasti východní Asie, Indie a 
Malajsie, také z Afriky. Jsou to rúzně vysoké 
keře nebo stromy. Obsahové látky : flavonoidy, 
tyto látky zabraňují dýchání hmyzu, působí tak 
jeho celkovou paralýzu. Jsou to tedy tzv. nerové 
jedy. 

 Neškodný pro teplokrevné živočichy, ale totéž 
nepatí pro studenokrevné – pozor u vodních 
toků! 

 Používá se v Americe, Francii a Španělsku, ale 
dostupnost rostlinného materiálu je velmi 
problematická.



Pyrethrum – chryzantémy, řimbaby

Chrysanthemum (Tanacetum, Pyrethrum) 
cinerariifolium – řimbaba stračkolistá, 
Chrysanthemum coccineum – řimbaba šarlatová

 Extrakty obsahují řadu účinných látek Pyrethrin, 
Cinerin a Jasmolin. Na hmyz působí okamžitě 
jako kontaktní a požerový jed. Působí podobně 
jako nikotin na nervovou soustavu, kdy přeruší 
její funkci, a hmyz tak okamžitě paralyzují.

 Použití v boji proti všem běžným škůdcům, jako 
jsou svilušky, třásněnky,molice, housenky 
motýlů.



Azadirachtin extrakt  z rostliny (Azadirachta 
indica)

 Tzv. Neem oleje. Jedná se o až 30 m strom 
pocházející z oblastí jihovýchodní Asie, 
Pakistánu, Srí Lanky, Thajska, Malajsie a 
Indonésie. Plodí desátý rok po výsadbě. Účinná 
látka neem azal vniká do listů a proudí cévními 
svazky – hmyz ji pozře při saní umírá. Účinný 
hlavně na mšice, třásněnky, mandelince 
bramborové a také proti svilušce chmelové. 
Nálety těchto škůdců jsou nárazové, důležitou 
roli zde hraje signalizace.

 NEEM AZAL T/S



Azadirachta, pongamia



Pongamie, karanjin - Pongamia glabra ( syn. Derris indica )

       Má insekticidní, antifidativní (protipožerové) 
a repelentní účinky. Olej ze semen.Mšice, 
molice, svilušky. Jedná se o stromy Pongamia 
glabra. Původem pochází z indického 
subkontinentu. V Indii se květy, listy i plody 
používají v lidovém léčitelství.

 V ochraně rostlin se používají alkoholové 
extrakty (z listů a plodů), mají insekticidní, 
antifidantní, repelentní a také fungicidní účinky. 
Největší uplatnění však má olej ze semen. 

 Bohužel přípravky pro volný trh nejsou 
prozatím registrované v Evropské unii. (Velmi 
dobrou kombinací je směs pongamového a 
azadirachtinového oleje).



Mandelinka - neem azal t/s



KŘÍDLATKA SACHALINSKÁ

- velmi invazní rostliny, porosty likvidovat. 

 Další možnost použití je v zahradách, 
konkrétně extrakt z rostliny - v Německu  se 
prodává pod obchodním názvem Milsana, proti 
plísni okurkové (Pseudoperonospora 
cubensis),padlí na tykvovitých – dýně, cukety. 

 Přípravek Milsana je rostlinný výtažek 
předcházející padlí na zelenině. Milsana 
obsahuje výtažek ze rdesna sachalinského, 
Fallopia sachalinensis (dříve Reynoutria 
sachalinensis). Milsana neublíží užitečnému 
hmyzu. 



křídlatka



Rostlinné výtažky a výluhy
 V EZ je možností využívat i jiné přípravky na 

ochranu rostlin, jsou všeobecně doporučovány 
a používány, ale dosud nebyly zapsán do 
úředního registru „Seznamu přípravků na 
ochranu rostlin používaných v EZ“.

 Přípravky nejsou registrovány, jen domácí 
využití a nutnost dodržet některé zásady při 
použití těchto přípravků.



Extrakty pro domácí použití

 Ajuga sp. – zběhovec, 

 Allium sativum – česnek kuchyňský, 

 Artemisia sp. – pelyněk, 

 Lavandula officinalis – levandule lékařská, 

 Origanum sp.  a Thymus sp. – dobromysl, 
majoránka, 

 Salvia sp. – šalvěj, 

 Tagetes sp. – aksamitník,

 Tanacetum – vratič, 

 Urtica dioica – kopřiva dvoudomá



 VÝHODY 

 Metodičnost, rychlá degradace v prostředí, 
dostupnost materiálu pro přípravu extraktů, 
zabránění rezistentních populací škůdců, 
spektrum účinnosti, jednoduché zacházení a 
skladování.

 NEVÝHODY

 Pracnost, omezená výroba, znalosti.



Ajuga sp. - zběhovec (Lamiaceae)

 Proti housenkách 
bělásků, mšicím, 
mandelince 
bramborové.



Allium sativum L. – česnek kuchyňský (Amaryllidaceae)

 Možné použití proti 
třásněnkám, 
sviluškám, mšicím a 
molicím. Proti 
housenkám v nižším 
vývojovém stupni a 
larvám mandelinky 
(antifidantně). 
Působí také 
antibakteriálně  a 
fungicidně (proti 
listovým 
skvrnitostem a 
plísním – plíseň 
okurková,      
rajčatová a padlí).



Artemisia sp. – pelyněk (Asteraceae)

 Tyto látky u hmyzu 
obecně blokují nebo 
naopak zrychlují 
dýchání, což 
způsobuje 
metabolické změny a 
smrt. Látky působí 
také antifidantně a 
repelentně.

 Proti mšicím, 
sviluškám a molicím 
i housenkám 
běláska.



Lavandula officinalis – levandule lékařská (Lamiaceae)

 Extrakty působí proti 
molicím a mšicím.



Origanum sp.  a Thymus sp. – dobromysl, majoránka (Lamiaceae) Origanum vulgare,       
  O. majorana, Thymus vulgaris.

 Použití preventivní – 
proti housenky 
motýlů, larvy 
mandelinky, mšice i  
molice.



ŠALVĚJ - Salvia sp. (Lamiaceae)

 Extrakt se používá 
hlavně k prevenci – 
má repelentní a 
antifidantní účinky 
na housenky motýlů, 
nebo larvy ale i 
dospělce mandelinky 
bramborové.



Tagetes sp. (Asteraceae) – aksamitník

 Rostliny nepříjemně 
vonící. Preventivní 
postřiky proti 
škůdcům – housenky 
motýlů, larvy i 
dospělci mandelinek 
a také mouchy 
domácí. Přímé 
insekticidní účinky 
proti mšicím, 
sviluškám, molicím, 
mladé housenky 
motýlů.



Urtica dioica – kopřiva dvoudomá (Urticaceae)

 Sběr a extrakce : po 
celý rok sbíráme 
nadzemní část. Mají 
insekticidní, 
repelentní a 
antifidantní účinky – 
proti mšicím a 
sviluškám. Omezují 
vliv některých 
půdních patogenů – 
zálivka k rostlinám.



Proti škůdcům



MŠICE 

Spruzit AF
Neudosan



MOLICE



TŘÁSNĚNKY



SVILUŠKY



housenky motýlů



MANDELINKA BR.



slimáci

 Nemaslug



 Rostlinami proti slimákům

 Slimáci nesnášejí výrazné vůně, proto můžeme 
kolem osázených záhonků nasypat nařezané 
listy a nať z rajčat, oregana, majoránky, libečku 
nebo hořčice.

 Proti slimákům je užitečný i odvar 
z mateřídoušky, rajčatových listů, měsíčku, 
šalvěje a česneku. Vychladlým odvarem 
polijeme půdu kolem zeleniny



hlodavci



Proti houbovým chorobám



plísně



 Bukanyr

 Cuprocaffaro

 Flowbrix

 Funguran-OH 50 WP

 KeMiChem-Cu-Flo

 Kocide 2000

 Korzar 

  Kuprikol 250 SC



padlí

 Sulikol

 Agrosales – Síra 80

 Bioton

 Kumulus WG

 Nimbus WG

 Sulfolac 80 WG 

 Křemenáček

 Roháček



Výrobci a prodejci

 Agrobio Opava

 Agrobio Rokycany

 Neudorff pobočka 
Brno

 Agro CS Česká 
Skalice

 Biocont Laboratory 
Brno 

 Zemcheba Chelčice 
(Biola Chelčice) 
Vodňany

 Koppert Holandsko

  Trifolio-M GmgH 
Německo

 Niem-Handel 
Německo

 Obchodní domy 
Bauhaus, Baumax, 
Hornbach, Obi



Děkuji za pozornost



Polykultury – vhodné kombinace
 Karotka – cibule

 Pozdní mrkev – pór

 Keř. fazole – červ. řepa – saturejka

 Celer – pór

 Mrkev- salát – pažitka

 Rajčata – petržel

 Salát – ředkvičky – kedlubny

 Koštáloviny – keř. fazole

 Okurky - kopr



 Nevhodné kombinace

 - vzájemně po sobě se nesnášejí řepa a špenát, 

 - po kedlubnu a kadeřávku by se neměla 
pěstovat ředkvička, ale hlavně ne květák, 
kapusta a růžičková kapusta, a to ani 
v opačném pořadí střídání,

 - podobně oboustranně nestřídáme cibuli s 
pórem,

 - pro okurky jsou nevhodnou předplodinou 
rajčata, kapusta, květák, růžičková kapusta,

 - nevhodné je též oboustranné střídání špenátu 
a salátu.





 Bylinky jako spolehliví partneři

 V zahrádkách lze využít i schopnost bylinek 
vůní odpuzovat škůdce a použít je jako 
biologickou ochranu zeleninových, trvalkových 
či růžových záhonů. Některé dokonce zvyšují 
úrodu a zlepšují chuť zeleniny.

 - Voňavá levandule odpuzuje mšice od růží. 
Sázíme ji také tam, kde se chceme zbavit 
mravenců. 

 - Máta peprná a máta klasnatá díky intenzivní 
vůni působí proti mšicím. Chrání zeleninu i před 
dřepčíky. Máta peprná dokonce zlepšuje chuť 
rajčat. 

 - Tymián zasazený jako obruba květinového 
nebo zeleninového záhonu odradí všechny 
slimáky a plže. 

 - Pažitka je vhodná na pěstování s mrkví, ale i 
s cibulí, košťálovinami, salátem, okurkami a 
celerem. Pokud bude lemovat záhony, zamezí 
napadení padlím. Kromě toho chrání jahodníky 
před plísní šedou. 

 - Česnek a pažitka chrání růže před černou 
skvrnitostí. 

 - Vůně fenyklu přitahuje užitečný hmyz požírající 
molice. 

 - Bazalku vysazujeme s rajčaty. Zlepšuje jejich 
růst i chuť, odpuzuje komáry a mušky. Příznivě 
ovlivňuje i cukety a okurky. 

 - Heřmánek pravý se také hodí na lemování 
zeleninových záhonů, působí příznivě hlavně na 
cibuli. 

 - Záhon aksamitníků chrání před háďátky 
brambory, jahodníky, cibuloviny a růže. V jejich 
blízkosti se dobře daří i rajčatům. 

 - Lichořeřišnice odpuzuje mšice, housenky, 
slimáky, mravence a myši. Tam, kde roste, 
rychleji vyhyne pýr. Pokud ji zasadíme do 
skleníku, pomůže odpuzovat molice. Postřik 
z listů odhání od zeleniny škodlivý hmyz. Použít 
ho můžeme na brambory, ředkvičky, dýně a 
všechny druhy z čeledi brukvovitých. 

 - Měsíček lékařský odpuzuje mšice, housenky, 
slimáky i mravence a zároveň chrání sousední 
rostliny před háďátky 

 - Saturejka odpuzuje běláska zelného. 

 - Kerblík ochrání salát před mšicemi, slimáky i 
mravenci 

 - Šalvěj chrání košťáloviny před běláskem 
zelným a před slimáky. 

































Rostlinné hnojůvky

 Hnojůvka z kopřiv

 Z kostivalu

 Směs bylin

 Výtažek z kompostu

 Tekutý hnůj



 Hnojůvka z kopřiv

 Nejznámější výtažek z rostlin, který si každý 
biozahrádkář může snadno připravit sám, je 
hnojůvka z kopřiv. Používají se k tomu čerstvé 
rostliny, které se mohou odřezávat od jara do 
léta. Plodné kopřivy se semeny se už nehodí.

 Na výrobu tekutých hnojiv je zapotřebí pokud 
možno ne moc malý plastový sud. Kovové 
nádoby se nehodí, protože během fermentace 
mohou probíhat nežádoucí chemické reakce 
mezi kovem a roztokem. Nádoba by se měla 
překrýt dřevěným nebo drátěným roštem, aby 
do ní nemohli spadnout ptáci nebo jiní drobní 
živočichové. Otvory ale musí být tak velké, aby 
mohl vzduch dostatečně cirkulovat.

 Deštová voda nebo odstátá.

 Neplňte nádobu až po okraj, tekutina by měla 
zůstat alespoň na šířku dlaně pod okrajem, 
neboť během fermentace bude hnojůvka pěnit 
a nádoba by přetekla. 

 Hnojůvka vždycky nepříjemně zapáchá. Hrst 
kamenné moučky, anebo trochu výtažku 
z květů kozlíku, může tyto doprovodné jevy 
zmírnit

 V každém případě se musí hnojůvka před 
použitím naředit vodou. V normálním případě 
se ředí v poměru 1/10. 

 Hnojůvka je připravena k použití, jakmile 
ztmavla a už nepění. Podle počasí je to po 1,5 
až 3 týdnech. Pak můžete nádobu zakrýt. 
Hnojůvka vydrží až do konce vegetační sezony. 
Na podzim můžete nepoužité zbytky vylít na 
kompost. 

 Půdu, která byla pohnojena kopřivovou 
hnojůvkou, vyhledávají žížaly. Většina rostlin 
v okrasné, zeleninové a ovocné zahradě může 
být vyživována tímto cenným, zdravým 
rostlinným extraktem. Toto na dusík bohaté 
hnojivo nesnášejí pouze fazole, hrách, cibule a 
česnek. 

 Koštáloviny,…







 Jiné hnojůvky

 Kostival lékařský nebo kostival drsný 
(Symphytum officinale, S. asperum) jsou léčivé 
byliny, obsahující velké množství bílkovin. 
Kostival drsný hromadí dusík a draslík. Podle 
zkušeností úspěšných biozahrádkářů svědčí 
tato hnojůvka obzvláště rajčatům. 

 Směs bylin, jako kokoška, přeslička, heřmánek, 
pampeliška s přídavkem mnohých jiných 
aromatických rostlin, jako je máta, pažitka, 
yzop a majoránka, se hodí pro přípravu 
„kořenné“ hnojůvky. Také vratič, kapradiny, 
cibule a česnek se hodí jako přídavky pro 
tekutá hnojiva. 

 Do hnojůvky může být namícháno menší 
množství hnojiva živočišného původ, např. 
slepičí trus, moučka z rohoviny, krve nebo kostí 
nebo kompostový startér, stejně jako lopata 
zralého kompostu.

 Výtažek z kompostu je tekuté hnojivo, které 
získáme z kompostu bez jakýchkoli dalších 
přídavků. Vědro plné vyzrálého kompostu se 
nasype do sudu a přelije 10 litry vody. Vše se 
řádně promíchá a nechá se usadit. Výtažek 
z kompostu obsahující živiny se může použít 
jako mírné hnojivo přímo na list.



Kostival lekařský, vratič obecný



biologicko-dynamické preparáty

 Roháček

 Křemíkový preparát

 Kompostový preparát

 Homeopatické (nepatrné) koncentrace. 1:100 
až 1:50 000.

 Působení sil – Slunce, Měsíce a planet. Předci 
cítili. Setí při vzestupné fázi měsíce,..

 http://www.bioinstitut.cz

http://www.bioinstitut.cz/documents/BIODYN_1_xy.pdf
http://www.bioinstitut.cz/documents/BIODYN_1_xy.pdf


Přehled biodynamických preparátů

Č. preparátu název Příprava / 
výchozí látka

účinek použití

500 Roháček 
(kravinec)

v krav. rohu 
přes zimu

podpora 
půdních 
procesů, 

zakořeň. r.

na půdu

501 Křemenáček 
(rozdrcený 
křemen)

v krav. rohu 
přes léto

podpora 
fyziolog. 

pochodů v r.

na r. – ch., š.

502 Řebříček květy v měchýři 
jelena

podpora 
procesů 

draslíku a síry

503 Heřmánek 
květy

v hovězím 
střevě

podporuje 
poutání tvorby 

humusu a 
procesy ve 
spojení s 
draslíkem

do kompostu



Č. preparátu název Příprava / 
výchozí látka

účinek použití

504 Kopřiva kvetoucí r. v 
humózní 

půdě

podpora 
tvorby 

humusu, 
struktury 

půdy, kejdy

do hnoje, 
močůvky

505 Dub. kůra v lebce 
domácího 

zvířete

podporuje 
odolnost r.

506 Pampeliška v „okruží“ podpora 
procesů 

křemíku v r. 
ve spolu 

působení s 
draslíkem

507 Kozlík štáva z květů podpora 
procesů 
fosforu



KOMPOSTOVÉ PREPARÁTY (č. 502-507)

 Jsou pevné substance (kromě kozlíku) z rostlin, 
které se užívají pro zušlechování kompostu, 
hnoje, močůvky

 Řebříček, heřmánek, kopřiva, dub. kůra, 
pampeliška-smetánka, kozlík

 5 děr, kozlík roztok- harmonizace – rychlejší 
rozklad kompostu



Mulčování – plošné kompostování

 Po vzoru přírody- holou půdu zakryjí rostliny 
(plevel) nebo organický materiál

 Možnosti: nastýlka=mulč

                   - plošné kompostování

                   - pěstování hustých porostů rostlin



Mulčování – plošné kompostování

 Materiály vhodné k mulčování – rozmělněné. 
Např. posekaná tráva, listí, sláma (karton), 
plevele, odpad při sběru květin a zeleniny, 
hrachovina, brambor. nať.  

 Čerstvým materiálem nastýláme volné záhony i 
prostor mezi řádky.



Mulčování výhody

 mulč udržuje v půdě teplo, vlhkost,podporuje 
drobtovitou strukturu půdy.

 Časnější výsevy, méně zálivky, méně 
okopávání.



Mulčování nevýhody

 Některé plevele mulč milují –kopřivy, svlačec, 
pýr, ptačinec.

 Zvýšený počet slimáků



Děkuji za pozornost
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