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VYUŽITÍ BIOSTIMULANTŮ V SUCHÉ OBLASTI JIŽNÍ MORAVY 

Use of the biostimulants in a dry area within South Moravia 

Šindelková I., Badalíková B. 

Zemědělský výzkum spol. s r. o. Troubsko 

 

Abstrakt 

Klimatické změny, které s sebou přinášejí nepříznivé rozložení srážek během vegetace, 

se v posledních letech negativně promítají do finální zemědělské výroby. Mezi možné 

způsoby ochrany polních plodin proti stresům během vegetace patří posílení jejich přirozené 

odolnosti pomocí aplikace biostimulantů. Polním experimentem byl sledován vliv 

biostimulantů na půdní vlastnosti s návazností zlepšení podmínek růstu polních plodin na 

lokalitě Litobratřice, Jižní Morava. Byly sledovány 4 pokusné varianty, každá o výměře 3 ha. 

Na stanovišti byly sledovány půdní vlastnosti a výnosy plodin na aplikaci vybraných 

biostimulantů oproti kontrole. Získané výsledky ukazují, že aplikace biostimulantů má 

pozitivní vliv na půdní vlastnosti s návazností na výnos.  

Klíčová slova: půdní biostimulant, listový biostimulant, půdní vlastnosti, sucho, výnos 

 

Abstract 

Climatic change, with the unfavourable distribution of rainfall that it brings, is a serious issue 

of negative impact on the final results of agricultural production. Possible ways of protecting 

field crops against stress during vegetation include enhancing their natural resistance by 

applying biostimulants. The field experiment was established the effect of biostimulants on 

soil properties and yields was studied in the South Moravia locality, the municipality of 

Litobratrice. We prepared 4 experimental variants 3 ha. The results show that the application 

of biostimulants has a positive effect of the soil and plants. The yields increased by these 

products in comparison to control. Positive results were primary obtained due to increased 

biological activity in the deeper layers of the soil and better rhizosphere function. 

Key words: soil biostimulant, leaf biostimulant, soil properties, drought, yield 

 

Úvod 

Pro naplnění vize udržitelného zemědělství je třeba pěstovat plodiny, které jsou odolné vůči 

chorobám, suchu a se zvýšenou nutriční hodnotou (Shalaby a kol., 2014). Je třeba začít 

využívat nové ekonomicky, sociálně a ekologicky šetrné zemědělské technologie (Popko a 

kol., 2018). K tomuto účelu je možné využít přírodních biostimulantů jako alternativy k řešení 

stavu, kterému lidstvo čelí (Koleška a kol., 2017). Biostimulanty můžeme rozdělit do dvou 

základních kategorií. Půdní a listové biostimulanty. Aplikace biostimulantů se začíná stávat 

součástí systému pěstitelských technologií polních plodin (Hawrylak-Nowak a kol., 2019). 

Jsou to produkty na přírodní bázi, které zvyšují biologickou aktivitu v půdě, zvyšují úroveň 

fotosyntézy a asimilace i v případě stresových situací. Upravují podmínky půdního prostředí a 

stimulaci půdní mikrobioty. Udržují intenzivní látkovou výměnu jak uvnitř rostliny 

(především asimilační a transpirační proudění), tak i mezi rostlinou a atmosférou. Napomáhají 

udržet koncentrace buněčných šťáv a otevřené průduchy, podporují látkovou výměnu mezi 

rostlinami a půdním prostředím. Tímto se zvyšuje produkce kořenových výměšků do půdy, 
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které jsou jedním ze zdrojů energie pro půdní mikroorganismy. Zpětně je pak zajištěn 

dostatečný přísun živin do rostlin cestou půdního roztoku. Listové biostimulanty mají 

pozitivní vliv na růst, vývoj a funkčnost kořenové soustavy rostlin. Zvětšující se biomasa 

kořenů umožňuje zvětšení komunikační zóny mezi rostlinou a půdou, dostatečný příjem vody 

a živin a je předpokladem dobrých výnosů. Rovněž pak kořenové zbytky jsou potravou pro 

půdní mikroorganismy i zdrojem uhlíku a živin (Yakhin a kol., 2017). Klimatické změny, 

které s sebou přinášejí nepříznivé rozložení srážek během vegetace (Fiala a kol., 2016), patří 

mezi závažné problémy, které se negativně promítají do finálních výsledků zemědělské 

výroby. Prognóza těchto změn v ČR (Klápště a kol., 2015) naznačuje pokračování zvyšování 

průměrných teplot vzduchu. Rozhodující je intenzita, distribuce srážek a teplot, kdy 

omezujícím faktorem pro růst rostlin a následný rozklad jejich organických zbytků v půdě v 

posledních letech byl právě nedostatek vody. Další navazující problém na půdách v České 

republice je malý přísun organické hmoty a zhutnění půdy. (Nimmo, 2013). V důsledku 

těchto poruch se pak výrazně zhoršují fyzikální vlastnosti půdy a vzniká první předpoklad 

zhoršení zasakování srážkové vody do půdy a jejího udržení v půdním profilu. Základním 

předpokladem zachování optimálních fyzikálních vlastností půdy je tedy intenzitní aktivita 

půdní biologie. Podle Zlotnikova (2007), je sucho velice významný problém, kterému čelí 

zemědělská výroba. Mezi účinné způsoby ochrany polních plodin proti stresům během 

vegetace patří posílení jejich přirozené odolnosti právě pomocí aplikace rostlinných 

biostimulantů. Barányiová a kol., 2016 uvádí pozitivní působení růstových regulátorů na 

průběh fyziologických a metabolických reakcí související s růstem kořenů a také uzavírání 

průduchů. Tak dochází ke zvýšení odolnosti polních plodin ke stresům, kterým jsou 

vystaveny během vegetace. Biostimulanty jsou definovány jako látky, které stimulují rostliny 

nebo mikroorganismy v půdě, o nichž bylo zjištěno, že regulují růst rostlin v řadě oblastí 

(Tarantino a kol., 2018). Výzkum ukázal, že biostimulanty jsou schopny zlepšit růst rostlin, 

účinnost živin, a toleranci vůči abiotickým stresům u většiny důležitých rostlinných znaků 

(Van Oosten a kol., 2017). Tyto pozitivní atributy biostimulantů by mohly být využity 

k podpoře efektivity pěstování plodin. Společnost Olmix Group v propagačních materiálech 

na základě pokusů v jiných zemích prezentuje, že aplikace biostimulantů má pozitivní 

antinstresové účinky i zvýšení odolnosti rostlin proti suchu a projeví se zvýšeným výnosem. 

Cílem založení experimentálních ploch v suché oblasti ČR v roce 2017 a 2018 bylo 

vyhodnotit vliv půdních a rostlinných biostimulantů na růst a vývoj polních plodin jako 

možného opatření ke zmírnění projevu sucha. 

 

Materiál a metody 

Na jaře 2017 byl založen poloprovozní pokus na pozemcích Statku Litobratřice v katastru 

obce Litobratřice, jižní Morava. V roce 2016 byla na pozemku jako předplodina cukrová řepa. 

V roce 2017 byla na sledované lokalitě pěstována pšenice jarní a v roce 2018 pšenice ozimá. 

Po zasetí pšenice jarní byla provedena aplikace 150 kg.ha
-1

 granulí půdních biostimulantů 

plošně (varianty 2 a 3) průmyslovým rozmetadlem. Následně byla 24. 5. 2017 na variantě 4 

provedena aplikace listového biostimulantu v dávce listového biostimulantu 1,5 l.ha
-1

 

současně v tank mixu s herbicidem Mustang 0,8 l.ha
-1

. V ten samý rok na podzim po zasetí 

pšenice ozimé byla provedena druhá plošná aplikace granulí půdních biostimulantů (varianta 

2 a 3) v dávce 150 kg.ha
-1

. V roce 2018, po přezimování pšenice ozimé, byla na jaře v termínu 

26. 3. 2018 provedena aplikace listového biostimulantu v dávce 1,5 l.ha
-1 

současně v tank 

mixu s herbicidem Mustang 0,8 l.ha
-1

. V rámci hodnocení pokusu byly sledovány fyzikální 

a chemické vlastnosti půdy a výnosy hlavní plodiny – pšenice. Vzorky půdy byly odebírány 
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na konci vegetačního období ze čtyř založených variant. Každá varianta, měla výměru 3 ha, 

36 m šířky a 850 m délky. Popis jednotlivých variant zobrazuje tab. 1. 

 

 

 

Tab. 1: Varianty provozního pokusu 

 Varianta 

1 Kontrola 

2 Neosol – aktivátor mineralizace a humifikace  

3 Explorer – aktivátor biologické aktivity rhizosféry 

4 AgrOptim Sunset – listový biostimulant 

 

Klimatické podmínky – lokalita se nachází v kukuřičné výrobní oblasti. Nadmořská výška 

210 m, klimatická oblast VT – velmi teplá suchá. Uplatňuje se zde srážkový stín 

Českomoravské vrchoviny. Celoroční srážky na sledované lokalitě v roce 2017 byly 380 mm, 

z toho během vegetace spadlo pouze 66,2 mm. V roce 2018 byly srážky 411 mm a během 

vegetace spadlo 87 mm srážek. Průměrná roční teplota činí 9-10 °C, z toho ve vegetačním 

období 15,3 °C. V grafech 1 a 2 jsou uvedeny hodnoty průběhu teplot a úhrnu srážek v letech 

2017 a 2018 na sledovaném stanovišti v Litobratřicích. Rok 2017 se vyznačoval suchým 

jarem. Rok 2018 se vyznačoval velmi časným nástupem jara a vysokými teplotami hned 

v březnu s minimem srážek.  

 

Půdní podmínky – černozem modální na spraši, středně těžká až těžká, zrnitostně hlinitá až 

jílovitohlinitá půda, orniční horizont sahá do 30 cm.  

Klasifikace byla provedena podle systému taxonomické klasifikace půdy CZ. (Němeček a kol. 

2011). 

 
Graf 1: Průběh měsíčních teplot 2016-2018           Graf 2: Průběh měsíčních srážek 2016-2018 

 
 

Metodika stanovení půdních analýz 

Z fyzikálních vlastností půdy byly sledovány tyto parametry: objemová hmotnost redukovaná, 

pórovitost, momentální obsah vody a vzduchu, maximální kapilární vodní a minimální 

vzdušná kapacita, půdní struktura, koeficient strukturnosti.  
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Fyzikální vlastnosti půdy – Byly sledovány pomocí válečků dle Kopeckého. Vzorky byly 

odebírány ze dvou hloubek půdy: 0-0,20 a 0,20-0,40 m v pěti opakováních. Půdní struktura 

byla stanovena prosíváním suché zeminy na sítech o průměrných otvorech 0,25; 0,5; 2, 5, 10, 

20 mm. Vzorky byly odebírány ze dvou hloubek, 0-0,20 a 0,20-0,40 m ve třech opakováních. 

Každá strukturní frakce byla samostatně zvážena a přepočtena na procenta. Pro vlastní 

hodnocení byl vypočítán koeficient strukturnosti, který vyjadřuje vztah mezi agronomicky 

hodnotnými (0,25-10 mm) a méně hodnotnými strukturními elementy (>10 a <0,25 mm). 

Chemické vlastnosti půdy – Půdní vzorky na chemické analýzy pro zjištění základního 

obsahu živin v půdě byly odebírány ze dvou hloubek: 0-0,20 a 0,20-0,40 m. Půdní vzorky na 

obsah celkového dusíku Nc byl stanoven mineralizací, destilační metodou dle Kjehdahla. 

Výměnná půdní reakce pH byla stanovena z výluhu KCl a měřena na pH-metru 

potenciometricky. Společným principem metod stanovení humusu v půdě je oxidace uhlíku 

organických látek (Nelson a kol, 1982). Celkový obsah oxidovatelného uhlíku Cox, byl 

stanoven klasickou metodou dle Tjurina upravenou dle Nováka. Výnosy pšenice jarní a ozimé 

byly získány ruční a kombajnovou sklizní z každé varianty ve třech opakováních. Byl zjištěn 

počet klasů na 1 m
2
, hmotnost tisíce zrn, vlhkost zrna při sklizni, který byl přepočten na výnos 

při standardní vlhkosti 14 %. Získané výsledky byly vyhodnoceny programem Statistica 12.0 

CZ. Byla použita vícefaktorová analýza rozptylu a Tukeyův test. 

 

V rámci projektu byl sledován vliv půdních biostimulantů – granulát NeoSol – aktivátor 

mineralizace a humifikace a Explorer – aktivátor biologické aktivity rhizosféry. Oba produkty 

založené na bázi uhličitanů vápenatých a hořečnatých s příměsí makroelementů (Ca, Mg, N, 

P, K, S, Na) a mikroelementů Fe, Zn, Mn, B, Cu, I), podle systému MIP – Mineral Inducer 

Process (Olmix, Francie), jako možnost vedoucí ke zlepšení půdních vlastností při nedostatku 

organické hmoty (dále OH) v půdě. Dále pak vliv listového biostimulantu AgrOptim Sunset, 

což je stimulátor vegetativních funkcí rostliny na bázi stopových prvků, který zvyšuje úroveň 

fotosyntézy, zlepšuje asimilační i transpirační proudění a iniciuje látkovou výměnu mezi 

rostlinami a prostředím – půdou i atmosférou. Metoda působení přípravku je založena na 

stimulačních vlastnostech aktivní složky MIP plant a s její pomocí se dosahuje stimulace 

fotosyntézy a podpory tvorby výnosotvorných prvků. Biostimulační přísada MIP plant (síra, 

draslík, sodík, hořčík, bor, měď). Makroprvky vápník a draslík zabezpečují zvýšení 

koncentrace buněčných šťáv a posílení pletiv a díky tomu delší dobu otevření průduchů a 

asimilace, a to i ve stresových podmínkách. Tento listový stimulant podporuje rozvoj 

kořenového systému rostlin, působí na intenzitu růstu a kvalitu rostlinných tkání, snižuje 

následky stresu a pozitivně ovlivňuje množství a kvalitu produkce. 

 

Výsledky a diskuze 

V roce založení projektu 2017 byly naměřeny u objemové hmotnosti redukované a u celkové 

pórovitosti bezvýznamné rozdíly výchozích hodnot na kontrole a variantách s půdními 

a listovým biostimulantem (tab. 2). Bylo to především vlivem hloubkového kypření do 0,30 m 

provedeného na podzim roku 2016 po předplodině cukrovce. Hodnoty naměřené v roce 2018 

již vykazují významné rozdíly. V druhém roce sledování lze z naměřených hodnot usoudit, že 

varianty s aplikovanými biostimulanty vykazovaly nižší úroveň utužení půdy, což dokazují 

hodnoty objemové hmotnosti redukované (OHR). U varianty 1 – kontrola, byla hodnota OHR 

nejvyšší a nejnižší pórovitost, což korelovalo s ostatními sledovanými veličinami fyzikálních 

vlastností půdy.  

 

Nejlepší fyzikální vlastnosti vykazovala varianta 2, aktivátor mineralizace a humifikace 
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s vyšším využitím živin. To svědčí o krátkodobém efektu podrývání, kdy u kontrolní varianty 

se zvýšila v roce 2018 (OHR) nad úroveň silného utužení půdy, a to na hodnotu 1,51 g.cm
-3

 

(tab. 2, graf. 3). Na variantách s půdními biostimulanty, se udržela na úrovni roku 2017. S 

tímto trendem koresponduje i významný pokles celkové pórovitosti na kontrolní variantě 1. 

U varianty 2 se hodnota celkové pórovitosti prakticky nezměnila. Obě tyto vlastnosti 

významně ovlivňují vodní a vzdušný režim v půdě, jakož i intenzitu její biologické aktivity. 

Na variantě 4 s listovým biostimulantem se v roce 2018 hodnota OHR oproti prvnímu roku 

sledování zvýšila z důvodu zvětšení kořenového systému za vysokých teplot. Během 

vegetačního období došlo k zvýšení transpirace vody pro ochlazení porostu. Což způsobilo 

vyšší spotřebu půdní vláhy pro porost, čímž se snížila zásoba půdní vláhy pro mikrobiální 

aktivitu a produkci lyofobních látek.  

 

Tab. 2: Fyzikální vlastnosti půdy – Litobratřice 2017 a 2018 

2017 2018 

Varianta 
Hloubka 

půdy (m) 

OHR 

(g.cm
-3

) 

Celková 

pórovitost 

(%) 

Varianta 
Hloubka 

půdy (m) 

OHR 

(g.cm
-3

) 

Celková 

pórovitost 

(%) 

1 

0-20 1,13
a
 57,99 

1 

0-20 1,49
d
 42,9 

20-40 1,39
c
 47,09 20-40 1,53

ed
 40,9 

0-40 1,27
a
 51,5

a
 0-40 1,51

a
 41,9

a
 

2 

0-20 1,12
ab

 57,7 

2 

0-20 1,31
c
 49,9 

20-40 1,44
cd

 45,0 20-40 1,26
bc

 51,9 

0-40 1,28
a
 51,4

a
 0-40 1,29 

b
 50,9

b
 

3 

0-20 1,12
a
 57,36 

3 

0-20 1,30
bc

 50,5 

20-40 1,43
cde

 45,25 20-40 1,39
bcd

 46,9 

0-40 1,28
a
 51,3

a
 0-40 1,35

c
 48,1

b
 

4 

0-20 1,12
ab

 57,3 

4 

0-20 1,39
c
 47,1 

20-40 1,39
bc

 47,0 20-40 1,44
cd

 45,0 

0-40 1,26
a
 52,2

a
 0-40 1,42

c
 46,1

b
 

 

Graf 3: Objemová hmotnost redukovaná 2017-2018 
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Z hodnot OHR je patrné, že půdní biostimulant působí pozitivně na provzdušněnost a snižuje 

utuženost orniční vrstvy, díky podpoře půdní biologie, která tak přirozeným způsobem 

pracuje v půdě. Aplikací půdních biostimulantů tak pomalu dochází k pozitivnímu ovlivnění 

strukturotvornosti. To potvrdil i Miller 1990, který ve své práci popisuje zlepšení půdních 

vlastností pomocí aplikace půdních kondicionérů a dalších pomocných látek. Podle Lhotského 

(2000), je limit u hlinitých půd 1,45 g.cm
-3

 a ten byl překročen v ornici i podorničí v roce 

2018 u varianty 1 - kontrola. Množství a kvalita půdní organické hmoty patří k důležitým 

indikátorům kvality půdy (Kososalpova a kol., 2016). Zlepšuje rovnoměrné zadržování vody 

v půdě, což je zvláště důležité v současných klimatických změnách spojených s častými 

obdobími sucha (Torma a kol., 2018).  

Půdní reakce (pH) patří mezi důležité ukazatele stavu půdního prostředí. Ovlivňuje růst 

rostlin, složení mikrobních společenstev, rozpustnost a dostupnost prvků, humifikační proces, 

pedogenezi půd, pohyblivost těžkých kovů (Vopravil a kol., 2011). Výsledky ukazují na 

statisticky významný rozdíl mezi variantami s biostimulanty (3, 4) a kontrolou 1 (tab. 3). 

U zdravých a biologicky aktivních půd převládají procesy mineralizace a humifikace nad 

procesy fosilizace a imobilizace, což vyžaduje pravidelný zvýšený přísun organické hmoty do 

půdy (Gobin 2012). Tato skutečnost významně napomáhá vzniku příznivé půdní struktury, 

umožňující dosažení optimálního vodního, vzdušného i tepelného režimu, jako důležitého 

předpokladu pro příznivý průběh oxidačně redukčních procesů v půdě nutných pro příjem 

živin z půdy, a tím i pro úspěšný růst a vývoj pěstovaných plodin (Richter a kol., 2004). 

Rostlinné zbytky jako sláma a listy přispívají k tvorbě organických látek v půdě a často 

zlepšují fyzikální vlastnosti půdy (Moitra, 1996). 

 

Tab. 3: Tukeyův HSD test 

Varianta Rok pH Sg. Cox (%) Sg. 

1 2017 6,3 a 1,23 a 

2 2017 5,8 ab 1,50 b 

3 2017 5,9 ab 1,25 a 

4 2017 6,8 c 1,29 a 

1 2018 6,0 a 1,39 a 

2 2018 6,1 a 1,58 b 

3 2018 6,5 b 1,39 a 

4 2018 6,6 c 1,36 a 

* Sg. = signification 

 

Množství a kvalita půdní organické hmoty patří k důležitým indikátorům kvality půdy. 

Humus je tvořen neživými zbytky rostlinných a živočišných organismů, které jsou v různém 

stupni rozkladu, prošlé humifikačním pochodem, nacházejících se na půdě nebo v půdě v 

různém poměru smíšení (Sotáková, 1982). Hodnocení obsahu organického uhlíku Cox 

ukazuje, že obsah primární organické hmoty v druhém roce 2018 statisticky významně 

stoupal (tab. 3) na variantě 2.  oproti kontrolní variantě 1. 

 

Koeficientem strukturnosti (KS) je vyjádřena kvalita půdní struktury graf 4. Je to poměr mezi 

strukturními částicemi (agregáty) a zbytkem půdy v půdním profilu (Vopravil a kol., 2011). 

Tab. 3 ukazuje, že v roce 2017 byly hodnoty KS na kontrole nad hranicí 1, což je těsně nad 

hranicí strukturní stability. U varianty 2, byl také nižší KS, zřejmě z důvodu vyšší 
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mineralizace v půdě, díky aplikaci aktivátoru mineralizace v půdě (Du Jardin, 2015). V roce 

2018 u variant 2, 3 vyšel KS statisticky průkazně vyšší oproti kontrole (var. 1), kdy došlo k 

zlepšení struktury pomocí zapravení sledovaných přípravků do půdy. Na variantě 4 (listový 

biostimulant) se v roce 2018 při sledování půdních vlastností KS projevilo sucho, kdy se tato 

varianta zaměřuje na podporu kořenové soustavy, což potvrzuje skutečnost, že porost odebral 

více vody z půdy na své fyziologické procesy, a tím zůstalo v půdě méně vody pro 

mikrobiální život a neprobíhaly tak strukturotvorné procesy v půdě. 

 

 

 

 

 

Graf 4: Koeficient strukturnosti 2017-2018 

 
 

Poměr C:N řadíme k důležitým indikátorům kvality ku zdraví půdy a můžeme tedy 

konstatovat, že užší poměr C:N je výsledkem vyšší kvality humusu a doporučená hodnota 

poměru je 10:1 nebo hodnoty nižší (Zaujec a kol., 2009). V hodnocení poměru C:N jsou 

patrné rozdíly mezi vstupními hodnotami v roce 2017 a hodnotami zjištěnými v roce 2018, 

což ukazuje graf 5. Snížení hodnot u varianty 3 mohlo být způsobeno relativním nedostatkem 

uhlíku kvůli rychlejší mineralizaci v roce 2017 (Pokorný a kol., 2011). Největší meziroční 

průkazné rozdíly byly zjištěny u varianty 2. V roce 2018 zde došlo k zvýšení poměru C:N. 

Maximum v ornici bylo 9,24 a v podorničí 8,32. Optimálního průměrného poměru C:N 8,75, 

bylo dosaženo v druhém roce sledování 2018 na variantě 2. Dynamika poměru C:N je 

důležitá, protože je základem pro charakteristiku biologické půdní aktivity. 

 

Graf 5: Průměrné hodnoty poměru uhlíku a dusíku u různých variant 
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Poměr mezi C:N v organické hmotě ovlivňuje pohyblivost dusíku. Organická hmota se 

sníženým poměrem C:N se stává mikroorganizmy snadněji mineralizovatelná – to se zpětně 

projevuje prokazatelným úbytkem celkové zásoby organických látek v půdě (Pokorný a kol., 

2012). Při širším poměru C:N než 25:1 trpí rostliny nedostatkem dusíku proto, že je ho většina 

spotřebována mikroorganismy. Při širším poměru C:N než 25:1 trpí rostliny nedostatkem 

dusíku proto, že většina je ho spotřebována mikroorganismy. Na mineralizaci má značný vliv 

obsah vody a teplota půdy. Se znalostí poměru C:N se dále může hospodář vyhnout jak 

předávkování dusíkem, tak i jeho nedostatku, který má ekonomické a environmentální 

dopady.  

 

Výnosy pšenice jsou uvedeny v grafu 6. Z výsledků vyplývá, že u variant s použitými 

biostimulanty (var. 2, 3, 4) byly výnosy v roce 2018 oproti kontrole (var. 1) statisticky 

průkazně vyšší i při nedostatku srážek během vegetace. Na sledované variantě 4, s aplikací 

listového biostimulantu oproti kontrolní variantě, došlo i přes nepříznivé podmínky ke 

stimulaci fotosyntézy a podpory tvorby výnosotvorných prvků. Podporou rozvoje kořenového 

systému rostlin se zvýšila intenzita růstu a kvalita rostlinných tkání. Následky stresu se 

potlačily a byla pozitivně ovlivněna produkce, což potvrzuje i Zodape a kol. 2011. Na 

variantách s biostimulacemi byla v druhém roce sledování lépe využita zimní vláha a tím 

došlo k lepší tvorbě základních výnosotvorných prvků. Následně se pak díky lepší funkci 

kořenů a lepšímu využití půdní vláhy a tím i živin projevilo zvýšení výnosů, což ve své práci 

potvrzuje i (Calvo, 2014). 

 

Graf 6: Výnosy pšenice 2017-2018 v t.ha
-1 
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Závěr 

Při vyhodnocení pokusu je potřeba uvažovat o vlivu velmi vysokých teplot, intenzity 

slunečního záření a sucha. Z dvouletého hodnocení aplikace půdních biostimulantů a 

listového biostistulantu bylo zjištěno, že v druhém roce sledování došlo ke změnám u 

fyzikálních půdních vlastností v ornici a mírně i v podorničí oproti kontrolní variantě. Výnosy 

byly v druhém roce sledování oproti kontrole vyšší i přes celkově nízké výnosy v této oblasti 

z důsledku špatných klimatických podmínek. Z výsledků vyplývá, že aplikace biostimulantů 

pozitivně působí na zvyšování obsahu organické hmoty a dochází tak ke snížení utužení půdy. 

Dochází k lepšímu využívání vody a živin z půdy, a to pozitivně ovlivňuje výnosy. Z výše 

uvedených výsledků lze konstatovat, že jednotlivé varianty způsobu ošetření vedly ve 

sledovaných letech ke zlepšení tvorby a funkčnosti kořenů i přímo zvýšení množství 

výnosotvorných prvků oproti neošetřené kontrolní variantě. S dosažených dvouletých 

výsledků je možno sledovat pozitivní trend biostimulantů na zlepšení půdních vlastností, 

avšak pro praktické závěry probíhá další sledování a hodnocení.  
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