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Abstrakt 

Změny klimatu se projevují různými způsoby, přičemž některé z nich působí stresově na růst 

a vývoj rostlin i na účinnost výživářsko-hnojařských opatření. Harmonická výživa a hnojení 

rostlin může přitom významně přispět k jejich vyšší odolnosti vůči řadě stresů, jako je 

intenzivní sluneční radiace, vysoká teplota nebo dominující fenomén již současnosti – 

zemědělské sucho. Přitom racionální organo-minerální hnojení snižuje potřebu vody na 

tvorbu sušiny (transpirační koeficient). Vápník a fosfor přispívají k rozvoji kořenového 

systému a tím většímu příjmu vody a v ní rozpuštěných živin. Draslík a hořčík snižují u 

rostlin stres ze sucha. Deficit srážek ovšem významně snižuje využitelnost živin z hnojiv, 

zejména z tuhých. Proto se kromě půdní aplikace bude v obdobích sucha významněji 

uplatňovat i mimokořenová aplikace hnojiv formou postřiku nízkoprocentními roztoky na 

nadzemní části polních i zahradních plodin. 

Klíčová slova: změny klimatu, sucho, stres, výživa rostlin, hnojení  

 

Abstract 

The effects of climate changes appear in many ways; some are stressful for plant growth and 

development and affect the efficiency of nutritional and fertilization measures. At the same 

time harmonious plant nutrition and fertilization may considerably help to increase resistance 

to a number of stress factors, such as intensive solar radiation, high temperatures or what is 

nowadays the dominant phenomenon - agricultural drought. Rational organic and mineral 

fertilisation reduces the demands for water necessary for the production of dry matter 

(transpiration coefficient). Calcium and phosphorus boost the development of the root system 

and in this way also the uptake of water containing dissolved nutrients. Potassium and 

magnesium reduce drought stress in plants. However, lack of precipitation considerably 

reduces the efficiency of nutrients from the fertilisers, particularly in solid fertilisers. On that 

account in dry periods, the importance of foliar application, in addition to soil application, 

will increase, i.e. in the form of spraying the aboveground parts of arable and garden crops 

with low-percentage solutions. 

Key words: climate changes, drought, stress, plant nutrition, fertilization 
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Úvod 

Problematika týkající se změn klimatu je vysoce aktuální téma, na které je možno pohlížet 

z mnoha různých pohledů. Harmonická výživa a hnojení rostlin může na jedné straně snížit 

negativní účinky změn klimatu na rostliny, ovšem na druhé straně účinnost hnojařských 

opatření je významně závislá na konkrétních podmínkách podnebí a počasí, z nichž 

rozhodující je dostupnost vody pro rostliny. Očekávanou změnu klimatu můžeme 

zjednodušeně charakterizovat následovně: 

a) nárůst koncentrace CO2  

b) zvýšení teploty vzduchu 

c) změny v ročním rozložení srážek při zachování jejich celkového úhrnu 

 

Převážná část dosavadních publikovaných vědeckých prací je věnována především vlivu 

nárůstu koncentrace CO2 na rostliny. Spolupůsobící efekt živin z hlediska úrovně výnosu či 

jeho kvality je sledován v daleko menší míře. Přitom propojení a vzájemná závislost a 

podmíněnost minerální výživy a fotosyntézy (u které je CO2 rozhodující) je zcela nesporná a i 

proto je z historických důvodů výživa rostlin tradičně členěna na: 

 

a) Výživu atmosférickou, kdy rostliny přijímají uhlík ze vzduchu jako CO2 a spolu 

s vodou přijatou kořeny za účasti chlorofylu a sluneční energie ho používají na 

tvorbu organických látek při fotosyntéze. Zelený list představuje orgán uhlíkaté 

výživy. 

b) Výživu kořenovou, která zásobuje rostliny dusíkem, fosforem a jinými minerálními 

látkami. Nedostatek nebo nadbytek některé živiny snižuje intenzitu fotosyntézy. 

Základním předpokladem příjmu živin je rozvinutý kořenový systém, optimální 

půdní vlastnosti a dostatek vody a živin v půdě. 

 

Fotosyntetická asimilace atmosférického oxidu uhličitého a tvorba organických látek 

vyžaduje řadu struktur i procesů, jejichž nenahraditelnou složkou jsou četné minerální živiny. 

Jejich dostupnost pro rostlinu tedy může podpořit nebo naopak inhibovat rychlost 

fotosyntézy. Příjem minerálních živin je ve většině případů proces vyžadující dostupnou 

energii a tuto poskytují produkty fotosyntézy transportované z listů do kořenů. Příjem i 

asimilace živin je spoluřízena rychlostí fotosyntézy.  

Je předpokladem, že významnější reakce na nárůst CO2 a teploty se dočkáme u rostlin typu 

C3. K těmto řadíme rostliny adaptované k nízkým teplotám, tedy většinu polních plodin 

s výjimkou kukuřice a čiroku. U těchto rostlin se očekává při dvojnásobné koncentraci CO2  

v atmosféře nárůst intenzity fotosyntézy v průměru o 20 %, což bude způsobené jak její 

stimulací u jednotlivých listů rostliny, tak i větší listovou plochou. S tím bude souviset i 

průměrný nárůst výnosů u těchto plodin o 17 %. Podmínkou pro zvýšení výnosu je však 

dostatečné množství vody a přístupných živin. 

V případě sklizňového indexu (poměr hlavního a vedlejšího produktu), poměru mezi 

zastoupením sušiny kořenů, listů a stonků na rostlině i obsahů živin v rostlinách se 

neočekávají významné rozdíly působením klimatických změn. Rovněž fyziologická účinnost 

dodaných živin se pravděpodobně nezmění. To ovšem znamená, že musí být dostatek všech 

makro- i mikroživin v půdě, resp. v rostlině. Při jejich deficitu by došlo nejen ke snížení 

koncentrace živin v rostlinách, ale v konečné fázi by se staly limitujícím faktorem z hlediska 

(nárůstu) úrovně výnosu.  
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U rostlin typu C4 (kukuřice, čirok, cukrová třtina) se v podmínkách dvojnásobné koncentrace 

CO2 v atmosféře očekává mírnější zvýšení intenzity fotosyntézy (cca o 6 %) bez 

významnějšího vlivu na nárůst výnosu, sklizňový index a poměr mezi listy a stonky. Rostliny 

tohoto typu vykazují obecně vyšší fotosyntetickou aktivitu (náročnější na teplotu, živiny), 

jsou ovšem citlivější na nízké teploty. Pro svůj růst vyžadují spíše teplejší oblasti, což je i 

jeden z důvodů jejich mírnější reakce na budoucí nárůst teploty. 

Bylo již konstatováno, že dostupnost vody rostlinám se v podmínkách zvýšené teploty 

stane s největší pravděpodobností klíčovým faktorem efektivního pěstování plodin a 

účinnosti dodaných živin. Voda je rozhodující médium pro příjem i transport živin a 

v rostlině zasahuje do řady zásadních fyziologických procesů. Optimální organo-minerální 

výživa rostlin může snížit spotřebu vody na produkci sušiny (Tab. 1), a tím zvýšit odolnost 

proti suchu. U rostlin je proto důležitá hodnota tzv. transpiračního koeficientu, který udává 

spotřebu vody rostlinou na vytvoření kg sušiny (Tab. 1). Rostliny typu C4 (např. kukuřice) 

mají hodnotu transpiračního koeficientu nižší než u typu C3, potřebují tedy méně vody na 

tvorbu kg sušiny. 

 

Tab. 1. Hodnota transpiračního koeficientu u brambor v závislosti na druhu hnojení 

(Richter, Hlušek, 1994) 

Varianta Spotřeba vody v kg sušiny 

Nehnojeno 693 

Minerální hnojiva 357 

Hnůj 428 

Minerální hnojiva + hnůj 320 

 

Předpokládaný budoucí úbytek srážek v letních měsících (červen – září) v průměru o 10 % 

(optimistický model) až 32 % (pesimistický model) ve spojení s nárůstem průměrné teploty 

v uvedených měsících o 1,2 – 4 °C se projeví snížením příjmu vody a živin s vizuálními 

příznaky vadnutí. V pokusech s rostlinami kukuřice při redukci půdní vlhkosti nastalo výrazné 

snížení růstu kořenů, intenzity difúze i příjmu živin o 30-45 %.  

Z hlediska praktického zemědělce bude nezbytné směřovat všechna opatření k zajištění 

odpovídajícího množství vody rostlinám. Tato opatření jsou odlišného charakteru s různou 

náročností (technickou, finanční) a možností realizace.  

Budování a využívání závlah bude pravděpodobně okrajovou záležitostí pro vybrané plodiny 

(zeleniny) na omezených plochách z důvodu ekonomických i nedostatku vody vhodné 

k závlaze. 

Pro příjem vody rostlinou má rozhodující význam morfologie a architektura kořenového 

systému – délka, průměr, plocha, rozvětvení (kořenové vlášení). Nárůst CO2 způsobí zvýšení 

počtu kořenových vlásků i kořenových exudátů (výměšků), což bude mít za následek vyšší 

příjem některých živin, především fosforu. Veškeré agrotechnické zásahy musí tedy směřovat 

k vytvoření požadované půdní struktury pro snazší růst kořenů (zpracování půdy při optimální 

vlhkosti – orba, předseťová příprava, podrývání, aplikace organických hnojiv, hnojení pod 

patu, vápnění, apod.).  

Nezastupitelnou úlohu pro půdní strukturu (tvorbu shluků = drobtů = agregátů) a tím i 

retenci vody má pravidelná aplikace kvalitních zdrojů primární organické hmoty, což je 

zejména zaorávka dostatečného množství chlévského hnoje a kompostů. S ohledem na 
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klesající stavy chovaných hospodářských zvířat se bude uplatňovat ve větší míře zaorávka 

směsí zeleného hnojení (přednostně obohacených o leguminózy schopné poutat vzdušný 

dusík). Primární organická hmota podléhá v půdě dvěma odlišným, ovšem velmi důležitým 

procesům – mineralizaci a humifikaci. Organická hmota zvyšuje biologickou aktivitu půd a 

tvorbou kyseliny uhličité zpřístupňuje těžce rozpustné fosfáty do forem rozpustnějších. 

Organické látky vyvazují také anorganický fosfát do pohyblivějších organických fosfátů. 

Organická hmota rovněž přispívá ke snižování objemové hmotnosti půdy a dává půdě 

schopnost lépe zadržovat vodu. Bylo prokázáno, že po aplikaci 15 t organických látek na 

hektar se objemová hmotnost půdy snížila z 1,54 na 1,44 t/m
3
. Zvýšila se tedy pórovitost a tím 

i schopnost lépe zadržet srážkovou vodu. Konkrétně bylo zjištěno, že při nárůstu dávky 

organických látek v rozpětí 0 – 5 – 10 – 15 t/ha se zvyšovala infiltrace (zasakování) srážek na 

7,5 – 12 – 15 – 18 mm/hod. 

Výživa rostlin může významnou měrou přispět taktéž k nárůstu kořenového systému, čímž 

může rostlina přijímat vodu a v ní rozpuštěné živiny z většího objemu půdy. Jedná se o 

dostatečnou a vyrovnanou bilanci živin v půdě, respektive v rostlině. Přímou vazbu k růstu 

kořenů má především dusík, fosfor, draslík a vápník. Vyšší odolnosti vůči intenzivní sluneční 

radiaci, suchu a nepříznivým klimatickým změnám (poléhání rostlin, vývraty) se dosáhne 

aplikací draslíku a hořčíku. Bohužel, v řadě podniků dlouhodobě převládá jednostranná 

aplikace dusíkatých hnojiv na úkor hnojiv fosforečných, draselných či hořečnatých a tyto 

živiny se proto stávají limitujícími. Při nevyrovnaném poměru N:P:K se jednak nevyužije 

genetický potenciál rostliny, ale může rovněž dojít k poškození životního prostředí a 

environmentálním škodám např. vyplavením nitrátů (dusičnanů) z kořenové zóny rostlin a 

kontaminace podzemních vod apod. 

Zvýšená teplota půdy působí nárůst příjmu živin. Příjem fosforu je nejvíce ovlivněn teplotou a 

při poklesu pod 10
°
C se snižuje jeho příjem kořeny. Teplota kolem 5

o
C je hranicí pro příjem 

dusíku nitrátového, zatímco dusík amoniakální přijímají rostliny i při teplotě nižší. U většiny 

plodin mírného pásma je při teplotě pod 10
°
C omezen dále příjem síry a draslíku. 

V experimentech s rostlinami kukuřice byla v kořenové zóně zvýšena teplota z 15 na 30°C. 

V důsledku toho nastalo zvýšení povrchu kořenů v průměru o 70 %, narostla intenzita difúze 

o 50-160 % a zvýšila se celková přístupnost a příjem draslíku o 190-300 %.  V případě 

zvýšení teploty půdy z 19 na 25°C  nastal u variant hnojených fosforem rovněž nárůst 

velikosti povrchu kořenů o více než 300 % a tím i jeho vyšší příjem o 100-250 %.  

Při vyšším odběru živin rostlinami z jednotky plochy bude nezbytná pravidelná (ideálně 

každoroční) analýza půdy (vhodně doplněná o rozbory rostlin) na obsah živin, na základě 

které bude možné provést objektivnější korekci hnojení. 

 

Tab. 2: Potřeba živin na výnos 8 t zrna kukuřice (Lošák et al., 2008) 

Celkový odběr makroživin v kg/ha 

N P K Ca Mg S Cl 

180 39 166 40 36 20 70 

Celkový odběr mikroživin v g/ha 

Fe Mn Cu Zn B Mo  

1800 290 100 320 160 8  
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Tab. 3:  Potřeba makroživin na výnos 50 t silážní kukuřice (Lošák et al., 2008) 

Celkový odběr makroživin v kg/ha 

N P K Ca Mg S 

150 22 125 30 15 10 

 

Podmínkou zvýšeného příjmu živin rostlinami je ovšem jejich dostatečná zásoba v půdě. V 

tabulkách 2 a 3 je na modelové plodině kukuřici seté demonstrována potřeba živin na tvorbu 

výnosu 8 t zrna z ha, resp. 50 t silážní kukuřice na ha v čerstvé hmotě. V případě jejich 

deficitu nebude využit jak genetický potenciál odrůdy či hybridu, ale i zvýšený obsah oxidu 

uhličitého a teploty pro příjem živin a jejich utilizaci (využití) s konečným efektem ve 

stimulaci výnosu. Adekvátní zásoba živin v půdním profilu je podmínkou pro tvorbu sušiny, 

tedy proces fotosyntézy, ale podmiňuje i kvantitativně-kvalitativní úroveň výnosu.  

Rovněž skupenství použitých hnojiv (pevná - granulovaná versus kapalná), způsob a termín 

aplikace budou významně rozhodovat o účinnosti hnojařských opatření. Při povrchové 

aplikaci minerálních dusíkatých hnojiv s amonnou či amidickou formou dusíku (síran 

amonný, močovina) bude za slunečného a větrného počasí docházet k vysokým ztrátám 

dusíku - emise amoniaku. Při dlouhodobějším nedostatku srážek taktéž nedojde k rozpuštění 

granulí hnojiv a využití živin (zejména dusíku) v dané fázi růstu či stádiu vývoje. Proto již 

dnes řada podniků využívá např. pro kvalitativní přihnojení pšenice kapalná N-hnojiva místo 

granulovaných apod. Samostatnou kapitolou je problematika mimokořenové aplikace hnojiv 

formou postřiku nízkoprocentními roztoky na nadzemní části polních i zahradních plodin, 

která bude rovněž nabývat na významu a to nejenom u prvků mikrobiogenních, kde může 

pokrýt celou potřebu živiny pro rostlinu v průběhu vegetace, ale také např. u fosforu 

aplikovaného v polyfosfátové formě (např. kapalné hnojivo RETAFOS®prim). 

 

Ovlivnění vztahu mezi minerální výživou a fotosyntézou změnami koncentrace CO2 

 

a) Zvýšená rychlost fotosyntézy vytváří větší množství sacharidů (jednoduché 

cukry, případně i škrob), tedy sloučenin obsahujících C, O a H. Tím se 

relativně snižuje obsah bílkovin, takže výsledkem je změna kvality biomasy, 

a to zvýšení hodnoty poměru C/N. 

 

b) V závislosti na dostupnosti minerálních živin v půdě, zejména N, je 

vytvářený „přebytek“ asimilátů ukládán do: 

 

1) nadzemních orgánů, pokud stávající kořenový systém je schopen zajistit 

dostatek minerálních živin i pro větší a výkonnější fotosyntetické struktury 

2) kořenů, pokud rostlina musí nedostatek živin v půdě kompenzovat 

zvětšením svého kořenového systému 

 

c)           Pokles vodivosti průduchů má za následek snížení rychlosti transpirace, a 

tedy také snížení rychlosti transpiračního proudu z kořenů do listů. Tímto 

proudem vody je však do nadzemních orgánů transportována většina 

minerálních živin. Tuto skutečnost znali již staří praktici – zahradníci, kteří 
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ve sklenících se zvýšenou koncentrací CO2 zvyšovali koncentraci živin 

v živných roztocích v hydroponiích. Obdobné podmínky jsou patrny i 

v polních podmínkách. 

 

Závěr  

Klimatická změna je realitou a primárně spočívá v nárůstu teploty vzduchu, která je vyvolaná 

vyšší koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře. Úhrn srážek podle scénářů změny klimatu 

zůstane pro podmínky ČR pravděpodobně zachován, ovšem jejich roční rozložení bude více 

diferencováno z hlediska termínu (více v zimě, méně v létě) i jejich intenzity (častější 

přívalové deště, zahradnické deště již téměř zmizely). Silnější reakci na uvedené skutečnosti 

z hlediska vyššího výkonu fotosyntézy můžeme očekávat u rostlin typu C3, tedy u většiny 

polních plodin v našich podmínkách, kde se očekává průměrný nárůst výnosu až o 17 %. 

Z hlediska harmonické výživy a hnojení bude v budoucnu nezbytné při zvýšeném příjmu 

živin zajistit jejich vyrovnanou bilanci v půdě aplikací vyšších dávek organických a 

minerálních hnojiv na základě bilanční metody – potřeby živin na tunu produkce a úrovně 

výnosu a to při zohlednění zásoby živin v půdě. Dostatek vody a její dostupnost pro 

rostliny bude, resp. již je klíčovým a limitujícím faktorem efektivního pěstování plodin a 

účinnosti dodaných živin. V opačném případě nárůst teploty a CO2 dlouhodobě nepomohou 

k udržení či stimulaci výnosů. V obdobích sucha se bude rovněž významněji uplatňovat i 

mimokořenová aplikace hnojiv. 
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