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Hypotéza:  
Vhodnou úpravou pěstitelské technologie lze zvýšit výnosové a kvalitativní parametry 

sklizených hlávek Žateckého poloraného červeňáku. 
Změna pěstitelská technologie neovlivní morfologické znaky a nástup jednotlivých růstových 

fází Žateckého poloraného červeňáku. 
Ověřované změny pěstitelské technologie budou ekonomicky přijatelné. 
 

 
Anotace:  

      
  Žatecký poloraný červeňák patří k nejpěstovanějším odrůdám chmele u nás. Jeho produkční 

schopnost je limitována řadou faktorů. Cílem práce je inovovat pěstitelskou technologii tak, aby 
splňovala požadavky na ochranu půdy a současně s využitím produkčních vlastností odrůdy byla 
ekonomicky přijatelná. V rámci jednotlivých variant pokusu bude ověřena ozdravená balíčkovaná 
sadba a ozdravená prostokořenná sadba ŽPČ klon 72 a tři technologie pěstování. K potvrzení či 
vyvrácení navržených hypotéz byl založen poloprovozního pokus v Žatecké chmelařské oblasti v 
obci Chrášťany u Rakovníka. 

 1. Konvenční pěstitelská technologie (řez ořezávači se zuby v úrovni terénu, zavádění 3 a 3 
výhonů a následné zavádění odkloněných hlav, opakovaná kultivace meziřadí v letním období a dvojí 
přiorávka včetně setí zeleného hnojení 14 dní před plánovanou sklizní, podzimní kypření nebo orba). 

2. Půdoochranná pěstitelská technologie (odorávka + příprava půdy rotačními branami v 
jarním období, řez hladkými pilami lehce nadsazené frézování rostlin, zavádění 3 a 3 výhonů a 
následné zavádění odkloněných hlav 1x přiorávka s následným setím zeleného hnojení, defoliace 
spodních listových pater včetně mulčování zeleného hnojení před plánovanou sklizní, po sklizni setí 
obiloviny do meziřádků v podzimním období se zapravením na jaře následujícího roku). 

3. Minimalizační technologie (rozvláčení hrůbku v jarním období, chemický řez Aurora + DAM, 
zavádění s minimalizací lidské práce, defoliace výhonů před 1.přiorávkou, dvojí přiorávka, setí 
zeleného hnojení po 2. přiorávce). 
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