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1. CÍL METODIKY A DEDIKACE

 Cílem metodiky je specifikace vhodných technologických postupů a kultivačních technologií při pěstování 
odrůdy Vital ve dvou alternativních režimech, režimu integrované produkce a režimu ekologického zeměděl-
ství. Ekologické pěstování se ukázalo jako důležité z toho důvodu, že část produkce je perspektivně plánována 
jako součást potravních doplňků, tj. k přímé spotřebě. Základem pěstebních technologií je vyvážené hnojení 
preferující organická hnojiva (komposty, statková hnojiva, zelené hnojení, fermentovaná rostlinná hnojiva) a 
další dohnojení minerálními hnojivy na základě výsledků analýz půdních vzorků. V metodice jsou zahrnuty 
popisy a vyobrazení nejdůležitějších chorob a škůdců chmele, způsoby monitorování a vyhodnocování pra-
hů hospodářské škodlivosti, principy ochrany a navrženy možnosti ochrany včetně doporučení vhodných pří-
pravků a nechemických ochranných opatření. Ochrana chmele je koncipována jako antirezistentní. Metodika 
vznikla jako realizační výstup výzkumného projektu FR-TI1/012 „Vývoj odrůdy Vital pro zemědělství, pivovarnictví 
a farmacii“, který v letech 2009–2013 řešil Chmelařský institut Žatec.

2. ÚVOD

 Česká hybridní odrůda Vital byla registrována v roce 2008. Kromě vysokého obsahu alfa a beta kyselin 
je významná vysokým obsahem prenylflavonoidů xanthohumolu a desmethylxanthohumolu. Její komerční 
pěstování ve větším měřítku je na začátku. Řada základních agrotechnických parametrů jako je optimální spon 
výsadby, termín a hloubka řezu, počet zavedených rév, určení termínu sklizně aj. musely být ověřeny v něko-
likaletých agrotechnických pokusech. Současně byla sledována i náchylnost odrůdy vůči napadení houbový-
mi chorobami a škůdci v běžných provozních podmínkách. Pěstitelská technologie je koncipována ve dvou 
progresivních režimech, režimu integrované produkce a režimu ekologického pěstování. Integrovaná rostlin-
ná produkce je jedním ze zemědělských systémů představující moderní způsob hospodaření na půdě. Dává 
přednost ekologicky přijatelným metodám pěstování a ochrany rostlin, minimalizuje nutné vstupy agrochemi-
kálií s potenciálními vedlejšími účinky. Do výrobního procesu se zapojují ekologicky a ekonomicky přijatelná 
opatření, která pozitivně usměrňují kvalitu produkce se zřetelem na minimalizaci obsahu cizorodých látek. 
Integrovaná zemědělská produkce tvoří důležitý mezičlánek mezi konvenční a ekologickou (organickou) výro-
bou. Prosazuje snížení rizik nevyvážené bilance živin a jejich racionálnější využívání. Integrované zemědělství 
a produkce díky propracovaným metodám řízení, účinným kultivačním postupům a technikám ochrany rostlin 
a kontroly plevelů významně snižuje spotřebu agrochemikálií. Integrovaná produkce je v EU považována za 
první proveditelný krok na cestě k řešení současných problémů intenzivního zemědělství. 
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3.0  ZALOŽENÍ CHMELNICE 

3.1  Výběr stanoviště a pozemku

 Obecně platí zásada, že odrůdy s delší vegetační dobou by měly být pěstovány v nižší nadmořské výšce. 
To v plné míře platí i pro odrůdu Vital s vegetační dobou v rozmezí 135–142 dní.  Při výběru lokality by nad-
mořská výška stanoviště neměla přesáhnout 300 metrů nad mořem. Poloha terénu by měla být taková, aby v 
jarním období umožnila včasné oteplení půdy. Pro pěstování odrůdy Vital jsou vhodné středně těžké půdy s 
velkou retenční schopností vody. Naproti tomu nejsou vhodné lehké písčité půdy a otevřené větrné polohy. 
Vybraná poloha by měla mít možnost přivedení umělé závlahy, protože výnos hybridních odrůd je významně 
ovlivňován nedostatkem vláhy. Na druhé straně je třeba se vyvarovat poloh zamokřených nebo míst, kde se 
po intenzivnějších deštích drží delší dobu voda. Pokud nelze jinak, je nezbytné přebytečnou vodu z pozemku 
odvést vhodným drenážním systémem.

3.2  Příprava pozemku před výsadbou

 Za chmelové půdy jsou označovány takové, které mají značnou mocnost ornice, odpovídající podíl humusu, 
dobrou vodní i vzdušnou kapacitu, vyhovující mechanické vlastnosti a chemické složení. Převládajícím typem 
je hnědozem, v okolí vodních toků se setkáváme s naplaveninami a nivními půdami různého charakteru. Nejroz-
šířenější variantou hnědozemních půd jsou tzv. červenky, typické pro centrální část žatecké chmelařské oblasti. 
Správná volba pozemku rozhoduje o úrovni výnosů i kvalitě produkce a tím o ekonomice pěstování odrůdy na 
mnoho let. Na pozemku, kde bude chmelnice založena poprvé, je třeba půdní podmínky prozkoumat pomocí 
sond hlubokých 150 cm v hustotě 1 sonda/ha. Na základě půdního průzkumu lze upřesnit kvalitu spodiny po-
mocí sondovacích tyčí. Zjišťuje se zejména stav spodiny a mocnost povrchového humusového horizontu jakož 
i hladina spodní vody. Na základě těchto informací je určena hloubka zpracování půdy, hluboká orba v rozmezí 
30 až 40 cm a rigolovací orba do hloubky 50-60 cm (obr. 3.1).

Obr. 3.1: Rigolovací orba

Chmelnice se zakládají na pozemcích, zbavených vytrva-
lých a oddénkatých plevelů. Na pozemcích, kde se chmel 
nikdy nepěstoval, je zapotřebí před výsadbou chmele 
uplatňovat několikaletý osevní postup, který přispěje 
ke zlepšení půdní struktury. Hlavní pozornost je nutné 
věnovat zbavení pozemku pýru plazivého, který je hos-
titelem šedavky luční (Hydracea mycacea). Tento škůdce 
vyžírá v jarním období části mladého dřeva, což může při 
přemnožení způsobit odumření velkého počtu rostlin. Na 
pozemcích, kde se chmelový porost obnovuje, je nutné 
zachovat minimálně dvouletou prodlevu. Na chmelnici, 
na které chceme likvidovat starý porost chmele, prove-
deme po sklizni urovnání povrchu chmelnice rydly nebo 
kultivátorem. Starý porost likvidujeme buď kultivačními 
zásahy, nebo kombinací herbicidu a mechanických ope-
rací. Při likvidaci starého porostu výhradně kultivačními 
zásahy vyoráme kořenový systém chmele. Po vyorání je 
nutné kultivátorem nebo rydly vytahat podzemní části 
rostlin mimo chmelnici. Na chmelnici, na které provádíme 
likvidaci starého porostu pomocí herbicidů, provedeme v 

následujícím roce v druhé polovině května pásový postřik herbicidem, nejčastěji na bázi glyphosatu. Jelikož 
přípravek působí systémově, je zapotřebí ošetřený porost ponechat minimálně 4 až 6 týdnů bez kultivačních 
zásahů. Tím se umožní rozvedení účinné látky  do všech částí kořenového systému chmelových rostlin. Po od-
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umření rostlin se pozemek dle potřeby nahnojí a střední orbou zaorá. V dalším období pěstujeme na pozemku 
pícniny melioračního charakteru a vikvovité rostliny (vikev setá, jetel plazivý) schopné fixovat do půdy vzdušný 
dusík.
 Nedílnou součástí přípravy půdy je dobré hnojení především organickými hnojivy a hluboké převrstvení. 
Nejvhodnějším organickým hnojivem je chlévský hnůj v dávce 100-120 t/ha či kompost v poloviční dávce.  
Meliorační dávky průmyslových hnojiv  jsou v čistých živinách  doporučovány ve výši 100 kg/ha fosforu, 120 kg/
ha draslíku, a 50 kg/ha hořčíku. Vápenatá hnojiva se aplikují v dávce 650 kg/ha vápníku. Pokud bude chmelnice 
provozována v režimu organického zemědělství, vyhnojení pozemku se provede pouze chlévskou mrvou ze 
živočišné bioprodukce. 
 V jednom roce nelze hnojit organickými hnojivy a současně vápnit. Vhodné je zařazení zinečnatých hnojiv  
v dávce 150 kg/ha. Hnojiva jsou zapravena do půdy střední orbou do hloubky maximálně 20 cm. Řádné pro-
míchání jednotlivých vrstev půdního profilu je zajištěno rigolovací orbou do hloubky 60 cm. Za vhodné lze 
považovat rozdělení celkové dávky hnojiv na dvě části, z nichž jedna je zapravena orbou rigolovací společně  
s předplodinou a druhá střední orbou před výsazem.
 Výsadba nové chmelnice se provádí nejčastěji v podzimním období buď do nové konstrukce nebo do 
stávající po předchozí min. dvouleté prodlevě a zúrodňovacím cyklu. Technologický postup a časový harmo-
nogram přípravy pozemku pro výsadbu chmelnice je uveden v tabulce 3.1.

Tabulka 3.1: Technologický postup a časový harmonogram přípravy pozemku pro výsadbu chmelnice

Termín Agrotechnická operace Technické parametry

do 10.6. sklizeň předplodiny, uvolnění pozemku

do 20.6. rozmetání hnoje, kompostu a průmyslových hnojiv 100 až 120 tun hnoje/ha

do 25.6. zaorání hnoje střední orbou 15-20 cm

do 15.7. rigolovací orba 50-60 cm

do 20.7. urovnání povrchu pozemku

do 15.10. výstavba chmelnicové konstrukce

do 31.10. výsadba chmelnice

3.3  Výsadba chmelnice a organizace porostu

 Výsaz chmelnice provádíme tak, aby vytěžená sadba (kořenáč – obr. 3.2) byla skladována co nejkratší dobu. 
Nejlepší způsob výsadby je „z půdy do půdy“. Rostliny z podzimního výsazu mají v průběhu vegetace mohutnější 
vzrůst a vytváří bohatší kořenový systém. To má příznivý vliv na růst a vývoj chmelových porostů i v následujících 
letech, což se projeví na výnosech po celou dobu životnosti porostu. Samotná výsadba se provádí do předem 
připravených jamek nebo brázd. Hloubka jamek a brázd je 30-40 cm, průměr jamek 25 cm a šířka brázd 45 cm. 
Vyvrtání jamek (obr. 3.3) nebo naorání brázd by se mělo provádět těsně před výsadbou, aby se zamezilo jejich 
vysychání. Na dno jamky se přidá 5 až 6 kg kompostu a hnojivo s postupným uvolňováním živin po dobu 6-12 
měsíců. Doporučená dávka je 10 gramů do jamky nebo na dno brázdy před výsadbou. Spon výsadby odrůdy 
Vital je doporučován 300 x 114 cm, tj. 7 rostlin ve sloupovém poli. V tabulce 3.2 jsou uvedeny výnosy odrůdy 
Vital v závislosti na sponu na chmelnici Stráň III ve Stekníku v období 2010-2012. Průměrný výnos z rostliny v 
druhém a třetím vegetačním roce je prakticky nezávislý na sponu a tudíž snížením počtu vysázených rostlin 
bychom se zbytečně připravili o výnos.

3.3  VýSADBA CHMELNICE A ORgANIZACE POROSTU
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což zpomaluje jejich růst. Kapkovou závlahu je možné použít až v dalším průběhu vegetace, kdy jsou výhony již 
zavedeny na chmelovodiče a dosahují výšky alespoň 1 metr.
Pěstování odrůdy Vital dle předložené metodiky je navrženo ve dvou pěstitelských systémech:

· integrovaný systém pěstování chmele
· pěstování chmele v ekologickém režimu („bioprodukce“)

 Další pěstitelské zásahy a postupy proto závisí na zvoleném systému hospodaření. V obou případech se 
jedná o progresivní pěstitelské systémy, které se liší především ve způsobu hnojení a ochrany rostlin před cho-
robami a škůdci, likvidace plevelů, případně použití dalších podpůrných látek.

4.0  PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY VITAL V SYSTÉMU INTEGROVANÉ PRODUKCE

 Podpora integrovaného systému pěstování vybraných plodin (vinná réva, ovoce, zelenina) byla v českých 
podmínkách zakotvena v nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opat-
ření, ve znění pozdějších předpisů. Je zařazena do Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 v Ose 
II pod Agroenvironmentálními opatřeními (II.1.3). Navrhované principy integrované produkce chmele (IPCH) si 
kladou za cíl prosazovat ekonomicky přijatelnou a trvale udržitelnou produkci chmelových hlávek odpovída-
jící zásadám multifunkčního zemědělství, produkci zdravých chmelových hlávek vysoké kvality s minimálním 
výskytem reziduí pesticidů, ochranu zdraví pěstitelů, kteří s pesticidy pracují, upřednostňování využití přírod-
ních regulačních mechanismů proti škodlivým organismům či ochranu a podporu dlouhodobé úrodnosti půdy  
a minimalizaci znečišťování vody, půdy a vzduchu.

Pro pěstování odrůdy Vital v systému IPCH lze formulovat několik základních opatření:

•	 vyvážené	hnojení	s	preferencí	organických	hnojiv	na	základě	výsledků	půdních	rozborů,	
•	 přihnojování	chmelových	rostlin	v	průběhu	vegetace	na	základě	výsledků	listové	analýzy,
•	 prevence	a	potlačení	škodlivých	organismů	podporou	užitečných	organismů	pomocí	vyváženého	hnoje 
 ní, aplikací zeleného hnojení apod.,
•	 monitorování	výskytu	škodlivých	organismů,	zpracování	prognóz	a	signalizací,	zavedení	systémů	varování,
•	 preference	nechemických	prostředků	v	ochraně	chmele	(feromony,	atraktanty	apod.)
•	 výběr	selektivních	přípravků	s	co	nejmenším	vedlejším	účinkem	na	necílové	organismy	a	životní	prostředí,
•	 používání	pesticidů	v	nezbytně	nutném	rozsahu	vždy	v	souladu	s	aktuální	certifikovanou	metodikou	
 ochrany chmele pro příslušný rok,
•	 uplatňování	antirezistentních	strategií	v	ochraně	chmele,
•	 ověřování	úspěšnosti	ochranných	zásahů.

 Z komplexně prováděných zásad integrovaného systému pěstování chmele vyplývá, že jejich dodržová-
ním je získán v prvé řadě zdravotně nezávadný produkt – chmelové hlávky. Pěstební postupy šetrné k životní-
mu prostředí vytváří další benefity, byť finančně obtížněji vyčíslitelné. Citlivé, racionální agroenvironmentální 
hospodaření v krajině je základem pro trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí. 

 Půda se IPCH zpracovává podle zaběhlých technologických postupů, přičemž důraz je kladen na větší 
ozelenění chmelnic, na připomenutí důležitosti hnojení organickou hmotou, na hospodárné využití živin úhra-
dou minerálními hnojivy, na uváženou aplikaci pomocných půdních látek a pomocných rostlinných přípravků, 
na podložené přihnojování během vegetace, na hospodárném využívání závlah. Ošetřování půdy je potřeba 
věnovat pozornost po celou dobu životnosti chmelnice s ohledem na zajištění potřebných výnosů chmelových 
hlávek a ochrany životního prostředí. V systému IPCH je důležité z hlediska omezení náročnosti kultivace půdy 
v meziřadí chmelnice ozelenění přibližně 50 % meziřadí, pokud možno druhově bohatou bylinnou vegetací. 
Bylinná vegetace má řadu funkcí. Z hlediska kultivace chmele má bylinný pokryv (bylinná vegetace) meziřadí, 
kromě celkově lepší fyziologické kondice chmelových rostlin, vliv na:

4.0  PěSTOVÁNÍ ODRŮDY VITAL V SYSTÉMU INgROVANÉ PRODUKCE
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•	 udržování	bylinného	pokryvu	v	meziřadí	je	energeticky	podstatně	méně	náročné	než	celoplošná	kultivace	
 povrchu půdy.
•	 rovněž	pojezd	traktory	a	jinou	zemědělskou	technikou	po	zeleném	bylinném	pokryvu	v	meziřadí	chmelnic	
 je ve srovnání s pojezdem po černém úhoru (v závislosti na druhu půdy) energeticky mnohem úspornější.
•	 druhově	bohatá,	po	převážnou	část	vegetační	sezóny	kvetoucí	bylinná	vegetace	je	rovněž	nezbytnou	
 podmínkou výskytu mnoha druhů užitečného hmyzu.
•	 významná	je	i	možnost	prakticky	kdykoliv,	tedy	i	brzy	po	dešti,	vjet	do	chmelnic	s	aplikační	technikou	
 a ošetřit chmelnice v kritických momentech.

	 Bylinná	vegetace	se	během	sezóny	2	až	4krát	sežíná	nebo	mulčuje	tak,	aby	nebyla	nikdy	vyšší	než	8–10	cm.	
Mulčování je vhodné provádět vždy ob jedno meziřadí tak, aby nebyla veškerá bylinná vegetace ve chmelnici 
mulčována či sežnuta najednou. Důvodem tohoto opatření je potřeba ponechat ve chmelnici vždy dostatek 
květů rostlin, které jsou zdrojem nektaru a pylu pro hmyz. V období krátce po odkvětu je vhodné drn mírně 
narušit a půdu mírně provzdušnit speciálním nářadím (hloubkový kypřič se dvěma nebo třemi pracovními or-
gány), čímž se dosáhne zvýšené mineralizace organické hmoty a tím výrazného zvýšení nabídky dusíku v půdě.
Je důležité udržet průměrný stav rostlin během celé doby pěstování chmele v IPCH (při sponu 300 x 114 cm je 
to 2924 rostlin) tzn., aby se pravidelně dosazovala a doplňovala místa chybějících rostlin.

 Optimální příprava půdy a vytvoření správného půdního prostředí pro optimální růst a zakořenění chme-
lové sadby je dalším důležitým předpokladem pěstování chmele v systému IPCH. Velmi důležité je udržení 
plevelných společenstev pod prahem škodlivosti. K hubení plevelů je možné použít více způsobů jako jsou 
kultivace půdy, mulčování při ozelenění meziřadí jednoletou nebo víceletou kulturou, sežínání plevelů či ap-
likace herbicidů. Při mechanické regulaci plevelů, podobně jako v konvenčním pěstování, je standardně vyu-
žíváno běžných kultivačních nářadí (např. radličkový kypřič, radličkové plečky). Při výsevech zeleného hnojení 
a dočasně trvalého zatravnění se porosty mulčují, z praktického hlediska spíše před sklizní. V IPCH se silně 
omezuje používání herbicidů. Důvodem je snižování zátěže životního prostředí chemickými látkami. V případě 
zaplevelení pozemku obtížně hubitelnými vytrvalými plevely je přípustná bodová aplikace herbicidů.

4.1  Agrotechnické operace v porostech odrůdy Vital v prvním vegetačním roce po výsazu

 Po podzimním výsazu se v jarním období neprovádí žádný řez chmele. Před rašením výhonů (přibližně v 
polovině dubna) je zapotřebí chmelnici projít a v případě, že některé rašící výhony jsou nad povrchem, je nutné 
je zakrýt zeminou ručním přikopáním. Jako prevenci proti plevelům aplikujeme Afalon 45 SC v dávce 2-3 litry/
ha ve 400 litrech vody rámovým postřikem. Takto ošetřená chmelnice se udrží 3 až 4 týdny v bezplevelném 
stavu a není nutné provádět ruční okopávku. V jarním období ještě před zaváděním provádíme ruční závlahu 
pomocí fekálního vozu se speciálním rozvodem vody ke dvěma řadám rostlin. Traktor s voznicí projíždí meziřa-
dím a dva pracovníci dávkují 4-5 litrů vody ke každé rostlině. 
 Ke každé rostlině zavěšujeme dva chmelovodiče „V“ systémem. Na každý chmelovodič se zavádí maximální 
počet výhonů, 2 až 3 i více. Je to z toho důvodu, aby rostlina vytvořila velkou listovou plochu a podpořila se 
tak tvorba kořenového systému. V prvním vegetačním roce se tato operace provádí opakovaně tak, jak výhony 
postupně vyrůstají. Základní jarní kultivační operací je přiorávka chmelových řadů. Z technologického hlediska 
plní přiorávka tři základní funkce:

•	 omezuje	růst	přebytečných	výhonů	chmele	po	zavedení	na	chmelovodiče,	odstraňuje	podzemní	oddenky	
 (vlky), čímž se zamezuje zbytečnému vysilování rostliny a podporuje růst zavedených rév
•	 hnojiva	z	povrchu	půdy	se	zapravují	do	bezprostředního	kontaktu	s	kořenových	systémem	chmelové	rostliny
•	 zamezuje	či	omezuje	růst	plevelů	v	řadách	rostlin

 K přiorávce se používají podle půdních podmínek talířové pluhy (disky), pluhy do chmelnic v kombinaci se 
šípovými radličkami na kultivaci meziřadí. Ve vegetačním období se přiorává chmel minimálně dvakrát. První 
přiorávka se provádí krátce po zavedení výhonů na chmelovodiče v době, kdy výška rév je 120 až 150 cm. 
Přiorávka by se měla provádět v době, kdy je půda v kyprém stavu, přiměřeně vlhká. Nemělo by se přiorávat 
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zeminou suchou, ale ani ne příliš vlhkou. V prvním případě dochází k poklesu půdní vláhy, při větší vlhkosti 
půdy se vytváří souvislé skývy, tzv. lavice, které neumožňují vytvoření kompaktního hrůbku, a navíc mohou být 
zavedené révy poškozeny. Druhá přiorávka by měla být dokončena před nástupem květu, tj. do první dekády 
července. Výška přiorávky se volí podle druhů půdy. V zásadě je možné doporučit jednou přiorávkou nahrnout 
k rostlinám 12 až 14 cm zeminy. Celková výška přiorané zeminy by se měla pohybovat kolem 25 cm. Tato výše 
zaručuje u hrůbků intenzivní tvorbu jednoletého podpovrchového kořenového vlášení a nezhoršuje podmín-
ky pro povrchovou úpravu chmelnice do roviny před mechanizovaným řezem. 
 Pro podporu růstu a vytvoření předpokladů vysoké sklizně již v prvním roce po výsadbě je zapotřebí podle 
průběhu počasí provést opakovanou doplňkovou závlahu. První závlahovou dávku je zapotřebí uplatnit již na 
počátku vegetace v polovině května. Doplňková závlahová dávka by měla být v množství 15–20 mm a měla by 
se řídit metodikou zpracovanou Chmelařským institutem.
 Základem letní kultivace nově založené chmelnice v době vegetace je opakované plečkování meziřadí a 
přiorávka (hrůbkování) chmelových řadů. Hlavním účelem zpracování půdy je optimalizace fyzikálních vlast-
ností povrchové vrstvy půdy. Letní kultivace prováděná v meziřadí chmelnice má za cíl, kromě potlačení růstu 
plevelů, kypřit půdu, bránit vzniku krusty, provzdušnit půdu a vytvářet podmínky pro udržení stálého obsahu 
půdní vláhy. Ke kultivaci se používá buď plečka, pérový kultivátor nebo rotavátor. Hloubka kypření se provádí 
podle typu půdy a s ohledem na růstovou fázi chmelového porostu. Hloubku letní kultivace je nutné omezit 
s ohledem na funkci letního kořání na 10 až 15 cm. Na půdách lehčích kultivujeme  vždy mělčeji, na půdách 
těžších hlouběji. V době květu a hlávkování kultivaci omezujeme nebo zcela vynecháme. Při mechanickém 
ošetření půdy v těchto růstových fázích dochází k poškozování letních kořínků, které se významným způsobem 
podílí na příjmu vody a živin. Pokud je kypření v tomto období nutné z důvodu zaplevelení, doporučuje se  tuto 
operaci jen mělce do hloubky 5 cm. Výživa chmele se v průběhu vegetace řídí výsledky listové analýzy. Podle 
potřeby se využívají k doplnění živin hnojiva v kombinaci s ochrannými prostředky. 

4.1.1.  Výživa a hnojení odrůdy Vital

 Stanovení dávky hnojiv při pěstování odrůdy Vital (zásobní, dosycovací hnojení) vychází z výsledků ag-
rochemických rozborů půd v daném místě pěstování, dále z agrochemických rozborů listů během vegetace. 
Hnojiva organická se jednoznačně aplikují v podzimních měsících. Hnojiva vápenatá, fosforečná, draselná a 
hořečnatá lze aplikovat na podzim i v časném jaru. Hnojiva dusíkatá a různá kapalná hnojiva (listová) apliku-
jeme v průběhu vegetace. Kapalná hnojiva se využívají na pohotové (rychlé) doplnění chybějících prvků v 
rostlinách. Dávka hnojiva vychází jednak z obsahů prvků daného listového hnojiva a z listových rozborů dané 
lokality, kde je odrůda Vital pěstována. Platný vzorec pro výpočet základních dávek živin (pro odrůdu Vital) v 
prvcích vychází z plánovaného výnosu suchého chmele (kg.ha-1). Potřeba jednotlivých živin (P, K, Mg) vychází  
z vypočtené dávky živin dusíku (viz vzorec).

Dávka N (kg.ha-1)     =   plánovaný výnos/10
Ostatní dávky prvků (P, K, Mg) vycházející ze vzorce výpočtu dusíku:

Dávka P (kg.ha-1)        =        dávka  N x 0,44
Dávka K (kg.ha-1)        =        dávka  N 
Dávka Mg (kg.ha-1)     =        dávka  N x 0,3

 U odrůdy Vital je dobré aplikovat dávky dusíku, které se pohybují kolem 200 kg N.ha-1 za vegetaci, samo-
zřejmě v závislosti na stanovišti a předpokládanému výnosu (alespoň 1,8 t.ha-1). 
 Dávku dusíkatých hnojiv je nutné aplikovat alespoň dvakrát za vegetaci. Před řezem rostlin chmele a před 
první přiorávkou. Aplikace fosforečných, draselných a vápenatohořečnatých hnojiv je nutná před řezem chme-
le (viz tabulka 4.1.1). Stav živin v rostlině je během vegetace zjišťován metodou listových analýz. Nedostatky 
živin v jednotlivých fázích růstu lze odstranit aplikací listových hnojiv. Nejčastěji využívaná listová hnojiva pro 
doplňkovou výživu při pěstování odrůdy Vital:

Vegaflor – konc. 0,35 % (6 % N; 2,5 % P; 5 % K) - aplikace dle listových analýz
Hořká sůl (Krista MgS) – konc. 2 – 3 % (10 % Mg; 10 % S) – aplikace dle listových analýz
Wuxal SUS Kombi Mg – konc. 0,2 % (20 % N; 15 % K2O; 4 % MgO + B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) – aplikace dle listových analýz 

4.1.1. VýŽIVA A HNOJENÍ ODRŮDY VITAL
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Na trhu s listovými hnojivy (doplňkovou výživou) je v dnešní době široká paleta přípravků s velice různorodým 
složením od jednosložkových až po mnohasložkové. Výše uvedená hnojiva (Vagaflor, Hořká sůl, Wuxal) jsou 
u přihnojení na list odrůdy Vital vyzkoušeny. Je na pěstiteli, které si do doplňkového přihnojení odrůdy Vital 
vybere, ale je nutné dodržovat uvedené dávky a vycházet z listových analýz. Pro zlepšení využití živin rostlinou 
je vhodné kombinovat s některými s některými pomocnými rostlinnými přípravky, například Sinergin E-Vital v 
konc. 0,2 % a opakovat 2 – 3x za vegetaci.

Databáze hnojiv, látek a přípravků

Veřejně přístupná, elektronická tzv. on-line databáze hnojiv, látek a přípravků je dostupná na stránkách Minis-
terstva zemědělství: http://www.eagri.cz

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

Nebo se k databázi dostanete postupným otevíráním stránek:
http://www.eagri.cz > Portál farmáře > Evidence přípravků a hnojiv > Veřejný registr hnojiv
> vyhledávat můžete dle HNOJIVA nebo dle SUBJEKTU

Tab. 4.1.1: Příklad hnojiv pro aplikaci na povrch půdy nebo přihnojení během vegetace při pěstování odrůdy Vital

Název hnojiva Složení Dávka (koncentrace)

Dusíkatá hnojiva

Ledek  amonný s vápencem 
(LAV) 27 % N; 20 % Ca 200 – 250 kg.ha-1

(pro přihnojení v jarním období – 5.5.-25.5.) 

Ledek vápenatý 15 % N; 20 % Ca 250 – 300 kg.ha-1

(pro přihnojení v jarním období – 5.5.-25.5.)

Ledek amonný s dolomitem 27 % N; 4 % MgO 200 – 250 kg.ha-1

(pro přihnojení v jarním období – 5.5.-25.5.)

Síran amonný (Spolsan) 20 % N; 23,5 % S 250 – 300 kg.ha-1

(hnojení v jarním období – 20.3.- 10.4.)

Fosforečná hnojiva

Amofos NP 12-52  
(Monoammonium fosfát) 12 % N; 52 % P2O5

100 – 150 kg.ha-1

(hnojení v jarním období – 20.3.- 10.4.)

Polidap 18 % N; 46 % P2O5
100 – 150 kg.ha-1

(hnojení v jarním období – 20.3.- 10.4.)

Superfosfát 19 % P2O5 aplikace v dávkách dle výsledků půdních rozborů

Draselná hnojiva

Draselná sůl 60 % K2O 150 – 200 kg.ha-1

(hnojení v jarním období – 20.3.- 10.4.)

Síran draselný 50 % K2O; 18 % S aplikace v dávkách dle výsledků půdních rozborů

Vápenatohořečnatá hnojiva

Dolomitický vápenec 55 % CaCO3; MgCO3 
35 %

150 – 200 kg.ha-1

(hnojení v jarním období – 20.3.- 10.4.)
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4.1.2.  Ochrana odrůdy Vital proti chorobám a škůdcům
 Na úseku ochrany chmele je cílem přehodnocení stávajících a stanovení nových prahů hospodářské škod-
livosti a optimálních termínů ošetření, vyplývající z návrhu účinného systému ochrany chmele proti hospodář-
sky nejvýznamnějším chorobám a škůdcům.

4.1.2.1  Metodika ochrany chmele proti peronospoře chmelové 
         (Pseudoperonospora humuli Miyabe -Takahashi Wilson)

 Cílené ochranné zásahy proti peronospoře chmelové vedou ke snížení počtu aplikací a tím i celkového 
objemu mědi v průběhu vegetačního období. Bylo prokázáno, že i při tomto limitovaném systému ochranných 
zásahů lze udržet dobrou kvalitu sklízených chmelových hlávek. Výskyt a šíření peronospory je ve velmi úzkém 
vztahu s průběhem počasí, zvláště s teplotou, relativní vlhkostí vzduchu a srážkami. Teplota se uplatňuje při 
infekci hostitelské rostliny a ovlivňuje délku i průběh inkubační doby. Infekce chmele peronosporou se může 
uskutečnit při teplotách 1–29 °C, avšak při teplotách 1–3 °C dochází pouze k vegetativnímu růstu mycelia hou-
by. Nejkratší inkubační doba peronospory (3 dny) je při teplotách 21–25 °C. V rozmezí teplot 15 až 21°C činí 
4 dny. Relativní vlhkost vzduchu značně ovlivňuje tvorbu plodonošů a zoosporangií peronospory chmelové. 
Nejpříznivější vliv má vlhkost nad 90 %. Pro šíření peronospory je významnější frekvence denních srážek ve výši 
10 mm a více, zejména v květnu až červenci. 
	 Modifikovaná	metoda	krátkodobé	prognózy	peronospory	 chmelové	odrůdy	Vital	 (a	dalších	hybridních	
odrůd) je založena na výpočtu tzv. indexu peronosporového počasí a na biologickém hodnocení výskytu cho-
roby na chmelu. Základem signalizace potřeby ošetření jsou přesně stanovené termíny šesti postřiků, výpočet 
indexu peronosporového počasí a stanovení limitní hodnoty pro posouzení podmínek výskytu a šíření této 
choroby.		Prognóza	peronospory	chmelové	je	polynomická,	tzn.,	že	je	založena	na	sledování	vybrané	skupiny	
meteorologických prvků. Jak bylo uvedeno výše, největší význam má teplota, srážky a relativní vlhkost vzdu-
chu. Tyto prvky tvoří zjednodušený model mikroklimatu chmelnice. Z naměřených hodnot průměrné denní 
teploty, průměrné denní relativní vzdušné vlhkosti a denního množství 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  = 100 + 10 ( t -15 ) + 2 (R - 60)
          S
i =  "malý“ index peronosporového počasí,
t = průměrná denní teplota v °C 
R = průměrná denní relativní vlhkost vzduchu v %
r = denní úhrn srážek zaokrouhlený na celé mm,
S = počet dnů bez srážek (délka suché periody).

 Limitující je stanovení hraniční konstanty, při jejímž překročení jsou splněny podmínky pro vznik a šíření 
peronospory chmelové. Na základě  několikaletého monitorování byla pro odrůdu Vital stanovena hodnota 
hraniční	konstanty	420.	Prognóza	kvantitativně	vyjadřuje	„meteorologickou“	váhu	celého	komplexu	zahrnu-
tých povětrnostních prvků v daném dni. Index „I“ charakterizuje celkovou tendenci v závislosti na povětrnostní 
situaci			má	bezprostředně	prognózní	význam.	Souhrnně	lze	říci,	že	index	„i“	reprezentuje	model	ovlivněný	míst-
ními podmínkami, zatímco index „I“ realizuje vazbu mezi lokálními poměry a celkovou povětrnostní situací.
	 	Jak	již	bylo	výše	uvedeno,	nedílnou	součástí	prognózy	peronospory	chmelové	je	kromě	meteorologických	
údajů také hodnocení biologické. V 15-ti denních intervalech od 1. 6. do 15. 8. se na révových listech ve výši 
0,5–1,5 m zjišťuje počet skvrn s životnými zoosporangii peronospory (skvrny s čerstvým povlakem parazita). 
Hodnocení se provádí na jednom nebo více pozorovacích bodech v obvodu meteorologické stanice. Na pěti 
místech po celé délce nebo úhlopříčce vybrané chmelnice, popř. celého bloku chmelnic se hodnotí výskyt pe-
ronospory na skupině deseti rostlin za sebou. U každé rostliny se zjišťuje peronospora na dvou listech. Kritické 
číslo představuje hodnotu 100 a více skvrn na 100 listech. V době hlávkování je hodnocen také zdravotní stav 
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500 hlávek na rostlinách ve výši 4 m. Vyjadřuje se v procentech peronosporou poškozených hlávek. Jakýkoliv 
výskyt peronospory v hlávkách chmele je považován za škodlivý.

Pro	řízení	ochranných	zásahů	vychází	prognóza	ze	stanovených	termínů	šesti	postřiků:

1. postřik v době od 6.6. do 15.6.,
2. postřik v době od 21.6 do 30.6.,
3. postřik v době od 6.7. do 15.7.,
4. postřik v době od 21.7. do 30.7.,
5. postřik v době od 6.8. do 15.8.,
6. postřik v době od 20.8. do 25.8. 

 Při posuzování nutnosti jednotlivých ochranných zásahů se vychází z meteorologických dat a biologických 
hodnocení v době před jednotlivými postřiky. Ošetření chmele proti peronospoře ve stanovených termínech je 
třeba provést tehdy, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

1. postřik - v době od 20. 5. do 3. 6. je hodnota I vyšší než 420 po dobu nejméně 11 dnů
 nebo je na 100 listech 100 a více skvrn,
2. postřik - v době od 4. 6. do 18. 6. je hodnota I vyšší než 420 po dobu nejméně 11 dnů
 nebo je na 100 listech 100 a více skvrn,
3. postřik - v době od 19. 6. do 3. 7. je hodnota I vyšší než 420 po dobu nejméně 11 dnů
 nebo je na 100 listech 100 a více skvrn, popř. jakékoliv napadení květu,
4. postřik - v době od 4. 7. do 18. 7. je hodnota I vyšší než 420 po dobu nejméně11 dnů 
 nebo je na 100 listech 100 a více skvrn, popř. jakékoliv napadení květu nebo jakýkoliv výskyt peronospory 
 v hlávkách,
5. postřik - v době od 19. 7. do 2. 8. je hodnota I vyšší než 420 po dobu nejméně 11 dnů
 nebo je na 100 listech 100 a více skvrn, popř. jakékoliv napadení květu nebo jakýkoliv výskyt peronospory 
 v hlávkách,
6. postřik - v době od 3. 8. do 17. 8. je hodnota I vyšší než 420 po dobu nejméně 11 dnů
 nebo je zaznamenán výskyt peronospory ve hlávkách.

 Pokud uvedené podmínky nejsou splněny, je možno od ošetření upustit. Zvláště nebezpečná jsou období, 
kdy jsou splněny obě podmínky, tj. “velký“ index peronosporového počasí je vyšší než 420 a počet skvrn na 
listech je větší než kritické číslo nebo je zjištěno jakékoli napadení květu a hlávek. Z důvodu zvýšeného nebez-
pečí vzniku ekonomické škody peronospory pokládáme za nutné, aby plánované páté ošetření bylo provede-
no každým rokem bez ohledu na výši indexu a výskyt choroby. Vzhled poškození jarních výhonů („klasovité 
výhony“) a hlávek napadených peronosporou chmelovou jsou na obr. 4.1.1 a 4.1.2.

                             

Obr. 4.1.1: Jarní „klasovité“ výhony chmele napadené peronosporou chmelovou
Obr. 4.1.2:  Hlávka chmele napadená peronosporou chmelovou krátce před sklizní

 4.1.2.1 METODIKA OCHRANY CHMELE PROTI PERONOSPOŘE CHM...4.1.2.  OCHRANA ODRŮDY VITAL PROTI CHOROBÁM A šKŮDCŮM / 4.1.2.1 METODIKA OCHRANY CHMELE PROTI PERONOSPOŘE CHM...
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4.1.2.2  Metodika ochrany chmele proti padlí chmelovému 
         (Podosphaera macularis, syn.: Sphaerotheca humuli L.)

 Na rozdíl od peronospory je výskyt padlí na chmelu nepravidelný. Poslední hospodářky významný výskyt to-
hoto patogena byl v českých a moravských chmelnicích zjištěn v letech 1997–1999. První příznaky napadení na 
mladých listech především na chmelových rostlinách pěstovaných ve sklenících, se projevují ve formě puchýř-
ků, na kterých se později objevuje sporulující mycelium. Negativní vliv choroby na hlávky závisí do značné míry  
na jejich vývojovém stádiu. Pokud je květ (osýpka) či velmi mladé hlávky napadeny, zůstávají nadále ve formě 
ztvrdlých bílých paliček. Při pozdějším napadení mohou být chmelové hlávky různě deformovány (obr. 4.1.3). 
Hlávky napadené později se do určité míry vyvíjejí v závislosti na intenzitě infekce. Následkem tohoto napa-
dení je určité snížení výnosu a především pak ztráty kvalitativní, které se projevují jednak vizuálně a jednak 
nepříjemným, po plísních zapáchajícím aroma. 
 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.	Askospóry	se	uvolňují	z	plodniček	pouze	za	přítomnosti	vlhkosti.	Potenciálním	nebezpečí	pro	
šíření infekce jsou pupeny, které se nacházejí přímo na povrchu půdy nebo těsně nad ním. Pokud se ve chmelni-
cích provádí kultivace, jsou tyto infikované pupeny odstraněny řezem. 

Hygiena

 Nejdůležitějším preventivním opatřením je odstranění rostlinných infikovaných zbytků, především na-
padených hlávek. Jejich odstraněním  z chmelnice na konci vegetace 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, z nichž mnohé jsou 
bezlisté, čímž dochází k odstranění infikovaného materiálu a zdroje infekce pro příští jaro. Zatímco epidemio-
logická studia byla velmi úspěšná, pokud se jedná o vztah peronospory k povětrnostním podmínkám, nelze 
toto konstatovat v rámci bionomických znalostí o padlí. Hlavním důvodem je, že padlí chmelové není závislé 
na přítomnosti vody pokud jde o sekundární infekci. Delší periody suchého počasí mohou redukovat infekci 
peronosporou ve chmelnicích a to do té míry, že zde dochází ke značnému zpoždění, než se znovu symptoma-
ticky projeví v období s příchodem vlhčího počasí. Naproti tomu padlí všeobecně není ani zdaleka tak citlivé k 
měnícím se povětrnostním podmínkám. Konidie padlí chmelového jsou schopny vyklíčit i za suchých podmí-
nek a všeobecně platí, že jejich výskyt je inhibován vodou, i když byla na druhé straně zjištěna silná infekce po 
postřiku chmelových listů vodní suspenzí konidií. Ačkoliv se sekundární infekce může objevit jak na vlhkých, 
tak i suchých listech, zdá se, že je padlí citlivé k vysokým teplotám a nízké atmosférické vlhkosti.

Fungicidní přípravky registrované v ochraně chmele proti padlí chmelovému  v ČR

 Fungicid IQ-Crystal obsahuje 250 g/l účinná látky quinoxyfenu. Jedná se o vysoce selektivní fungicid ve 
formě suspenzního koncentrátu, určený k preventivní ochraně proti padlí révovému a padlí chmelovému. Qui-
noxyfen	brání	prorůstání	spór	do	rostlinných	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 doporučuje používat preventivně, nejlépe v bloku 2–3 po 
sobě jdoucích ošetření. Vzhledem k poměrně dlouhé ochranné lhůtě (35 dnů) je quinoxyfen vhodný pro ap-
likace od třetí dekády června (počátek květu) do poloviny července (počátek tvorby hlávek). Přípravek vyniká 
dlouhodobým preventivním účinkem, nemá však účinek kurativní. IQ Crystal je rovněž vysoce účinný při pozd-
ní aplikaci (druhá polovina měsíce července), kdy jeho účinnost spočívá ve značné redukci počtu napadených 
hlávek (hnědé zbarvení) v předsklizňovém období. 
 Fungicid Horizon 250 EW obsahuje systémově působící účinnou látku tebucanozole (250 g/l). Je vysoce 
účinný na široké spektrum houbových chorob a vyznačuje se dlouhou dobou trvání účinku. Celkové množství 
přípravku aplikovaného během vegetace nesmí překročit 4,5 l/ha. Maximálně se tudíž doporučuje provést dva 
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postřiky tebucanozolem. Ošetření provádíme nejpozději při zjištění prvních symptomů padlí v intervalu 7–14 
dnů, v závislosti na aktuálním průběhu počasí a infekčním tlaku patogena. Objem postřikové tekutiny přizpů-
sobujeme habitu chmelových rostlin v době realizace ochranného zásahu (2000–2500 l/ha). Stejné zásady platí 
i pro další dva fungicidy, obsahující stejné množství ú.l. tebucanozole (250 g/l): Ornament 250 EW a Lynx. 
 V říjnu 2012 byl povolen nový fungicidní přípravek Bellis (boscalid 252 g/kg + pyraclostrobin 128 g/kg). 
Jedná se o přípravek, který je používán rovněž v ochraně chmele proti padlí a sekundární infekci peronospo-
ry chmelové v Německu a USA. Ochranná lhůta činí 28 dnů. Hektarová dávka přípravku závisí na aktuálním 
vzrůstu chmelových rostlin: 0,9 kg/ha při BBCH do 37; 1,4 kg/ha při BBCH 37–55 a 2,0 kg/ha při BBCH > 55 (viz 

tabulka 4.1.6). Vhodnější termín pro jeho aplikaci v době tvorby 
generativních orgánů je v druhé polovině měsíce července. Vzhle-
dem  ke slabému výskytu padlí chmelového v posledním desetile-
tí je ochrana chmele proti této chorobě vesměs zajišťována výše 
uvedenými přípravky. Fungicid Bayfidan 250 EC (triadimenol) se již 
prakticky nepoužívá. Rovněž použití sirnatých fungicidů Sulikol K a 
Kumulus Wg je pouze omezené. Fungicidní přípravek Ortiva (azo-
xystrobin), registrovaný v ČR v ochraně chmele proti peronospoře 
chmelové, je znám svým vedlejším účinkem rovněž na padlí chme-
lové. Jeho aplikací, především v kritické době na počátku pazocho-
vání, pomáháme rovněž předcházet infekci tohoto patogena. Má 
systémové a translaminární vlastnosti, zastavuje transport elekt-
ronů při dýchání mitochondrií. Účinek je především preventivní, 
a proto musí být aplikována ještě před nebo na samém počátku 
vzniku infekce.

Obr. 4.1.3: Poškozené chmelové hlávky infikované sekundární 
                       konidíovou infekcí padlí chmelového

4.1.2.3  Metodika ochrany chmele proti lalokonosci libečkovému (Otiorhynchus ligustici L.)

 Brouci patřící do této čeledi nosatcovití (Curculionidae) tvoří velmi početnou skupinu. Jsou nápadní svou 
hlavou, která je protažena v delší či kratší nosec. Dospělci škodí povrchovým žírem, larvy způsobují škodu 
uvnitř rostlinných orgánů nebo v půdě. Naprosto dominantním a jediným hospodářsky významným druhem v 
rámci tohoto rodu je lalokonosec libečkový, Otiorhynchus ligustici L.
 První potravou brouků jsou rašící výhony chmele z dosud neřezaných rostlin (obr. 4.1.4). Hospodářská 
škodlivost brouků v době před provedením tohoto agrotechnického opatření je většinou bezvýznamná, po-
něvadž po řezu jsou rašící výhony odstraňovány společně s mladým dřevem. škodlivost nosatců vzrůstá po 
řezu. Při chladnějším počasí může i pět brouků na rostlinu způsobit holožír. Později napadají dospělci i výhony 
nad povrchem půdy. Nejčastěji poškozují vegetační vrcholy, které přestávají růst. Při silnějším napadení se jen 
obtížně vybírají výhony vhodné k zavedení a porost ve chmelnici bývá proto značně nevyrovnaný. Vedle po-
škození chmele dospělci lalokonosce libečkového jsou ekonomicky významné rovněž škody způsobené žírem 
larev na podzemních orgánech chmele. Larvy napadají všechny podzemní orgány chmele, tj. babku a hlavní 
kůlové i postranní kořeny. Nejčastěji je nalézáme v hloubce 20-30 cm a to částečně volně v půdě v blízkosti 
babky nebo přímo v pletivech rostlin. Silně napadená pletiva postupně odumírají, takže při déletrvajícím žíru 
postupně odumírají celé rostliny. Proto také ve chmelnicích silně napadených lalokonosci je obvyklý vysoký 
počet chybějících rostlin. Rostliny na napadených chmelnicích jsou ve vzrůstu i vývoji opožděné a celý porost 
je značně nevyrovnaný, což se následně negativně projeví i na výši sklizně. Při zanedbání ošetření může dochá-
zet ke značné infestaci neošetřené části chmelnice v následujícím roce nejprve larválními stádii díky vykladení 
samic, což se většinou projeví až v dalším roce. V současné době je však nejobvyklejší ohniskový výskyt spojený 
se zpravidla nižší populační hustotou škůdce. Brouk je cca 10 až 15 mm dlouhý s tupým noscem, štíhlými ty-
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kadly a široce oválnými krovkami. Původní černá barva je zpravidla druhotně změněna podle barvy půdy (obr. 
4.1.4). Vajíčka jsou oválná v průměru 0,7–0,9 mm světle žluté barvy. Larvy mají dobře vyvinuté kousací ústní 
ústrojí. Před kuklením dosahují délky 10-14 mm.

Bionomie

 Vliv na počátek výlezu lalokonosce mají vedle teploty půdy též expozice terénu a půdní druh. Na chmel-
nicích orientovaných na jih a lehčích půdách lze všeobecně očekávat výlez brouka mnohem dříve. Z tohoto 
důvodu je nezbytné provádět kontroly výlezu brouků na povrch půdy individuálně se zaměřením především 
na ty chmelnice, kde tento škůdce v posledních letech způsobuje škodu. Ošetření je nutné provést tam, kde 
dojde k překročení prahu hospodářské škodlivosti, který byl vzhledem k trendu v populační hustotě v posled-
ních letech redukován z původních deseti na 5 brouků na 100 rostlin. Bylo potvrzeno, že přezimující brouci 
lalokonosce libečkového vylézají ze země postupně v období, kdy se teplota půdy v hloubce 50 cm trvale 
udržuje nad 8 °C. Hromadné výlezy lalokonosce jsou však zpravidla evidovány až  koncem měsíce dubna při 
teplotě půdy v hloubce 50 cm cca 13-15 °C.
 Populaci tvoří výhradně samice, takže rozmnožování se děje bez předchozího páření a oplození. 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 bezpro-
středním okolí chmelových rostlin. Období snůšky trvá až dva měsíce. Počet nakladených vajíček jednou samicí 
kolísá od 100 do 850 ex. Průměrná hodnota činí 300 vajíček na jednu samici. Za optimálních povětrnostních 
podmínek (teplota 20–25 °C a relativní 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 7x 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 komůrce, kde přezimují. V jarním období příštího roku vylézají 
na povrch půdy k úživnému žíru na rašících výhonech, jehož intenzita klesá po nakladení vajíček. Vývoj laloko-
nosce libečkového trvá v našich klimatických podmínkách 2-3 roky. 

Obr. 4.1.4: Dospělec lalokonosce libečkového ožírající lístek chmele. 
Škodlivost na listech v době, kdy chmelové výhony dosáhnou výšky 20-30 cm (BBCH 15) 
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Ochrana chmele proti lalokonosci libečkovému 

Důležitou funkci v omezování populační hustoty lalokonosce libečkového vykonávali v minulosti přirození ne-
přátelé, z nichž jsou uváděni zejména bažanti a koroptve, z hmyzu především draví brouci, krajník hnědý (Ca-
losoma inquisitor), některé druhy mršníků (Histeridae) a drabčíků (Staphylinidae). Z cizopasných hub se jedná o 
druhy Beuaveria globulifera a Isaria farinosa. Celý komplex přirozených nepřátel ovšem postupně pozbýval na 
významu, především z důvodu velkoplošného a intenzivního využívání chemizace, ať již vysoce toxických pes-
ticidů 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. V současné době je ochrana 
chmele proti lalokonosci libečkovému založena na pásové aplikaci přípravku Actara 25 Wg (ú.l. thiametho-
xam). Jedná se o přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu, který se v rostlinách šíří kořeny, listy 
a stonky. Hubí savé a žravé škůdce požerovým a dotykovým účinkem. Přípravek je povolen v dávce 0,2 kg/ha 
v doporučeném objemu aplikační tekutiny 600 l/ha formou pásového postřiku. Ochranný zásah se provádí v 
době hromadného výlezu brouků na povrch půdy zpravidla na přelomu měsíců dubna a května (BBCH 12-17). 
Tímto ošetřením rovněž zabráníme vykladení vajíček samicemi a následnému larválnímu vývoji ve chmelových 
babkách, kde jsou larvy chemickým zásahem prakticky nepostižitelné.

4.1.2.4  Metodika ochrany chmele proti mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank) 

 Mšice chmelová patří mezi nejrozšířenější škůdce chmele, který každoročně vyžaduje minimálně jeden 
ochranný zásah (obr. 4.1.5). Postembryonální vývoj mšic je značně složitý a u jednotlivých skupin i rozdílný. 
V podstatě se jedná o střídání pohlavních a nepohlavních generací, spojené obvykle se střídáním hostitele. 
Pohlavní generace jsou oviparní (vejcorodé), partenogenetické (nepohlavní) jsou zpravidla viviparní (nymforo-
dé). Mšice během svého ročního vývojového cyklu jsou polymorfní, tj. vytvářejí formy, které se liší morfologic-
ky, ale i ekologicky. 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, ozna-
čujeme jako heterocyklické. U mšice chmelové (Phorodon humuli Schrank) rozeznáváme tyto hlavní formy: 

a/ Bezkřídlá zakladatelka (fundatrix) je partenogenetická samička pocházející z oplozeného vajíčka. 

b/ Fundatrigenie je potomkem zakladatelky porozené partenogeneticky na téže rostlině, v případě mšice 
chmelové na peckovině rodu Prunus (švestka, slíva). 

c/ migrantes alatae (poutnice) jsou okřídlené samičky 1,5–2,2 mm dlouhé, světle zelené, později šedé, s tmavý-
mi 1,8 mm dlouhými šestičlennými tykadly, s tmavou páskou na předohrudi a třemi tmavozelenými skvrnami 
na hrudi. 

d/ virginogenie
 Virginogenie, bezkřídlé partenogenetické samičky, mají na chmelu 5-8 generací. Jsou 1,6–2,0 mm dlouhé, 
světle žlutozelené barvy. 

e/ gynopary a okřídlení samečkové
 Koncem srpna se na chmelu objevují okřídlené samičky, gynopary, které přelétávají zpět na primární hos-
titelské rostliny, jež se tvarem těla téměř neliší od migrantes alatae. 

g/ oviparní samičky
 Liší se od partenogenetických samiček na první pohled tvarem těla, které je protáhlé a mohutnější s ob-
jemnějším zadečkem. 

h/ vajíčka
 Vajíčka jsou velmi odolná, o čemž svědčí ta skutečnost, že jich v našich klimatických podmínkách přezimu-
je více než 90 %. Průměrná velikost vajíček činí 0,7 x 0,3 mm. Z vajíček se líhnou ještě před rozpukem pupenů, 
obvykle ve třetí březnové dekádě, tmavě zelené larvy, které dospívají po čtyřech svlékáních v zakladatelku 
(fundatrix).
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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 mšice z hostitelských 
rostlin na chmel, ale také její výskyt a vývoj ve chmelnicích. Využitím metody SET určujeme průběh přeletu 
jednotlivých generací mšice a na základě toho pak můžeme signalizovat i termín ošetření proti mšici chme-
lové 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 první aplikaci jiným 
pesticidem a klíčový aficid aplikovat až jako druhý postřik. Sumy efektivních teplot, které jsou zpracovávány 
pro vývojová stádia vybraných škodlivých organismů na základě měření sítě automatických stanic, lze najít na 
internetových	stránkách	SRS	(www.srs.cz).	Metoda	krátkodobé	prognózy	výskytu	virginogenní	generace	mšice	
chmelové je založena na předpokládaném vývoji této generace na chmelu v závislosti na intenzitě přeletu 
okřídlené 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 (v posledních třech letech byla gradace za-
znamenána ve třetí dekádě května). Všeobecně, na základě 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 
chmelnice. 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 hospodářské škodlivosti aktuálnímu vývoji mšice 
chmelové v daném roce. Všeobecně platí:

A/ Při slabém přeletu (výskytu) mšice chmelové bude nezbytné provést chemické ošetření systemickým afici-
dem) bez ohledu na počet mšic na list ve třetí dekádě června, či v případě rychlého vývoje chmelových rostlin 
(vysoké teploty v květnu a červnu) již v polovině června z důvodu dostatečného rozvedení účinné látky v rost-
linách před ukončením jejich růstu, tj. přechodem do generativní fáze. Pro toto ošetření je ze stávajícího sorti-
mentu registrovaných aficidů nejvhodnější, vzhledem k dlouhému reziduálnímu účinku a významné vedlejší 
účinnosti na svilušku chmelovou, přípravek Movento 150 OD (ú.l. spirotetramat) aplikovaný v dávce 1,0 l/ha.

B/ Při střední intenzitě přeletu bude optimální doba zásahu závislá na vývoji virginogenní generace. Ochranný 
zásah doporučujeme provést při populační hustotě 50 mšic/list. 

Obr. 4.1.5:  List napadený nymfami a dospělými samicemi virginogenní generace. 

C/ Při silné či velmi silné intenzitě přeletu je vývoj virgi-
nogenní generace zpravidla velmi rychlý, a tudíž je nutné 
provést dvě insekticidní ošetření. Pro první ošetření jsou 
vzhledem k nízké toxicitě na přirozené nepřátele (viz ta-
bulka 4.1.5) vhodné přípravky Teppeki (ú.l. flonicamid) v 
dávce 0,18 kg/ha či Chess 50 Wg (ú.l. pymetrozine) v 
dávce 0,8 kg/ha. V případě nízkého výskytu přirozených 
nepřátel mšice chmelové, především afidofágních slu-
néček z čel. Coccinellidae, je možné pro toto ošetření 
doporučit rovněž přípravky na bázi quanidinů, ať již 
s ú.l. imidacloprid (Confidor 70 Wg v 0,008% konc. či 
novou formulaci tohoto přípravku, Confidor 200 OD v 
dávce 0,6 l/ha či přípravek Warrant 700 Wg v 0,008% 
konc.), či na chmelu určeném pro tuzemské pivovary 
acetamiprid (Mospilan 20 SP v 0,008%. konc. Použitelné 
portfolio  přípravků registrovaných v ochraně chmele 
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Metodická doporučení pro ochranu chmele proti rezistentní svilušce chmelové

 Stávající ochrana proti svilušce chmelové spočívá nejen v aplikaci akaricidních přípravků, ale též v agro-
technických zásazích. Chmelnice a jejich bezprostřední okolí je nutné udržovat v bezplevelném stavu, aby-
chom tak zredukovali riziko časné jarní infestace. Je třeba včas z chmelnice odstranit rovněž zbytky chme-
lových 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 vět-
šinou pouze sporadicky, je nezbytné provádět jeho aplikaci bez ohledu na stávající populační hustotu svilušky 
chmelové, jejíž výskyt může být často prakticky nulový, či omezený na okrajové a kotevní řady. Z tohoto dů-
vodu 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. Zjistí-li se symptomy poškození sviluškou chmelovou a její výskyt dosahující hodnoty 
prahu hospodářské škodlivosti i v těchto místech, je nezbytné provést ošetření celé plochy. Výhodou hexy-
thiazoxu je vedle kontaktního účinku i jeho účinek hloubkový spočívající v tom, že způsobuje mortalitu svi-
lušek nacházejících se na spodní straně chmelových listů i při aplikaci na jejich lícovou část. Tato vlastnost je 
velmi důležitá především při počátečním výskytu svilušky chmelové v průběhu měsíce června, kdy se tento 
škůdce 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). 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).

Obr. 4.1.6: Typické příznaky poškození listové čepele způsobené sáním svilušky 
chmelové patrné při pohledu shora, tzv. sviluškové puchýře.

 Vysoký standard biologické účinnosti, která graduje 14–21 dnů po ošetření, si stále zachovává rovněž fe-
nyproximate (Ortus 5 SC). Důležitá je jeho včasná aplikace, kterou se doporučuje provést při zjištění prvních 
příznaků po sání svilušek (sviluškové skvrny). Nejpozdějším vhodným termínem pro jeho aplikaci je dosažení 
hranice prahu ekonomické škodlivosti, tj. pěti pohyblivých stádií/list. Přípravek Ortus 5 SC je vhodné, z důvodu 
jeho vysoké selektivity na necílové organismy, aplikovat rovněž na chmelnicích s vyšší populační hustotou 
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afidofágních slunéček a dalších přirozených nepřátel mšice a svilušky chmelové. Přípravek Movento 150 OD 
vykazuje vedle vysoké biologické účinnosti na mšici chmelovou rovněž významný akaricidní reziduální účinek. 
Z tohoto důvodu je jeho aplikace doporučována na přelom června a července, tj. na dobu pokrývající jednak 
konec přeletu migrantes alatae na chmel a jednak zajišťující ochranu chmele proti svilušce chmelové v době 
tvorby generativních orgánů. Tento termín je optimální rovněž vzhledem ke značnému bionomickému poten-
ciálu škodlivosti svilušky chmelové. Hlavní zásadou při ochraně chmele proti tomuto škůdci je maximální sna-
ha o ukončení ochrany chmele před počátkem tvorby generativních orgánů chmele, čímž se minimalizuje ri-
ziko napadení květu a hlávek, jelikož hubení svilušek je poté již značně problematické. Spektrum použitelných 
akaricidů obohatil akaricid Kanemite 15 SC (acequinocyl). Přípravek je zaregistrován v 0,15% konc, ochranná 
lhůta činí 21 dnů. Kanemite 15 SC je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. 
Obecně pro všechny akaricidy platí zásada důkladného ošetření spodní strany listů, která vyplývá z jejich kon-
taktního účinku (Nissorun 10 WP, Ortus 5 SC, Vertimec 1,8 EC). Populační hustotu svilušky chmelové doporu-
čujeme hodnotit v 7 až 10 denních intervalech od zavedení do sklizně chmele. Na chmelnici o výměře 5 ha 
doporučujeme provést kontrolu na 100 rostlinách, přičemž z každé odebereme 1 list (33 horních, 33 ze středu 
a 34 spodních). Z tohoto počtu odebíráme 50 listů v místech s častějším výskytem svilušky, tj. v okrajových a 
sloupových řadech. Odběry provádíme v celé vertikále chmelových rostlin namátkově po úhlopříčce chmelni-
ce. Takto odebrané listy hodnotíme buď pomocí binokuláru, nebo přímo na stanovišti pomocí zvětšovací lupy. 
Pro aplikaci akaricidů je nutné použít jen pečlivě seřízené rosiče a dodržet pokyny správné aplikace. V závislosti 
na habitu chmelových rostlin se používá 2000 až 2800 l aplikační kapaliny na hektar při průjezdu každým me-
ziřadím.	Při	více	ošetřeních	během	sezóny	je	nezbytné	akaricidy	v	průběhu	vegetace	střídat.	Mísení	akaricidů	
s jinými pesticidy, hnojivy či stimulátory zásadně nedoporučuje. Typické příznaky poškození chmele sviluškou 
chmelovou jsou na obr. 4.1.6.

4.1.2.6  Metodika ochrany chmele proti dřepčíku chmelovému (Psylliodes attenuatus Koch)

 Dřepčíci (Alticinae) jsou charakteristickou skupinou mandelinek, často se skákavým třetím párem končetin. 
Mnoho druhů škodí na nejrůznějších kulturních plodinách. Dřepčík chmelový (Psylliodes attenuatus) zůstává 
dominantním škodlivým druhem zjištěným ve chmelnicích. Tzn., že ostatní druhy dřepčíků hospodářskou ško-
du na chmelu nezpůsobují. Dřepčík chmelový patří mezi minoritní škůdce chmele, jehož hospodářská škod-
livost se neustále zvyšuje v souvislosti s globálním oteplováním a posunem  hranice výskytu živočichů. V ČR 
způsobuje především škody na jarních rašících výhonech a posléze i na listech mladých chmelových rostlin 
(obr. 4.1.7). Poškozené listy jsou řešetovitě proděravělé, při silném výskytu zcela skeletované. Při silném výskytu 
může docházet k silnému poškození a dokonce i holožíru, čímž se značně snižuje fotosyntéza, což má negativní 
vliv na další vývoj mladých chmelových rostlin, a tudíž i v konečné fázi na výnos chmele. Pokud se neprovede 
ochranný zásah na středně a silně napadených chmelnicích, samice se stačí vyklást a zvyšuje se tím abundance 
letní generace tohoto škůdce. Výskyt druhé generace souvisí vedle změny charakteru počasí nepochybně i se 
změnou spektra a četnosti používaných insekticidů v ochraně chmele proti mšici chmelové, kdy namísto 4 až 5 
postřiků organofosfáty, karbamáty či později pyrethroidy, se provádí 1-2 ošetření nejčastěji aficidy ze skupiny 
nitromethylenů (quanidinů), které jsou specifické insekticidy hubící téměř výhradně mšice a další zástupce sa-
vého hmyzu z řádu Homoptera. Letní generace dřepčíka chmelového škodí na konci července a průběhu srpna 
na mladých pazochových listech a ve hlávkách chmele. Brouci prožírají hlávky i samotné vřeténko. Poškozené 
hlávky nerostou a rozplevují se. Nejčastěji bývají tyto příznaky patrné u rostlin v blízkosti sloupů či na spadlých 
keřích). Lze však předpokládat, že se změnou charakteru klimatu bude škodlivost dřepčíka chmelového v ČR 
neustále stoupat. Brouk je 2,0 až 2,8 mm dlouhý, 1,0-1,4 mm široký, vejčitého tvaru, černozelený, kovově lesklý. 
Samci jsou zpravidla menší než samice. Vajíčka jsou drobná (0,4x0,2-0,3 mm). 
 Brouci opouštějí zimní úkryty v závislosti na vývoji počasí v daném roce zpravidla od počátku druhé de-
kády dubna. Při vysokých teplotách můžeme přechodně pozorovat 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. Do třetí dekády května je hromadný výlez zpravidla ukon-
čen. Brouci jsou teplomilní, a proto jsou za chladného a podmračeného počasí ukrytí v půdě. Poměr pohlaví je 
zpočátku vyrovnaný (1-2:3 ve prospěch samic), později je již patrný vyšší podíl samic (1:5-9). Později v průběhu 
května je již populace dřepčíků složena výhradně ze samic. Po skončení žíru, při němž dozrávají dřepčíkům 
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pohlavní žlázy, dochází od třetí dekády dubna do konce května k páření a kladení vajíček. V době, kdy výlez  
kulminuje a populační hustota dřepčíku na mladých chmelových rostlinkách je nejsilnější, jsou již samice zpra-
vidla plné vajíček. Několik dní poté již začíná kladení. Na jednu samičku zde připadá až 150 vajíček, která kla-
de pomocí dlouhého kladélka do vlhké půdy v blízkosti chmelových babek, v povrchových vrstvičkách půdy 
(0,5-2,0 cm). Larvy se líhnou již zhruba po 10 dnech. Většina larev se líhne z vajíček v průběhu července. Po 3-5 
týdnech se z kukly líhne brouk. Poté, co splní své biologické poslání, přezimující generace brouků počátkem 
července vymírá. Dřepčík chmelový má tudíž jednu generaci v roce, která se líhne od poloviny července do po-
čátku srpna. Délka života dřepčíka chmelového tudíž činí 10 až 11 měsíců. Po sklizni chmele žijí brouci nějakou 
dobu na nejmladších listech zbytků chmelových rév. V průběhu října zalézají k přezimování, tzn. že přezimují ve 
stádiu imága. Zimní úkryty nalézají většinou přímo ve chmelnici, přímo v trhlinách půdy, v dutinách zbytků rév, 
pod různými rostlinnými zbytky, v trhlinách chmelnicových sloupů. Z hlediska potravní specializace patří dřep-
čík chmelový do skupiny oligofágů, jelikož jeho žír probíhá na biologicky příbuzných druzích rostlin. Kromě 
chmelu se vyskytuje rovněž na konopí (Cannabis sativa L.), které patří, stejně jako chmel (Humulus lupulus L.) 
do čeledi Cannabinaceae (konopovité) a na kopřivě dvoudomé (Urtica dioica L.) z čel. Urticaceae (kopřivovité). 
Pro regulaci populační hustoty tohoto škůdce mají značný význam abiotické faktory, 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 potra-
vy některých druhů hmyzožravých ptáků.

Obr. 4.1.7: Poškození mladých listů rašících výhonů chmele způsobené požerem  
dospělců dřepčíka chmelového

 Na základě monitorování výskytu jarní a letní generace dřepčíka chmelového a sledování jeho populační 
dynamiky v průběhu vegetačního období lze konstatovat, že dřepčík chmelový je společně s lalokonoscem 
libečkovým (Otiorhynchus ligustici L.) nejvýznamnějším ze spektra minoritních škůdců chmele. Ochranný zásah 
je doporučeno provádět při dosažení středně silného napadení (5-10% poškození listové plochy). Se zvyšová-
ním průměrných teplot se zvyšuje i potenciální nebezpečí poškození hlávek letní generací dřepčíka chmelo-
vého. Vzhledem k tomu, že v době hlávkování (BBCH 71 a více) je již zpravidla populační hustota afidofágních 
predátorů vzhledem k absenci mšice chmelové velmi nízká, je možno použít přípravek lambda-cyhalothri-
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ne (Karate se Zeon technologií 5 CS) v 0,05% konc., při dodržení 14denní ochranné lhůty. Ochranný zásah 
provedeme, jsou-li symptomy poškození hlávek patrné i ve vyšších listových patrech. V ochraně chmele proti 
dřepčíku chmelovému doporučujeme  provést pásovou aplikaci přípravku Actara 25 Wg (ú.l. thiamethoxam), 
jehož mechanismus účinnosti je popsán v metodické části týkající se lalokonosce libečkového. Přípravek je po-
volen v dávce 0,2 kg/ha v doporučeném objemu aplikační tekutiny 600 l/ha formou pásového postřiku. Jelikož   
se optimální termín jarního ošetření prakticky shoduje s optimálním termínem zásahu proti lalokonosci libeč-
kovému, hubíme jedním zásahem prakticky oba významné jarní škůdce chmele. Na lokalitách se silným výsky-
tem jarní generace dřepčíka chmelového se doporučuje ošetření po 7 dnech opakovat v případě, že budou 
při kontrole biologické účinnost prováděné 5-7 dnů po ošetření nalezeni přežívající jedinci. Zabráníme tak 
vykladení samic a do značné míry bude eliminován rovněž výskyt letní generace dřepčíka chmelového. 

4.1.2.7  Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis Hübner) 

 Zavíječ kukuřičný patří k nejvýznamnějším škůdcům kukuřice v Evropě, Asii, Africe i Americe. Jako škůdce 
chmele se udává z Francie, Slovinska, Anglie, USA a Ruska. Do konce 20. století byla jeho škodlivost na chmelu za-
znamenávána pouze ojediněle. Na začátku nového milénia byly ale opakovaně zjištěny škodlivé výskyty v žatecké 
chmelařské oblasti a to ve chmelnicích v sousedství porostů kukuřice, jež byla opakovaně pěstována na jednom 
pozemku po dobu několika let. Především na chmelnicích sousedících s kukuřičným polem doporučujeme moni-
torovat vizuálně ve výšce 1,8 a 2,0 m symptomy poškození tímto minoritním škůdcem, které se projevují chodbič-
kami uvnitř révy obsahujícími housenky různých vývojových instarů. Výstupy chodeb se nachází převážně v místě 
úponu listů. Vstup do těchto chodeb je zpravidla na povrchu uzavřen drtí a trusem. Po sklizni chmele se housen-
ky mohou nacházet rovněž ve zbytcích révy 0,5-0,7 m nad povrchem půdy. škodlivost zavíječe lze pozorovat též  
na česačce, kde může při silnějším výskytu docházet k lámání a spadávání napadených rostlin po zavěšování na 
vodící dráhu. Metodická doporučení týkající se ochrany chmele spočívají v pravidelném monitoringu výskytu 
zavíječe. V 7 až 10 denních intervalech kontrolujeme výskyt chodbiček  (obr. 4.1.8) na místě úponu révových 
listů ve výšce očí na 100 rostlinách v okrajových řadách sousedících s kukuřičným polem. S kontrolou začínáme 
od počátku květu. Ošetření doporučujeme provést při zjištění více než 10 chodbiček na 100 rostlinách. Protože 
v době tvorby generativních orgánů je již zpravidla populační hustota afidofágních predátorů vzhledem k 
absenci mšice chmelové velmi nízká, je možno použít přípravek lambda-cyhalothrine (Karate se Zeon tech-
nologií 5 CS) v 0,05% koncentraci, při dodržení 14denní ochranné lhůty.  Ochranný zásah provedeme, jsou-li 
symptomy poškození hlávek patrné i ve vyšších listových patrech.

Obr. 4.1.8: Housenka zavíječe kukuřičného
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4.1.2.8  Šedavka luční (Hydraceia micacea Esp.) 

 šedavka luční patří rovněž mezi minoritní škůdce chmele. Její škodlivost v období od poloviny padesátých 
do konce osmdesátých let byla prakticky nulová. Změna spektra používaných insekticidů spočívající většinou 
pouze v jediné aplikaci imidaclopridu (Confidor 70 Wg), vytvořila všeobecně optimální podmínky pro šíření 
minoritních škůdců, a tudíž i šedavky luční. šedavka luční nejčastěji škodí na chmelnicích zaplevelených pý-
rem plazivým s lokálním zamokřením půdy. Housenky se líhnou od druhé poloviny dubna do počátku května. 
Suma efektivních teplot pro líhnutí housenek byla v čtyřletém průměru 78,6 oC. Zpočátku přijímají potravu 
na pýru, krátce potom se stěhují na chmel, kde vyžírají chodby ve výhonech a v kořenech rostlin. Výskyty  
a škodlivost housenek jsou časté na okraji chmelnic a v místech překotvení. škodlivost šedavky se stupňuje  
sekundárními infekcemi patogeních hub. Citlivé na druhotné infekce jsou zvláště kořenáče používané k do-
sadbě po uhynulých rostlinách. S prvními příznaky poškození rostlin housenkami se setkáváme zpravidla již 
koncem dubna, v době, kdy raší první výhony, mezi nimiž jsou nápadné rostliny se zavadajícím vegetačním 
vrcholem, které lze snadno vytrhnout z půdy. V jejich bazální části je vyhlodána chodbička vyplněná drtí a 
trusem, v níž lze u čerstvě napadených, dosud nezaschlých výhonů nalézt drobnou, fialově červeně zbarvenou, 
cca 0,5–1,0 cm dlouhou housenku. Housenka žije uvnitř výhonu poměrně krátkou dobu (4 až 8 dnů). Jakmile 
vrcholová část zaschne, opouští jej a napadá další. Každá housenka tudíž zničí větší počet výhonů. Před zave-
dením chmele se napadení snadno přehlédne a zjistí se obvykle až později, kdy dochází k zavadání rostlin a 
zasychání vegetačních vrcholů již zavedených výhonů. Po přiorávce zpravidla škodlivost housenek zdánlivě 
ustává. Dospívající housenky již nenapadají další révy, ale stěhují se do podzemních částí chmelových rostlin. 
Při silnějším napadení dochází ke zničení chmelových babek. Začátkem června opouštějí dospělé housenky 
podzemní orgány rostlin a kuklí se pod povrchem půdy, v bezprostřední blízkosti rostlin (obr. 4.1.9). Koncem 
července a během srpna se líhne z kukel motýl, s nímž se v přírodě setkáváme jen vzácně. Pokud se jedná o 
ochranu chmele proti šedavce luční, je jednoznačně preferována ochrana preventivní spočívající v odstranění 
pýru ze chmelnice a jejího okolí. Pozornost je třeba zaměřit především na okrajové a kotevní řady, kde výskyt 
pýru bývá zpravidla nejsilnější. Pro tento účel doporučujeme použít přípravek Fusilade Forte 150 EC v dávce 2,5–3,0 l/ha, 
který je pro tento účel zaregistrován pro likvidaci trávovitých plevelů, včetně pýru plazivého. Aplikaci prová-
díme po sklizni chmele, nejpozději do poloviny září, přičemž zbytky chmelových rév musí být před postřikem 
dekapitovány těsně u povrchu půdy. Hubením pýru ve chmelnici a jejím bezprostředním okolí předcházíme 
vykladení samiček.

Obr. 4.1.9: Housenky a kukly šedavky luční
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 Housenky lze hubit vytrháváním vadnoucích výhonů při zavádění chmele. Tyto výhony je nezbytné od-
stranit z chmelnice a zlikvidovat. Na napadených rostlinách je účelné ponechat při zavádění alespoň dva ná-
hradní výhony, jež se odstraní těsně před přiorávkou. Pro přímou ochranu chmele proti mladým housenkám 
šedavky luční je v současné době zaregistrován přípravek Actara 25 Wg (thiamethoxam) v dávce 0,2 kg/ha. 
Jeho aplikace by měla být cílena na ohniska pýru v době před přechodem mladých housenek na chmel, tj. v 
závislosti na povětrnostních podmínkách daného roku nejčastěji v první květnové dekádě.

4.1.2.9  Nechemické prostředky v ochraně chmele, syntetické  a přirozené atraktanty, bioagens

 Princip účinku syntetických atraktantů je založen na tom, že v případě napadení vylučují chmelové rost-
liny tzv. „allomony“ (těkavé látky) na bázi kyseliny salicylové z důvodu předávání si varovného signálu. Tímto 
způsobem lákají do chmelnice přirozené nepřátele mšice chmelové, především afidofágní slunéčka, čímž se 
významně zvyšuje jejich populační hustota a tím i jejich predační účinek. V našich pokusech se osvědčil syn-
tetický atraktant PredaLure (AgBio, Westminster, CO, USA), který  se instaluje ve formě komerčně dodávaných 
dispenzorů obsahujících účinnou látku připevněním na chmelnicové sloupy v období cca dva týdny před po-
čátkem přeletu mšice chmelové z primárních hostitelských rostlin rodu Prunus na chmel. Pro získání bližších 
informací doporučujeme kontaktovat autory metodiky. Ke zvýšení populační hustoty afidofágních predátorů 
je možné využít rovněž rostlinných atraktantů, z nichž se osvědčila svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia 
Benth.). Výsev svazenky je vhodné provést po stranách chmelnice v pokud možno co nejranějším jarním termí-
nu (konec března – počátek dubna), aby svazenka začala kvést již ke konci května. Výhodou této rostliny je to, 
že láká dospělce predátorů, především pestřenky (Syrphidae) již na počátku vegetace (konec května), kdy bývá 
zpravidla populační hustota mšice chmelová ještě na nízké úrovni, čímž se může významně zvyšovat účinnost 
migrujících predátorů, což má praktický význam především v letech se slabší intenzitou přeletu a následnou 
pomalejší populační dynamikou virginogenní generace mšice chmelové. Pestřenky kladou vajíčka do tvořících 
se kolonií mšic. Líhnoucí se larvy mšice požírají, čímž mohou výrazně zvyšovat predační účinek přirozených 
nepřátel mšice chmelové. 
 Dravý roztoč Typhlodromus pyri se úspěšně využívá v ochraně proti sviluškám v ovocných sadech a v po-
sledních letech rovněž v ochraně organicky pěstovaného chmele (tzv. biochmele) proti svilušce chmelové (Te-
tranychus urticae Koch). Optimální dávka výsazu dravého roztoče na jednotku plochy závisí na poloze chmelni-
ce a aktuální populační hustotě přezimující generace svilušky chmelové. Není-li v blízkosti chmelnice ohnisko 
přezimujících samiček T. urticae a nedošlo-li zde k přemnožení svilušek v předchozím podzimním období, lze 
doporučit dávku 1–2 dravé roztoče/rostlinu, tj. cca 6–7 tis. ex./ha.

4.1.2.10  ANTIREZISTENTNÍ STRATEGIE V OCHRANĚ CHMELE

 V rámci antirezistentní strategie je nezbytné nepoužívat po sobě přípravky se stejným mechanismem účin-
ku. U mšice chmelové se konkrétně jedná o střídání přípravků z různých skupin – tzn., že přípravky ze skupiny 
nitromethylenů (quanidinů): imidacloprid (Confidor 70 Wg, Confidor 200 OD a Warrant 700 Wg) a acetamiprid 
(Mospilan 20 SP) budeme používat v průběhu vegetace max. 1x. V případě, že bude nezbytné provést další 
ošetření, použijeme přípravek z jiné skupiny: pymetrozine (Chess 50 Wg), spirotetramat (Movento 150 OD) 
či flonicamid (Teppeki). Rovněž je nezbytné aplikovat tyto přípravky v registrovaných, metodicky doporučo-
vaných koncentracích. Aplikací přípravků v nižších, tzv. subletálních dávkách, zvyšujeme pravděpodobnost 
přežívání mšic po postřicích a tím i vzniku a nárůstu rezistence mšice chmelové k těmto přípravkům, které se 
pak stávají neúčinnými, což celou problematiku ochrany chmele proti mšici chmelové značně komplikuje. V 
případě akaricidů byl v roce 2011 zaregistrován přípravek Kanemite 15 SC (acequinocyl). Účinná látka je typu 
inhibitoru mitochondriálního dýchání, podobně jako v případě fenpyroximatu, což je účinná látka přípravku 
Ortus 5 SC. K zabránění vzniku rezistence se tudíž nedoporučuje aplikovat tyto akaricidy po sobě bez přerušení 
jiným přípravkem s odlišným mechanismem účinku (Vertimec 1,8 EC, Movento 150 OD). Přípravek Nissorun 
10 WP (hexythiazox) zpravidla nepřichází v tomto případě v úvahu, jelikož vzhledem k jeho ochranné lhůtě je 
možné jej aplikovat pouze do počátku tvorby fruktifikačních orgánů, tj. do konce měsíce června (BBCH 51). V pří-
padě fungicidů je třeba mít na paměti, že azoxystrobin (Ortiva) a pyraclostrobin (Bellis) jsou oba přípravky ze 
skupiny strobilurinových derivátů (ß–methoxyakrylátů). Z důvodu prevence vzniku rezistence peronospory 
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4.2.2 Zavěšování chmelovodičů a zavádění výhonů

 Podle teoretického počtu chmelových rostlin a sponu výsadby zavěšujeme ke každé rostlině na podélném 
drátu stropu konstrukce 2 chmelovodiče „V-systémem“. Vzhledem k tomu, že odrůda Vital vytváří v průběhu 
vegetace mohutnější habitus keřů, je zapotřebí používat vodící drát o síle minimálně 1,06 mm. K úvazu se po-
užívá motouz s 20 000 dtex, tj. s větší stabilizací proti světelným účinkům, čímž se udržuje jeho pevnost v prů-
běhu vegetace. Zavádění výhonů je nejdůležitější pracovní operace, která rozhoduje o plném počtu vedených 
rév na chmelovodičích a má proto přímý vliv na výnos chmele při sklizni. Počet výhonů, vhodných k zavedení, 
je menší než u Žateckého červeňáku. Zavádění odrůdy Vital je proto zapotřebí provádět opakovaně alespoň 
ve dvou termínech. Při zavádění je nutné dbát na to, aby zaváděné výhony vyrůstaly ze středu babky. Výhony 
rostoucí na obvodu koruny vyrůstají často z postranních oddénků (vlků). Tím dochází k přemísťování podzemní 
části rostliny, tzv. segmentaci babky. Aby byl využit výnosový potenciál odrůdy Vital, je bezpodmínečně nutné 
zavádět 5 až 6 výhonů z jedné rostliny, tzn. 2 + 3 nebo 3 + 3 výhony na 2 chmelovodiče. V průběhu vegetace 
dochází k různým defektům zavedených rév (odklonění nebo zalomení rév, poškození vegetačního vrcholu aj.). 
Doporučený počet  zaváděných rév je schopen tyto výpadky kompenzovat.

4.2.3  Letní kultivace

 Kultivace půdy chmelnic v době vegetace je členěna na vlastní ošetření půdy v meziřadí plečkováním 
a na přiorávku (hrůbkování). Hlavním účelem zpracování půdy v meziřadích chmelnic je zlepšení fyzikálních 
vlastností povrchové vrstvy a likvidace plevelů. Účelem přiorávky je zejména zaklápění plevelů v řadech rostlin 
a omezení růstu přebytečných výhonů chmele v době po zavedení. Navršením zeminy nad kořenový systém 
rostlin chmele je umožněna intenzivní tvorba jednoletého podpovrchového kořenového vlášení, které v prů-
běhu vegetace zásobuje rostliny vodou a živinami. Letní kultivační zásahy, ať již plečkování, nebo přiorávka 
musí respektovat půdní typ, stav půdy a rostliny.
 Plečkování meziřadí se provádí podle potřeby do hloubky 5-10 cm. První plečkování se provádí v době, 
kdy je půda utužena po jarních pracích – řezu chmele, drátkování a zavádění. Další kypření připadá v úvahu při 
velkém zaplevelení nebo před aplikací umělé závlahy. Při nástupu fenologické fáze kvetení a zejména tvorby 
hlávek (červenec, srpen) je nutné kultivaci omezit, případně zcela vyloučit z důvodu možného poškození letní-
ho kořání. Pokud je nutné letní kultivaci v tomto období provést, dodržuje se max. hloubka 5 cm. Ve srovnání 
se Žateckým červeňákem jsou porosty odrůdy Vital mohutnější, a proto je nutné při letní kultivaci brát ohled 
na prověšení rostlin a zabránění strhnutí rév projíždějící technikou. Přiorávkou je k rostlinám přihrnována vrs-
tva	zeminy	o	mocnosti	cca	15	cm.	Jsou	zahrnuty	plevelné	rostliny	a	současně	rozšířena	zóna	tvorby	aktivního	
jednoletého kořání, které se podílí na pohotovostním příjmu živin a vody. Vlastní přiorávka se provádí ve dvou 
etapách. První přiorávka se provádí v době, kdy chmelové révy dosahují výšky 150-200 cm, druhá obvykle při 
dosažení výšky rév 500 cm. Nepřioráváme tehdy, když je vlhkost půdy vysoká a tvoří se  hluboké brázdy a k 
rostlinám jsou naorávány velké skývy půdy. Rovněž není vhodné přiorávat příliš vlhkou zeminu krátce po při-
hnojování ledkem. V naoraném podřadu dochází k rychlému rozkladu hnojiva a uvolňování amoniaku, který 
v důsledku vrstvy přiorané zeminy nemůže vyprchat. Existuje nebezpečí fytotoxického poškození zavedených rév.

4.2.4  Výživa a hnojení

 Základním principem IPCH v oblasti výživy a hnojení chmele je snaha o maximální uzavírání koloběhu jed-
notlivých 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 nevyváže-
nost 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. Hnojení chmelnic  se v 
IPCH zásadně provádí na základě výsledků analýz půdních vzorků odebíraných na chmelnicích v určených ter-
mínech a definovaným způsobem. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, Odbor bezpečnosti 
krmiv a půdy vydal v r. 2011 publikaci s názvem „Pracovní postupy pro agrochemické zkoušení zemědělských 
půd v České republice v období 2011 až 2012“, ze které citujeme:
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•	 Půdní	vzorky	se	odebírají	v	 jarním	nebo	podzimním	období.	Jarní	odběr	začíná	1.	února	(s	ohledem	na	 
 povětrnostní 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 přimíchání 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	 každé	 konstrukce	 nebo	 z	 plochy	 s	 výměrou	 do	 3	 ha.	 
 U samostatných, na sebe nenavazujících chmelnic se odebírá jeden vzorek. Hloubka odběru činí 40 cm,  
 přičemž se odstraňuje vrchní deseticentimetrová vrstva zeminy. Vzorky se odebírají v řadách rostlin, a to  
 uprostřed mezi jednotlivými rostlinami. Pro účely IPCH je vhodné odebírat vzorek z jedné chmelnice. Pěs 
 titel si odebírá půdní vzorky sám nebo využívá služeb pověřených laboratoří.

Systém hnojení chmele lze z praktického hlediska rozdělit na:

- hnojení půdy v období vegetačního klidu,
- hnojení chmele v průběhu vegetace.

Hnojení půdy v období vegetačního klidu

 Stanovení dávek hnojiv vychází z výsledků agrochemických rozborů půd, znalosti druhu a typu půd v da-
ném místě. V období vegetačního klidu aplikujeme hnojiva organická, vápenatá, fosforečná, draselná, hořeč-
natá či jejich kombinace. 

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

Přepočítávací koeficienty prvků na oxidy a naopak

P × 2,29 = P₂O₅  P₂O₅ × 0,44 = P
K x 1,20 = K₂O  K₂O × 0,83 = K
Mg × 1,66 = MgO  MgO × 0,60 = Mg

Pro hodnocení obsahu fosforu, draslíku, hořčíku a uhličitanů v půdě, půdní reakce a potřeby vápnění se pěstitel 
řídí aktuální vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a 
zjišťování půdních vlastností lesních pozemků.

4.2.4  VýŽIVA A HNOJENÍ
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Hnojení organickými hnojivy a význam organické hmoty v půdě

 Organická část půdy je tvořena jednak živou částí, především mikroorganismy, a neživou částí. V živé části 
organického podílu půd mají významné postavení rostliny. Svým kořenovým systémem, jeho utvářením, mo-
hutností a prokořeněním půdního profilu značně ovlivňují biologické i chemické procesy v období vegetace. 
Později po odumření jsou kořeny hlavním zdrojem organického podílu. Za nejaktivnější skupinu živé části půdy 
lze považovat mikroedafon (bakterie, houby, aktinomycety, sinice aj.), který se podílí na většině rozkladných, 
ale i transformačních procesů. Neživá část organických látek v půdě je tvořena primární organickou hmotou a 
humusovými látkami. Primární organická hmota je představována původní organickou hmotou, která se do-
stává do půdy a nachází se v různém stupni rozkladu. Rychlost rozkladu rostlinných i živočišných zbytků a jejich 
metabolitů je rozdílná podle látkového složení a půdních podmínek. Obě složky organické části půd jsou vý-
znamné, vzájemně se podmiňují a jsou na sobě závislé a ve svých důsledcích působí na celkovou biologii půdy, 
mineralizační a imobilizační procesy, včetně transformace organických látek na složité a stabilní sloučeniny v 
půdě. Kubát (2008) do půdní organické hmoty zahrnuje živé organismy, jako kořeny rostlin, mikroorganismy, 
odumřelé mikro- a makroorganismy a jejich části, rozpustné organické látky, humus, včetně nehumusových 
biopolymerů (identifikovatelné organické struktury), hlavně však humusové látky jako huminové kyseliny, ful-
vokyseliny, humin a konečně zuhelnatělé organické látky. Přínos půdní organické hmoty spočívá především v:

•	 příznivě	ovlivňuje	fyzikální	a	chemické	vlastnosti	půdy,
•	 je	základním	faktorem	půdní	úrodnosti,
•	 je	podmínkou	existence	velmi	bohaté	a	diversifikované	půdní	bioty	(funkce	biotopu),
•	 příznivě	ovlivňuje	produktivitu	půdy,	tj.	výnosy		pěstovaných	plodin,
•	 půdy	dobře	zásobené	organickou	hmotou	mají	vyšší	schopnost	vyrovnávat	výkyvy	počasí,	nebo	jiných	
 biotických a abiotických faktorů,
•	 akumuluje	organický	uhlík	a	jeho	sekvestraci	do	půdy,
•	 zachovává	ekologickou	funkci	půdy.

Dávky organických hnojiv

 Nevyhovující skladba pěstovaných plodin z pohledu osevního postupu s návazností na živočišnou 
výrobu v současné tržní orientaci chmelařské podniky limituje v používání dříve nejběžnějšího orga-
nického hnojiva, kterým je hnůj. U organických hnojiv se stanovuje pouze dávka hnoje na hektar v roz-
mezí 40–70 t.ha-1, přičemž pro půdy lehké se doporučuje dávka 70 t . ha-1, pro půdy střední 55 t . ha-1 a 
pro půdy těžké 40 t . ha-1. Organická hnojiva se aplikují zpravidla jedenkrát za tři roky, zapravují se v pod-
zimním období. (Rybáček, 1980). Nejvyšší roční množství na 1 ha je takové množství hnoje, které obsa-
huje 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). Hnůj je nutné zaorat z pohledu ztráty živin do 24 
hodin po aplikaci. Hnojivá účinnost klesá po 6 hodinách o 3-16 %, po 1 dni o 6-21 %, po 4 dnech o 14-36 %. Průměr-
né využití živin z hnoje v prvním roce po aplikaci je 25 % u dusíku, 15 % u fosforu a 40 % u draslíku. V druhém a třetím 
roce se využívá 15 % a 5 % dusíku, 10 % a 5 % fosforu a 15 % a 10 % draslíku (Vaněk, 2007). Používají se i ostatní orga-
nická hnojiva jako je kompost či podobné fermentované produkty. Dávky se volí se zřetelem k stanovišti. Jednou  
z možností, jak částečně nahradit organická hnojiva, je využívání tzv. zeleného hnojení, o kterém je pojednáno 
v kapitole 4.2.4.1.

4.2.4.1 Zelené hnojení ve chmelnicích obhospodařovaných v systému integrované produkce

 Integrovaný systém produkce chmele usiluje o optimalizaci hnojení a dávek průmyslových hnojiv, které 
požaduje nahradit z živin rostlinného původu. V úvahu přichází tzv. zelené hnojení, což je způsob organického 
hnojení, při kterém zaoráváme do půdy vyprodukovanou biomasu rostlin pěstovaných k tomuto účelu. Cílem 
je obohatit půdu o organickou hmotu a živiny. Kvalita i množství organického hnojení je odvislé na druhu 
pěstovaných rostlin, délce vegetačního období, půdních a klimatických podmínkách daného stanoviště, které 
jsou i ve chmelařských oblastech značně rozdílné. Velmi důležitou roli hraje též kořenový systém a organická 
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hmota rostlin použitého zeleného hnojení. Jedním z hlavních požadavků na rostlinný druh využitelného jako 
zeleného hnojení (meziplodiny či tzv. podplodiny) by měl být co nejrychlejší start růstu a za co nejkratší čas 
vytvořit dostatečné množství kvalitní nadzemní a podzemní organické hmoty. Proto to mohou být vhodné i 
jednoleté a víceleté traviny, obiloviny a luskovinoobilné směsky. Zelené hnojení není jen forma hnojiva (bobovité 
rostliny, které poutají vzdušný dusík), nýbrž i možností, jak zlepšovat úrodnost půdy. Stimulací činnosti půdních 
organismů přispíváme ke vzniku humusu. Ten na sebe váže živiny a chrání je před vyplavováním. Zlepšuje se 
poměr zásobení půdy vodou a půdním vzduchem. Lehké půdy mohou v důsledku přísunu humusu poutat 
více vody a těžké půdy jsou propustnější a lépe v nich probíhají biologické procesy. Tak přirozeným způsobem 
zlepšujeme fyzikální stav půdy. Zeleným hnojením se do půdy dostává snadno rozložitelná organická hmo-
ta stimulující biologické pochody v půdě. Rovněž poutání živin z půdy v biomase meziplodin v období, kdy 
dochází k nejvyšším ztrátám živin vyplavováním, přispívá k lepšímu hospodaření s živinami a omezuje znečiš-
ťování vodních zdrojů. V opačném případě se půda stává slévavou (těžší půdy) nebo naopak v sušším období 
velmi tvrdou s půdním škraloupem (lehčí půdy) a velmi málo biologicky aktivní, s velmi špatným zásobením 
pohotovými živinami pro chmelové rostliny a špatným mineralizačním procesem. Zapravení organické hmoty 
do půdy je všeobecně spojeno se zvyšováním půdní úrodnosti, podporou stability půdních agregátů a celko-
vým zlepšením půdní struktury. Produkce biomasy u plodin na zelené hnojení kolísá v závislosti na rostlinném 
druhu, termínu výsevu, průběhu povětrnostních podmínek a délce vegetace. Kořenový systém přispívá ke 
kypření půdy a zlepšení jejího vodního a vzdušného režimu. 
 Významnou funkcí zeleného hnojení je eliminace větrné a hlavně vodní eroze na svažitých pozemcích 
chmelnic. Nadzemní hmota rostlin zeleného hnojení snižuje zátěž přejezdů zemědělské techniky na povrchu 
půdy (při ochraně chmele, sklizni apod.). Půdní kryt z vhodných rostlin snižuje půdní výpar přímým působením 
slunce a větru a umožňuje lepší biologickou aktivitu i v horní vrstvě ornice, což výrazně přispívá mineralizaci a 
uvolňování pohotových živin pro chmelové rostliny. 
 Na lehčích půdách v delším období sucha však může docházet přechodně i k opačnému efektu, kdy tyto 
rostliny mohou výpar vláhy přes své listy naopak zvýšit – proto by (přednostně na takovýchto půdách) měly 
být voleny plodiny mělce kořenící, které nevytahují vlhkost z větších hloubek ornice a i přes tento případný 
deficit negativně neovlivní chmelovou rostlinu.

Hlavní význam zeleného hnojení ve chmelnicích:
•	 je	univerzální	způsob,	jak	dodat	do	půdy	snadno	rozložitelnou	organickou	hmotu,
•	 zlepšuje	podmínky	pro	využití	živin	z	průmyslových	hnojiv,
•	 má	 příznivý	 vliv	 na	 vodní	 i	 tepelný	 režim	 půdy,	 na	 biologickou	 činnost	 a	 jiné	 vlastnosti	 (omezuje	 se	 
 neproduktivní výpar, je narušována přirozená ulehlost půdy),
•	 rostliny	na	 zelené	hnojení	 zabraňují	 vyplavování	 živin	a	přemisťují	 živiny	 ze	 spodních	vrstev	ornice	do		 
 horních (tzv. remobilizace živin),
•	 při	využití	bobovitých	rostlin	je	obohacována	půda	o	dusík,
•	 chrání	půdu	před	větrnou	a	vodní	erozí,
•	 omezuje	rozmnožování	a	růst	plevelů,	
•	 nadzemní	hmota	rostlin	zeleného	hnojení	snižuje	zátěž	přejezdy	zemědělské	techniky	na	povrch	půdy	
 a ničení půdní struktury.

 Předseťová příprava a vlastní setí je jedním z rozhodujících faktorů účinnosti zeleného hnojení. Předseťovou 
přípravu diferencujeme s ohledem na způsob pěstování plodin pro zelené hnojení. K setí lze použít upravenou 
secí kombinaci do chmelnic (pneumatický secí stroj s rotačními bránami a prutovým nebo vějířovým válcem 
nebo upravený jetelový secí stroj na radličkové plečce), viz obr. 4.2.2.
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málo	nebo	žádné	z	druhů	leguminóz.	Další	nevýhodou	je	každoroční	obnova	resp.	zapravení	jednoleté	travní	
směsi a tím méně výhodná ekonomika.

Obr. 4.2.3: Dočasně trvalý travní porost ve chmelnicích

V systému IPCH je důležité ozelenění v rozsahu cca 50 % meziřadí pokud možno druhově bohatou bylinnou 
vegetací. Bylinná vegetace – v tomto případě dočasné zatravnění má řadu funkcí:

•	 chrání	půdu	před	vodní	a	větrnou	erozí,
•	 obohacuje	půdu	o	organickou	hmotu	a	podmiňuje	tak	vysoký	obsah	humusu	v	půdě	až	do	hloubek	přes	
 80 cm,
•	 zamezuje	smývání	živin	jak	z	povrchu	půdy,	tak	jejich	vyplavování	do	spodních	půdních	horizontů,
•	 výrazně	zlepšuje	fyzikální	vlastnosti	půdy,	podmiňuje	několikanásobně	vyšší	množství	žížal,	makro	a	mik
 roedafonu, které zpřístupňují rostlinám živiny, prokypřují půdu a obohacují humusem i podorniční půdní 
 horizont, 
•	 bobovité	rostliny,	na	jejichž	kořenech	žijí	v	symbióze	nitrofilní	hlízkovité	bakterie,	mohou	obohatit	půdu	
 ročně o více než 100 kg dusíku na hektar,
•	 významný	je	rovněž	vliv	ozelenění	chmelnice	na	mikroklima	v	nejteplejších	letních	dnech.	Při	teplotách	
 nad 30 °C zvyšuje bylinná vegetace relativní vzdušnou vlhkost a snižuje teplotu vzduchu. Tento rozdíl  
 mikroklimatu, ve srovnání s chmelnicemi s černým úhorem, způsobuje v nejteplejších letních dnech  
 až čtyřicetiprocentní zvýšení fotosyntetické aktivity chmele.

Z hlediska kultivace chmele má trvalé zatravnění meziřadí vliv na:

•	 udržování	bylinného	pokryvu	v	meziřadí	je	energeticky	podstatně	méně	náročné,	než	celoplošná	kultivace	 
 povrchu půdy,
•	 rovněž	pojezd	traktory	a	jinou	zemědělskou	technikou	po	zeleném	bylinném	pokryvu	v	meziřadí	chmelnic	
 je ve srovnání s pojezdem po černém úhoru energeticky úspornější,
•	 druhově	bohatá,	pokud	možno	po	celou	vegetační	sezónu	kvetoucí	bylinná	vegetace	je	rovněž	nezbytnou	
 podmínkou výskytu mnoha druhů užitečného hmyzu,
•	 významná	 je	 i	možnost	prakticky	kdykoliv,	 tedy	 i	brzy	po	dešti,	 vjet	do	chmelnic	 s	aplikační	 technikou	 
 a ošetřit chmelnice v kritických momentech.

V agrotechnice chmele připadá v úvahu zatravnění různými jetelotravními směskami. Zaseté jetelotrávy vy-
tvoří v meziřadí pevný drn a jsou vhodné pro opakované sežínání resp. mulčování. Letní kultivace chmelnic 
není nutná. Aplikační technika na výsev trvalého zatravnění do chmelnic je pneumatický secí stroj s rotačními 
bránami a prutovým nebo vějířovým válcem (obr. 4.2.4) anebo jiné jednodušší zařízení.
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Obr. 4.2.5: Mulčovací stroj do chmelnic s bočním odhozem mulčované hmoty

Obr. 4.2.6:  Zapravování zeleného hnojení či trvalého zatravnění v podzimním období

 
 

 Několikanásobnou sečí resp. mulčováním nadzemní hmoty trvalého zatravnění, jak do vysokých tak i níz-
kých chmelových konstrukcí, obohatíme půdu o organickou hmotu od 3 do 5 t.ha-1 sušiny nadzemní hmoty. 
Získaná organická hmota (sušina) obsahuje poměrně velké množství velmi důležitých elementárních prvků 
pro výživu chmelových rostlin.

4.2.5 Ochrana víceletých porostů odrůdy Vital proti chorobám a škůdcům

Ochrana víceletých porostů odrůdy Vital proti chorobám a škůdcům se řídí zásadami uvedenými v kapitole 
4.1.2. Aktuální informace, úpravy a změny jsou každým rokem publikovány v „Metodice ochrany chmele“ vydá-
vané před začátkem vegetace Chmelařským institutem v Žatci.

5.0  PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY VITAL V SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

 Ekologické (organické) zemědělství je oficiálním směrem společné zemědělské politiky Evropské unie  
a lze ji chápat jako nadstavbu trvale udržitelného zemědělství („sustainable agriculture“). Organické zeměděl-
ství nabývá ve světě stále většího významu. Zastřešující organizací organického zemědělství je IFOAM (Interna-
tional Federation of Organic Agriculture Movements). Podle prohlášení této organizace je organické zeměděl-
ství založeno na principech zdraví, ekologie, poctivosti a péče.
 Ekologická produkce zavádí udržitelný systém řízení zemědělství, který respektuje přírodní systémy  
a cykly a zachovává a zlepšuje zdraví půdy, vody, rostlin a živočichů a rovnováhu mezi nimi, přispívá k vysoké 
úrovni biologické rozmanitosti, odpovědným způsobem využívá energii a přírodní zdroje, jako je voda, půda, 
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organická hmota a vzduch, dodržuje přísné normy pro dobré životní podmínky zvířat a zejména uspokojuje 
jejich druhově specifické etologické potřeby. Zaměřuje se na získávání produktů vysoké jakosti a na získávání 
celé řady potravin a jiných zemědělských produktů, které odpovídají spotřebitelské poptávce po zboží vypro-
dukovaném za použití postupů, jež nepoškozují životní prostředí, zdraví lidí, zdraví rostlin nebo zdraví a dobré 
životní podmínky zvířat.  Ekologické zemědělství (angl. organic agriculture) je takový způsob hospodaření, 
který bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti a umožňuje tak produkovat vysoce kvalitní a hodnotné po-
traviny. Jeho prioritou je kvalita produkce. Je založené na zásadách etického přístupu vůči chovaným zvířatům, 
ochraně životního prostředí, šetření neobnovitelných přírodních zdrojů, ochraně zdraví populace, ale i udržení 
zaměstnanosti v zemědělství a na venkově a udržení přírodní biodiverzity. Od roku 1991 je i součástí země-
dělské politiky Evropské unie. Organické zemědělství je založené čistě na používání organických hnojiv (hnůj, 
kejda, kompost atd.), nepřipouští minerální hnojiva, která byla uměle vyrobena. V současné době se začíná stá-
le více uplatňovat v USA, Austrálii a Evropě. Velký důraz je kladen na přirozenou půdní úrodnost, přirozené vy-
hnojování polí a agrotechniku. Opakem organického zemědělství je konvenční zemědělství, které je postaveno  
na maximálním zisku. Základem ekologického hospodaření je zdravá půda. To znamená, že se nedá začít s bio 
zemědělstvím na půdě, kde donedávna probíhalo chemické hnojení apod. Udržení a zlepšování úrodnosti 
půdy se provádí organickým hnojením, zeleným hnojením, pestrými osevními postupy a šetrným zpracováním 
půdy. Díky střídání plodin na poli a mnohotvárné kulturní krajině v jeho okolí se vytváří biologická rovnováha, 
která posiluje schopnost rostlin se bránit proti chorobám a škůdcům. V ekologickém zemědělství je zakázáno 
používání minerálních hnojiv, která byla uměle vyrobena, syntetických pesticidů, herbicidů, růstových regulá-
torů a geneticky modifikovaných organismů. Regulace plevelů se v ekologickém zemědělství provádí výhrad-
ně mechanickými operacemi s využitím moderní kultivační techniky. V roce 2010 bylo v Evropě ekologicky 
obhospodařováno více než 10 mil. ha půdy. K zemím s největší rozlohou ekologicky obhospodařované půdy v 
Evropě patří Itálie a španělsko.
V České republice byl rozvoj ekologického zemědělství umožněn až demokratickými změnami po roce 1989. 
ČR se nachází na špičce mezi novými členskými zeměmi EU a řadí se na přední světové místo v rozsahu ploch 
zařazených do ekologického hospodaření. Ke konci roku 2012 bylo evidováno celkem 3 934 ekofarem, výměra 
ekologicky obhospodařované půdy dosahovala 488 638 ha, což je 11,46% podíl ekologického zemědělství  
na celkové výměře zemědělské půdy ČR. Největší podíl ekologicky obhospodařované půdy tvořily trvalé travní 
porosty (407 219 ha), méně potom orná půda (58 489 ha), sady (6 672ha), vinice (1000 ha), chmelnice (11 ha) 
a ostatní plochy (17371 ha). 

5.1  Národní legislativa a legislativa EU

 Ekologické zemědělství je upraveno unijní a národní legislativou. Unijní legislativu představuje nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007, o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 
2092/91, národní legislativu zákon č. 344/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém ze-
mědělství, jehož novela vstoupila v platnost 1. 1. 2012. V úplném znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém 
zemědělství, byly vyjmenovány správní delikty, které jsou v rozporu s ekologickým zemědělstvím. U rostlinné 
výroby se ekologický zemědělec do rozporu dostane zejména tím, že použije n e p o v o l e n é přípravky na 
ochranu rostlin, hnojiva, půdní pomocné látky, rozmnožovací materiál, čisticí a desinfekční přípravky pro čiš-
tění a desinfekci zařízení nebo osiva; p o u ž i j e  geneticky modifikované organismy nebo produkty takových 
organismů; n e u d r ž u j e  úrodnost a biologickou aktivitu půdy; n e p o u ž í v á   k ochraně před škůdci, 
chorobami a plevely přednostně preventivních, mechanických a fyzikálních postupů;   n e z a j i s t í   řádné skla-
dování statkových hnojiv, aby zabránil znečištění vod přímým kontaktem nebo vypouštěním a prosakováním 
do půdy;  n e z a j i s t í   jednoznačnou identifikaci bioproduktů, biopotravin nebo ostatních bioproduktů, aby 
nedošlo k záměně, kontaminaci nebo ke smíchání s jinými výrobky nebo nežádoucími látkami.
Po roce 2005 byla ze strany pivovarů, zejména malých a restauračních, zaznamenána zvýšená poptávka po 
biochmelu souběžně s rostoucí popularitou potravin a nápojů v kvalitě „bio“. První pěstitelé vstoupili do režimu 
ekologického pěstování chmele v roce 2009. Stalo se tak po dohodě s Chmelařským institutem v Žatci, který 
se zároveň stal gestorem agrotechnických opatření a aplikace ochranných zásahů proti chorobám a škůdcům 
na všech chmelnicích s ekologickým režimem hospodaření. K 31. 12. 2013 Ministerstvo zemědělství evidovalo 
celkem 10,6 ha chmelnic.
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Obr. 5.1: Aplikace statkových hnojiv ve chmelnici

5.3  Ochrana odrůdy Vital v ekologickém zemědělství

 Klíčovým problémem pro úspěšné vypěstování biochmele je zvládnutí ochrany proti chorobám a 
škůdcům v průběhu celé vegetace. Peronospora chmelová (Peronoplasmopara humuli), mšice chme-
lová (Phorodon humuli) a sviluška chmelová (Tetranychus urticae) jsou hospodářsky nejvýznamnější 
škodlivé organismy chmele, které je nezbytné udržet pod prahem hospodářské škodlivosti. Základem 
úspěšné ochrany proti peronospoře je eliminace primární infekce v jarním období. Pro tento účel se po-
užívá biologický fungicid Polyversum indukující obranné reakce rostlin. Jedná se o houbový mikroor-
ganismus Pythium oligandrum, který je přirozeným obyvatelem půdy. Hlavním způsobem účinku je my-
koparazitismus. Jelikož P. oligandrum je půdní mikroorganismus, je jeho aplikace doporučována již v 
časném jarním období, kdy chmelové rostliny dosáhnou výšky 10–15 cm. Později v průběhu vegetace je 
ekologicky pěstovaný chmel ošetřován pomocnou látkou Alginure, obsahujícím výtažky z mořských řas 
 a rostlinné aminokyseliny. V omezené míře je povoleno rovněž použití měďnatých fungicidů. Jedná se o roční 
povolenou dávku 6 kg/ha, jak vyplývá z nařízení Evropské komise (ES) č. 889/2008, což zhruba odpovídá jedno-
mu ošetření registrovanou dávkou měďnatého přípravku. 
Ochrana chmele proti sekundární infekci peronospory chmelové vychází ze signalizace pomocí krátkodobé 
prognózy	výskytu	této	choroby,	která	se	stanoví	v	15	denních	intervalech.	Směrodatný	je	tzv.	index	peronospo-
rového počasí, kde limitující je úhrn srážek a počet dnů se srážkami. Dalšími faktory jsou teplota, relativní vlh-
kost a aktuální výskyt choroby. Data jsou získávána z meteostanic a signalizována pomocí elektronické pošty 
a internetových stránek Chmelařského institutu. Směrodatná je tzv. „Hraniční konstanta I“, která je pro odrůdu Vital 
rovna hodnotě 420. Při jejím dosažení jsou splněny podmínky pro vývoj a šíření peronospory chmelové. Ošetření 
provádíme, byl-li zjištěn index vyšší než 420 minimálně u 11-ti z 15 sledovaných dnů.

 V rámci ochrany chmele proti mšici chmelové můžeme všeobecně konstatovat, že přirození nepřátelé: afi-
dofágní slunéčka (Coccinellidae), zlatoočky (Chrysopidae), denivky (Hemerobiidae), pestřenky (Syrphidae), mši-
comorky (Cecidomiydae), dravé ploštice (Anthocoridae) jsou v těchto chmelnicích mnohem četnější ve srovnání 
s konvenčními chmelnicemi ošetřovanými pesticidy. Pro zvýšení populační hustoty přirozených nepřátel je 
vhodný v rámci zeleného hnojení výsev zejména svazenky vratičolisté a dalších směsek (např. hořčice bílé, po-
hanky seté aj.), která působí jako přirozený atraktant pro tyto užitečné druhy hmyzu, především pro afidofágní 
pestřenky (Syrphidae). Tento komplex přirozených nepřátel mšice chmelové je schopen udržet mšici chmelo-
vou pod prahem hospodářské škodlivosti pouze v letech se slabým výskytem tohoto škůdce. 
Významnou roli však sehrávají přirození nepřátelé i při vyšší populační hustotě mšice chmelové, kdy regulu-
jí přežívající mšice po aplikaci bio-insekticidů. Při středním a vyšším výskytu mšice chmelové se doporučuje 
potřít odlistěné spodní části chmelových rév extraktem získaným z tropické rostliny Quassia amara, která je 
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známa svým přirozeným aficidním účinkem. V nedávné době se v ČR v rámci ekologického zemědělství poda-
řilo zaregistrovat bio-zoocid Rock Effect obsahující výtažek z rostliny Pongamia pinnata, který vykazuje velmi 
dobrý účinek na mšici i svilušku chmelovou a jehož použití při pěstování biochmele je rovněž možné.

Obr. 5.2: Proužek netkané textilie s dravými roztoči Typhlodromus pyri ve chmelnici

5.4  Agrotechnická opatření prováděná v průběhu vegetačního roku 
 na ekologicky obhospodařovaných chmelnicích

Březen – duben
 Jakmile to půdní podmínky dovolí, vyseje pěstitel na okrajích chmelnice atraktanty, v případě rozsáhlého 
bloku chmelnice výsev provede navíc uvnitř. Plodiny se vysévají buď v monokulturách, např. svazenka vrati-
čolistá nebo ve směskách, např. vhodná je jednoletá směs pro opylovače Mája (obsahuje řepku jarní (20 %), 
svazenku vratičolistou (25 %), pohanku setou (20 %), hořčici bílou (20 %) a komonici setou (15 %)). Začínají se 
iniciovat přípravy na řez chmele a vlastní provedení řezu chmele, který se provádí mechanizovaně. Probíhá 
zavěšování chmelovodů ze chmelařských plošin a ruční zapichování chmelovodů do půdy. Jakékoliv chemické 
ničení chmelový výhonů je striktně zakázáno. Po řezu chmele, jakmile vyraší první výhony, pěstitel provede 
ošetření půdy přípravkem obsahujícím mykoparazitickou houbu Pythium oligandrum v dávce 0,25 kg/ha. Tento 
zásah je vhodné po 14 dnech zopakovat pro podpoření eradikace primární infekce peronospory chmelové a 
následné	možnosti	využití	modelu	signalizace	krátkodobé	prognózy	v	ochraně	chmele	proti	sekundární	infek-
ci později v průběhu vegetace.

Květen
 Ruční zavádění a opravné zavádění chmelových výhonů se provádí dle zvyklostí. Doporučuje se provést 
kypření meziřadí, ke konci měsíce následuje přiorávka chmelových řadů. V ochraně chmele se doporučuje 
provést kontrolu případného výskytu jarních minoritních škůdců, tj. lalokonosce libečkového (Otiorhynchus 
ligustici) a dřepčíka chmelového (Psylliodes attenuatus). V případě lalokonosce libečkového se řídíme signali-
zací hromadného výskytu, kterou realizuje prostřednictvím aktuálních informací Chmelařský institut (elektro-
nická pošta, webové stránky). Překročí-li počet imaginálních stádií lalokonosce libečkového hodnotu prahu 
hospodářské škodlivosti (5 jedinců/rostlinu), doporučujeme provést ošetření parazitickými hlísticemi Heteror-
habditis megidis. Larvy invazního stádia se v půdě aktivně pohybují a vyhledávají hostitele, do něhož vstupují 
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zažívacím traktem či dýchacím ústrojím. V uhynulých tělech se hlístice dále množí. Líhnoucí se larvy opouštějí 
hostitele a vyhledávají nového, čímž je zajištěna dlouhodobější ochrana. Biopreparát aplikujeme lokálně do 
ohnisek výskytu lalokonosce v dávce 500.000 hlístic/m2 formou zálivky či pásového postřiku. V případě dřepčí-
ka chmelového doporučujeme provést ošetření při poškození (děrování) 5-10 % listové čepele. Pro tento účel 
je vhodný přírodní postřikový insekticid SpinTor s účinnou látkou Spinosad, což je přírodní produkt získaný 
fermentační činností bakterií Saccharopolyspora spinosa, která se běžně vyskytuje v půdě. Přípravek aplikujeme 
pásovým postřikem v dávce 0,6 l/ha. Nedoporučujeme aplikovat na chmelnicích, kde byl vysazen dravý roztoč 
T. pyri z důvodu vysoké toxicity vůči necílovým organismům. 

Červen
 Po přiorávce vyséváme do meziřadí chmelnic nebo ob řad meziplodiny, které podpoří funkci atraktantů nebo 
zeleného	hnojení.	Vhodné	je	ob	řad	vysévat	plodiny,	které	fixují	vzdušný	dusík	(např.	bob,	hrách,	peluška,	sója)	
a v následném roce meziřadí prostřídat s rostlinnými atraktanty. V maximální míře se využívá rostlinná dia-
gnostika ke zjištění aktuálního výživného stavu chmele. Provádí se ve třech termínech (I. odběr, meziodběr, II. 
odběr), na jejím podkladě lze vybrat jen ty pomocné rostlinné přípravky, které jsou schváleny pro ekologické 
zemědělství v databázi ÚKZÚZ. Regulace plevelů se provádí pouze mechanicky. V ochraně chmele se zaměří-
me na aktuální výskyt svilušky chmelové. Na chmelnicích, kde bude překročen práh hospodářské škodlivosti, 
tj. 5 mobilních stádií na list ve spodních listových patrech doporučujeme provést vysazení dravého roztoče 
Typhlodromus pyri v dávce 1,0-5,0 ex./rostlinu. Dravého roztoče vysazujeme v první dekádě června. Pro tyto 
účely je dodáván na plstěných páscích, přičemž každý obsahuje 5 gravidních samic. Pásky umístíme buď mezi 
vodící drátek a révu (vyšší vypouštěcí dávky) nebo je připevňujeme napínacím špendlíkem na dřevěné slou-
py ve chmelnici. V případě vypouštění v nízkých konstrukcích doporučujeme pásky umístit do spodní dosud 
neodlistěné části rostlin. Dávku doporučujeme konzultovat s pracovníky odd. ochrany chmele Chmelařského 
institutu v Žatci. V případě středního až silného výskytu mšice chmelové či při nízké abundanci přirozených 
nepřátel v případě slabého výskytu P. humuli je nezbytné provést ochranný zásah. Pro tento účel doporučuje-
me aplikovat výtažek z dřeva tropického keře Quassia amara, který obsahuje hořké látky quassin a neoquassin  
(1:1) se známými aficidními účinky. Pro tento účel se dodává ve zpracované formě, tj. biopreparátu TRF-002, 
který doporučujeme aplikovat v dávce 24 g ú.l./ha, tj. 2 sáčky o obsahu 1,1 kg TRF-002/ha. Pro řádné rozpuštění 
práškovitého biopreparátu doporučujeme vysypat obsah dvou sáčků do 2,5 litru tekoucí vody a míchat do 
utvoření kvalitní suspenze. Poté tuto suspenzi mícháme řádně v 9 litrech řepkového oleje, čímž docílíme lepší 
mísitelnosti. Poté potíráme odlistěnou spodní část chmelové révy o délce 20-30 cm  štětcem cca 3 ml suspen-
ze. Optimální doba pro tento zásah je, když chmelové rostliny dosáhnou výšky 4-5 m (BBCH 37), tj. zpravidla 
první dekáda června. V ochraně chmele proti sekundární infekci peronospory chmelové vycházíme ze signali-
zace	krátkodobé	prognózy	této	mykózy.	Pokud	jsou	splněna	data	pro	ošetření	(překročení	indexu	v	minimálně	 
v 11 z 15  dnů v rámci sledovaného období) , doporučujeme aplikovat pomocný přípravek pro posílení odol-
nosti chmelových rostlin proti houbovým chorobám, Alginure. Po jeho aplikaci dochází v rostlinách k aktivaci 
řady obranných biochemických mechanismů. Přípravek aplikujeme v dávce 10 l ha. V případě silného infekční-
ho tlaku patogena doporučujeme aplikovat společně s měďnatým fungicidem Cuproxat SC v 0,25-0,35% konc., 
přičemž je třeba dbát, aby nebyla během vegetace překročena povolená dávka 6,0 kg mědi/ha, tj. v případě 
Cuproxatu SC cca 17,0 l/ha.

Červenec
 Ke sledování výživného stavu provádíme II. odběr listů a případnou odchylku upravíme povolenými 
hnojivy či rostlinnými přípravky. Ke konci července provádíme ruční odlistění rév (do výšky 2 m), které jsou 
preventivním opatřením proti rozšiřování svilušky chmelové a z provozně-technického hlediska napomůžou 
mechanizovanému strhávání chmelových rév ve sklizni. Pokud přelet okřídlených mšic z primárních hostitel-
ských rostlin rodu Prunus pokračuje i v červenci, doporučujeme tento zásah v první červencové dekádě buď 
opakovat nebo aplikovat přípravek RockEfect (výtažek z rostliny Pongamia pinnata) dle aktuálního výskytu v 
0,5 – 1,0% koncentraci. V pravidelných 7-10 denních intervalech sledujeme výskyt svilušky chmelové a jejích 
přirozených nepřátel, včetně dravého roztoče T. pyri (na chmelnicích, kde byl vypuštěn). Pro tento účel odebí-
ráme na 1 ha chmelnici 100 listů v úhlopříčce a kontrolujeme je pomocí binokulární lupy. V případě, že dojde 
k překročení prahu hospodářské škodlivosti (5 svilušek/list), doporučujeme kontaktovat pracovníky Chmelař-
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ského institutu v Žatci, kteří na základě aktuálního výskytu akarofágních predátorů rozhodnou, zda-li bude 
nutné provést následný ochranný zásah. V případě nutnosti aplikujeme přípravek RockEfect (výtažek z rostliny 
Pongamia pinnata) dle aktuálního výskytu v 0,5 – 1,0% koncentraci. V ochraně chmele proti sekundární infekci 
peronospory	chmelové	vycházíme	ze	signalizace	krátkodobé	prognózy	této	mykózy.	Pokud	jsou	splněna	data	
pro ošetření (překročení indexu v minimálně v 11 z 15  dnů v rámci sledovaného období), doporučujeme ap-
likovat pomocný přípravek pro posílení odolnosti chmelových rostlin proti houbovým chorobám, Alginure. 
Přípravek aplikujeme v dávce 10 l ha. V případě silného infekčního tlaku patogena doporučujeme aplikovat 
společně s měďnatým fungicidem Cuproxat SC v 0,25-0,35% konc., přičemž je třeba dbát, aby nebyl během 
vegetace překročena povolená dávka 6 kg mědi/ha, tj. v případě Cuproxatu SC cca 17,0 l/ha.

Srpen
 Odkvetl-li zasetý porost, provedeme jeho mulčování. Aktuální výživný stav lze podpořit pomocnými pří-
pravky schválenými v databázi ÚKZÚZ pro ekologické zemědělství. V pravidelných 7–10 denních intervalech 
sledujeme výskytu svilušky chmelové a jejích přirozených nepřátel, včetně dravého roztoče T. pyri (na chmel-
nicích, kde byl vypuštěn). Pro tento účel odebíráme na 1 ha chmelnici 100 listů v úhlopříčce a kontrolujeme 
je pomocí binokulární lupy. V případě, že dojde k překročení prahu hospodářské škodlivosti (5 svilušek/list), 
doporučujeme kontaktovat pracovníky Chmelařského institutu v Žatci, kteří na základě aktuálního výskytu 
akarofágních predátorů rozhodnou, zda-li bude nutné provést následný ochranný zásah. V případě nutnosti 
aplikujeme  přípravek RockEfect (výtažek z rostliny Pongamia pinnata) dle aktuálního výskytu v 0,5–1,0% kon-
centraci. V ochraně chmele proti sekundární infekci peronospory chmelové vycházíme ze signalizace krátkodo-
bé	prognózy	této	mykózy.	Pokud	jsou	splněna	data	pro	ošetření	(překročení	indexu	v	minimálně	v	11	z	15		dnů	
v rámci sledovaného období), doporučujeme aplikovat pomocný přípravek pro posílení odolnosti chmelových 
rostlin proti houbovým chorobám, Alginure. Po jeho aplikaci dochází v rostlinách k aktivaci řady obranných 
biochemických mechanismů. Přípravek aplikujeme v dávce 10 l ha. V případě silného infekčního tlaku pato-
gena doporučujeme aplikovat společně s měďnatým fungicidem Cuproxat SC v 0,25-0,35% konc., přičemž je 
třeba dbát, aby nebyl během vegetace překročena povolená dávka 6 kg mědi/ha, tj. v případě Cuproxatu SC 
cca 17,0 l/ha.

Září
 Sklizeň odrůdy Vital probíhá zpravidla v průběhu první dekády září. Sklizeň i zpracování biochmele se 
provádí zavedeným způsobem s tím, že technologické linky se musí předem vyprázdnit a vyčistit od konvenční 
produkce. Platí to o sušení, balení do pěstitelských hranolů i zpracování na chmelové výrobky. Biochmel lze do-
dávat jako lisované hlávky nebo jako granule T90. Výroba chmelových extraktů se nepřipouští, neboť produkt 
by již byl ovlivněn nepůvodní chemickou látkou. Zpracovatelem chmele z přechodného období i biochmele je 
v České republice od roku 2011 zaregistrováno Chmelařství, družstvo Žatec. Na chmelnici zhruba po měsíci od-
střiháváme zbytky rév a dle potřeby porosty zeleného hnojení mulčujeme. Ke konci měsíce se odebírají vzorky 
půd ke zjištění obsahu živin v půdě. V závislosti na jejich výsledcích lze přistoupit k výběru hnojiv povolených 
pro ekologické zemědělství a jejich následnou aplikaci.

Říjen
 K podpoře půdního života aplikujeme schválené pomocné půdní látky, které jsou uvedené v databázi 
ÚKZÚZ. Podle potřeby se dosazují chybějící rostliny v porostech. Jedenkrát za 3 roky hnojíme hnojem, který 
pochází z ekologického chovu zvířat. Porosty zeleného hnojení se zaorají.

5.5  Certifikace ekologické produkce chmele odrůdy Vital

 garance, kontrola a následná certifikace jsou prvotním předpokladem pro získání důvěry zákazníka. Cer-
tifikace chmele je v okamžiku sklizně jedinečná a nevratná. Systém tvoří dohled státní autority (jak vyplývá ze 
zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele) a pověřené autority (jak vyplývá ze zákona č. 344/2011 Sb., kterým 
se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství). Státní autoritu představuje Ústřední kontrolní  
a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), sekce rostlinné výroby, oddělení chmele se sídlem v Žatci. Dvoustupňo-
vá certifikace sestává z označování a ověřování. Označování se provádí přímo u pěstitele, který sušený chmel 
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zváží	a	zabalí	do	hranolů	(hmotnost	cca	50	kg),	opatří	samolepícím	štítkem	s	čárovým	kódem,	který	obsahuje	
informace	o	odrůdě,	katastrálním	území,	roku	sklizně,	kódu	hranolu	a	zapíše	do	„Prohlášení	producenta“.	Ově-
řování chmele a chmelových produktů se děje zpravidla u zpracovatelů pod dohledem kontrolorů ÚKZÚZ, 
kteří neustále dohlíží na celý výrobní proces. Konečné balení opatří ověřovací značkou, evidenčním číslem, 
plombou či pečetí. Pokud jde chmel na zpracování do zahraničí, opatří jej pracovníci příslušné Známkovny 
ověřovací listinou – certifikátem. 
 Pověřenou autoritu vykonává kontrolní a certifikační organizace, se kterou má pěstitel nebo zpracovatel 
uzavřenu platnou smlouvu o inspekci a certifikaci. V České republice jsou Ministerstvem zemědělství pověřeny 
výkonem kontroly a certifikace čtyři organizace (abecedně): 

ABCERT	AG,	organizační	složka,	Jihlava	 		 	 	 kód:	CZ-BIO-002,
Biokont	CZ,	s.	r.	o.	se	sídlem	v	Brně,		 	 	 	 kód:	CZ-BIO-003,
BUREAU	VERITAS	CZECH	REPUBLIC,	spol.	s	r.	o.,	Praha,	 	 	 kód:	CZ-BIO-004.
KEZ	o.	p.	s.	se	sídlem	v	Chrudimi,		 	 	 	 kód:	CZ-BIO-001,

 Nezávisle na těchto čtyřech organizacích, jak vyplývá z požadavku Nařízení Evropského parlamentu a rady 
(ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a 
potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, vykonává úřední kontrolu v ekolo-
gickém zemědělství Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Odbor zemědělské inspekce. V 
oběhu se spotřebitel může setkat se dvěma způsoby označování ekologických výrobků. Předpony bio-, eko- 
lze pro chmel použít až po ukončení přechodného období 3 let, do této doby se jedná o „produkt z přechodné-
ho období“. 
 Ekologický zemědělec přednostně využívá preventivní, mechanické a fyzikální postupy a přípravky, od 
kterých nelze očekávat stoprocentní účinnost. Z tohoto pohledu se odvíjí realizační cena biochmele, která 
zohledňuje samotné riziko pěstování ve srovnání s konvenční produkcí a ekonomicky obtížně vyčíslitelné pří-
nosy pro životní prostředí. Tím dochází k naplnění vize společné zemědělské politiky Evropské unie o trvale 
udržitelném rozvoji zemědělství a života ve venkovském prostoru. Z výše uvedených důvodů je spravedlivá 
cena za takto vypěstovaný chmel dvoj- až trojnásobná ve srovnání s konvenčním chmelem, podobně jako je 
tomu např. v Německu.

6.0   Sklizeň, sušení a zpracování odrůdy Vital

 Sklizeň a zpracování odrůdy Vital je, s ohledem na zachování maximálního obsahu desmethylxanthohu-
molu, nezbytné v mnoha technologických operacích provádět odlišně od běžné produkce. Celý technologický 
proces sklizně, sušení a posklizňové úpravy lze rozdělit do několika vzájemně navazujících etap následovně:

1. Monitorování obsahu prenylflavonoidů v zelených hlávkách v průběhu zrání až do sklizně,
2. zahájení sklizně odrůdy Vital  po dosažení plné zralosti,
3. sušení chmele, maximální teplota chmele během sušení v provozní sušárně by neměla přesáhnout hranici 
 50 °C, upřednostnit komorové sušárny před pásovými, pokud to provozní okolnosti umožňují,
4. umístění usušeného chmele v hranolech bezprostředně po sklizni do klimatizovaného skladu a skladování 
 až do dalšího zpracování při max. teplotě +5 °C,
5. příprava logistických podmínek dalšího zpracování na granule nebo CO2-extrakci tak, aby se expozice 
 chmele vyšším teplotám omezila na minimum,
6. doprava zbytkového chmele po extrakci nadkritickým oxidem uhličitým, obvykle baleného do velkoobje-
 mových vaků, co nejdříve koncovému zákazníkovi.

 Předsklizňový monitoring obsahu prenylflavonoidů v odrůdě Vital se provádí na základě hodnocení obsa-
hu xanthohumolu a desmethylxanthohumolu v čerstvých zelených hlávkách odebíraných přímo v porostech 
chmele v průběhu cca 3 týdnů před očekávaným začátkem sklizně. Z výsledků lze usuzovat na hladinu těch-

5.5  CERTIFIKACE EKOLOgICKÉ PRODUKCE CHMELE ODRŮDY VITAL / 6.0   SKLIZEň, SUšENÍ A ZPRACOVÁNÍ ODRŮDY VITAL



51

to látek v ročníkové sklizni a stanovit potřebu suroviny pro následné nepivovarské aplikace. V průběhu zrání 
hlávek se mění řada parametrů v závislosti na míře zralosti chmele. Některé se stanoví při chromatografické 
analýze prenylflavonoidů. Simultánně se získají informace o obsahu alfa a beta kyselin a poměru kohumulonu 
a koluluponu. Zastoupení kohumulonu v alfa kyselinách a kolupulonu beta kyselinách postupně narůstá na 
hodnoty pro odrůdu typické. V průběhu zrání klesá obsah vody v hlávkách z cca 80 % hmotnostních na začátku 
hlávkování na přibližně 75 % hm. ve zralém stavu. Absolutní obsahy alfa kyselin, beta kyselin i prenylflavonoidů 
mají na začátku hlávkování rovněž rostoucí trend s časem, poměrně rychle se ustálí na hodnotách, kolem nichž 
oscilují v závislosti na povětrnostních podmínkách a dynamice nárůstu velikosti a hmotnosti hlávek. Pro sta-
novení začátku sklizně slouží pouze jako pomocné kritérium. Termín sklizně odrůdy Vital (i ostatních odrůd 
chmele) se určuje rovněž dle technické zralosti hlávek, tj. podle uzavřenosti hlávek, její pružnosti, typického 
zelenožlutého barevného odstínu, množství lupulinu v hlávkách, které se odvíjí od dynamiky tvorby pivovar-
sky účinných látek. Odrůda Vital obvykle dozrává v průběhu první dekády měsíce září. Sklizeň by měla být 
zahájena v době, kdy se obsah pivovarsky důležitých látek i ostatních stabilizoval na hranici typické pro tuto 
odrůdu (10-15 % alfa kyselin). 
 V dnešní době se využívá v polních podmínkách sklizeň mechanizovaná tzv. strhávači (Sollery). Při této 
operaci je réva ve spodní části nad zemí ustřižena (dekapitace), vedena po řetězové dráze k trhacímu místu 
(tzn. utržena od stropu konstrukce) a poté uložena do sběrného zásobníku za traktorem. Následuje odvoz 
sklizených rév na stacionární česačku chmele. Tato operace by měla být co nejrychlejší kvůli velice rychlému 
zavadání chmelových rostlin. Řešením tohoto problému je kropení načesaných rostlin ve sběrném voze vodou 
před vstupem do česacího stacionárního mechanismu. Následnou operací při sklizni odrůdy Vital je zavěšení 
chmelových rév do česače chmele. Princip dnešních česacích stacionárních mechanismů je velice obdobný. 
Nejčastěji využívané česačky v ČR jsou LČCH1, LČCH2, PT 30/15 a jako výjimečná je česačka typu AT 50. Česačky 
se skládají ze 6 hlavních ústrojí. Dále automatické zařízení s dvojitou válečkovou tratí, čistící a třídící mechanis-
mus a soustava dopravníků. Zásobníkovou část tvoří zásobník prázdných závěsů, uvolňovač závěsů, přiháněč, 
dopravník rév a zásobník plných závěsů s automatickým počítačem vložených rév. Česací ústrojí je založeno 
na vertikálním vkládání chmelových rév. Má několik bubnů s česacími lištami, které točivým mechanismem 
oddělují hlávky od hlavní révy.  Řetězovým dopravníkem vynesené očesané révy jsou z česacího ústrojí vedeny 
do řezačky chmelových rév. Očesanou hmotu vynáší sběrný dopravník na válečkové dráhy, kde se chmelová 
hmota (očesané pazochy a větší shluky hlávek) dočesává. Očesané hlávky padají na urychlovací pás a jsou 
dopravovány k čistícímu zařízení. Listy a očesané pazochy jsou po válečkové dráze unášeny k odpadovému 
dopravníku. Nedostatečně očesané pazochy a shluky hlávek jsou unášeny do trhače shluků a poté do čistící-
ho zařízení. Poté navazují odlučovače příměsí a odsávání očesaných hlávek. Mechanizovaná sklizeň není jen 
technickou záležitostí, ale do značné míry agrotechnickou. Je to otázka sklizňové dekapitace (odstřižení vrchní 
části rostliny při mechanizované sklizni samočinným strhávačem typu Soller, čímž se výrazně omezují pochody 
chmelové rostliny, snížení výnosu v dalších letech), kvality očesaného chmele a jeho ztrát. Negativa sklizňové 
dekapitace rostlin lze vzniklé ztráty snížit následujícím způsobem. 

•	 Nesklízet	mechanizovaně	porosty	Vitalu	v	prvém	roce	po	výsadbě,	nebo	při	použití	mechanizované	sklizně	
 výrazně zvýšit výšku dekapitace rostliny až pod nejspodnější pazoch nesoucí hlávky,
•	 neuspěchat	začátek	sklizně,
•	 cílevědomou	a	vyrovnanou	výživou	regulovat	růst	Vitalu	a	napomáhat	tvorbě	chmelových	hlávek.

Ztráty chmele vznikají na několika místech:
•	 při	sklizňové	dekapitaci,	strhávání,	nakládání	na	sběrací	vůz,	doprava	chmele	k	česacím	strojům,
•	 při	vlastním	procesu	česání	na	stacionární	česačce,
•	 při	zpracování	očesaných	hlávek.

 Ztráty na chmelnici a při přepravě k česacím strojům by neměly přesahovat 1 %. Celková výše ztrát při 
mechanizované sklizni by neměla překročit 7 %. Při dodržení zásad by měly být ztráty při sklizni odrůdy Vital 
minimální. 
 Sušení chmele je nejjednodušší způsob konzervace, který zablokuje veškeré biochemické procesy ve 
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v nadkritickém stavu. granulace se provádí na zpracovatelské lince Chmelařství, družstvo Žatec. Výsledné 
spotřebitelské	balení	jsou	10	kg	sáčky	z	vícevrstvé	aluminiové	fólie,	vložené	po	4	kusech	do	speciálních	kartonů.	
granulace chmele je nezbytná i před extrakcí oxidem uhličitým. Z ekonomických i logistických důvodů se 
doporučuje tuto operaci v Německu, kde je několik extrakčních jednotek speciálně určených ke zpracování 
chmele. Při extrakci chmele oxidem uhličitým vzniká pryskyřičný CO2-extrakt, použitelný v pivovarském procesu 
a zbytkový chmel, který obsahuje převážný podíl prenylflavonoidů (xanthohumol a DMX). Extrakční spent se 
tak stává cennou druhotnou surovinou pro následné využití v nepivovarských aplikacích. Je to práškovitá sypká 
hmota s částmi původních chmelových granulí. Na zakázku se adjustuje do velkoobjemových polypropylenových 
vaků. Přeprava zpět do České republiky je organizována tak, aby zdržná doba po extrakci ze zpracovatelského 
závodu koncovému uživateli byla co nejkratší. Ve zdržných periodách je produkt skladován v chladu 
klimatizovaných skladů. V současné době se připravuje výroba potravinového doplňku na bázi xanthohumolu  
a 8-prenylnaringeninu určená pro ženskou populaci k náhradní hormonální léčbě v postmenopauzálním 
období.

7. SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ

Metodika obsahuje komplexní technologické postupy pěstování odrůdy Vital ekologicky šetrným způso-
bem v systému integrované produkcea v režimu ekologického pěstování. V metodice jsou navrženy základ-
ní agrotechnické parametry jako jsou spon a hloubka výsadby, společné pro oba pěstitelské systémy. Ana-
logické jsou i pokyny týkající se jarního řezu a zavádění rév na chmelovodiče.  Postupy se týkají zpracování 
půdya mechanických operací k potlačení růstu plevelů, hnojení a ochrany chmele proti chorobám a škůd-
cům jsou diferencovány pro oba pěstitelské systémy. Pravdou je, že řada agrotechnických postupů, jako je 
např. zelené hnojení, jsou aplikovatelné v obou systémech. U hnojení a přihnojování je důsledně dbáno na 
využívání organického hnojení a výsledků půdních a listových analýz k optimalizaci výživy porostů chme-
le. Značný důraz e v navrhované metodice kladen na postupy výsevu zeleného hnojení a trvalého zatrav-
nění ve chmelnicích včetně popisů aplikační techniky a způsobů využití biomasy ke zlepšení vlastností 
půdy a omezení vodní eroze půdy. Ochrana chmele je postavena na využívání prognostických modelů  
a signalizací výskytu chorob a škůdců, výběru vhodných pesticidů a možnostem využití nechemických pro-
středků (atraktanty, bioagens, feromony) s cílem omezit chemickou ochranu na nezbytné minimum. V tabul-
kách uváděné a doporučované  pesticidy jsou selektivní s co nejmenším vedlejším účinkem na necílové orga-
nismy a další složky životního prostředí.

8. POPIS UPLATNĚNÍ METODIKY

Metodika je určena v první řadě pro pěstitele, kteří se rozhodli pěstovat odrůdu Vital v progresivních pěsti-
telských systémech, tj. v režimu integrované produkce nebo ekologickém zemědělství. Je vodítkem i pro ty 
pěstitele, kteří chmel pěstují konvenčním způsobem a  mají zájem o biologizaci produkce, využívání některých 
agroenvironmentálních opatření a uplatnění některých prvků integrované produkce na svých farmách. Jako 
příklad lze uvést zatravnění chmelnic na svažitých pozemcích, které významným způsobem eliminuje splavo-
vání ornice při přívalových srážkách. Využitím prognostických modelů výskytu vybraných škůdců a chorob lze  
snížit počet ochranných zásahů a tím šetřit nezanedbatelné finanční prostředky. Omezením aplikace syntetic-
kých pesticidů se výrazně zmírní negativní  dopady jejich používání na životní prostředí.
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11. SOUHRN 

Předložená metodika shrnuje zásady pěstování odrůdy Vital ve dvou progresivních pěstitelských systémech,  
v systému integrované produkce a v ekologickém zemědělství. Pěstitelský proces je veden snahou o prevenci 
a potlačení výskytu škodlivých organismů podporou užitečné entomofauny pomocí výsevu vhodných plodin v 
okolí či na okraji chmelnic. Navrhovaná opatření směřují ke zvýšení půdní úrodnosti, schopnosti půdy vytvořit 
optimální prostředí pro kořenovou soustavu rostlin chmele a během celé jejich vegetační doby jim zajistit 
dostatečné množství živin, vzduchu a vody pro jejich růst a vývoj, směřující k maximální produkci chmelo-
vých hlávek. Při vyhnojování chmelnic se  preferují organická hnojiva, jako jsou komposty, statková hnojiva aj. 
Velká pozornost je věnována možnostem uplatnění zeleného hnojení a trvalého zatravnění, které je aktuální 
zejména na svažitých pozemcích. Ochrana chmele vychází z monitorování výskytu škodlivých organismů, pro-
gnóz	signalizace	vybraných	chorob	a	škůdců	a	systémů	varování.	Ošetření	pesticidy	se	provádí	jen	v	nezbyt-
ně nutném rozsahu až po dosažení prahu hospodářské škodlivosti. Doporučované přípravky jsou selektivní s 
co nejmenším vedlejším účinkem na necílové organismy a životní prostředí. Zásady integrované produkce a 
ekologického pěstování chmele jsou aplikovatelné v klasických vysokých konstrukcích i systému pěstování 
chmele v nízkých konstrukcích. Publikace je realizačním výstupem výzkumného projektu FR-TI1/012 „Vývoj 
odrůdy Vital pro zemědělství, pivovarnictví a farmacii“, který v letech 2009-2013 řešil Chmelařský institut Žatec. 
Je určena v první řadě pro pěstitele, kteří pěstují chmel v režimu integrované produkce, případně v systému 
ekologického zemědělství. Řada agrotechnických opatření a racionální způsoby ochrany chmele jsou apliko-
vatelné i v konvenčním pěstování.

ABSTRACT 

Submitted methodology summarizes bases of variety Vital cultivation in two progressive agronomical sys-
tems, integrated system and system of organic farming. Cultivation process is carried out with an effort of 
prevention and suppression of harmful orgamisms occurence by means of beneficial enthomofauna support 
as a result of convenient crops seeding in vicinity or margin of the hop gardens. Proposed measures are aimed 
at improvement of soil fertility, ability of soil to establish optimal environment for hop plants root system 
and ensure them  adequate amount of nutrients, air and water in the course of the whole vegetation period. 
Organic fertilizers like composts, manure are prefered over mineral ones in hop gardens fertilisation. Close 
attention is payed to green manuring and permanent grass application, topical particularly at sloping plots. 
Hop protection is patterned on monitoring of harmful organisms occurence, signalling prognoses of selected 
pests, diseases and warning systems. Application of synthetic pesticides is carried out in necessary extent after 
the achievement of economic harmfulness treshold. Recommended agents are selective  with as small as side 
effects on not-targetted organisms and environment. Principles of integrated hop cultivation are applicable in 
classical high trellis hop gardens and low trellis wirework system as well. Publication is an implementing result 
of research project FR-TI1/012 „Development of Vital variety for agriculture, brewing and pharmacy“ which was 
solved by Hop Research Institute in Žatec in the period of 2009-2013. Methodology is addressed first of all to 
hop growers, who cultivate hop accorging to integrated system regimen or according to organic farming prin-
ciples. Many cultivation measures and rational pest and diseases control ways are applicable at conventional 
hop growing as well.
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