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I. ÚVOD 
 

Podle archeologických nálezů byly plody planě rostoucího jahodníku součástí lidské 

potravy již v době kamenné. Kulturní odrůda velkoplodých jahod Fragaria ananassa byla 

vyšlechtěna Antoniem Duchesneem. zahradníkem francouzského krále Ludvíka XV. v roce 

1766. Téměř veškeré druhy jahodníků (44) jsou rozšířeny na severní polokouli, pouze 1 druh 

(Fragaria chiloensis) se vyskytuje na celém západním pobřeží Severní a Jižní Ameriky 

(Dušková et Kopřiva 2002). 

Jahodník patří do čeledi růžovitých (Rosaceae). Plodem jahodníku je soubor nažek 

(Holaň et al. 2012). Plody obsahují řadu vitamínů: 0.1 mg% B2 – laktoflavinu, 0.3 mg% 

niacinu, 0.8 mg% karotenu, 0.1 mg% vitaminu K, 0.3 mg% vitaminu B a 60-100 mg% vitaminu 

C. Jahody patří k ovoci, které u nás pěstujeme, s nejvyšším obsahem vitamínu C po šípku a 

černém rybízu. Plody dále obsahují vápník, draslík, jód, sodík, železo a značné množství 

organických kyselin, kyseliny citrónové, jablečné, vinné atd. (Dušková et Kopřiva 2002). 

Poměr cukru a kyselin je důležitý pro celkovou chuť jahod. Vysoké množství cukru a kyselin 

vede k dobré chuti jahod (Kader 1991). Plody s vysokým obsahem kyselin a s malým obsahem 

cukrů mají ostrou kyselou chuť, zatímco plody s malým množstvím kyselin a vysokým 

množstvím cukru jsou mdlé (Moor et al. 2012). 

Rostlina nejlépe roste na lehkých až středně těžkých půdách s dostatkem vápníku, 

fosforu a dusíku ve formě NO3 a s obsahem půdního vzduchu 10-20% (Holaň et al. 2012). 

Jahodník lze vysazovat po celé vegetační období dle půdních a klimatických podmínek, 

připravenosti pozemku a stavu sadby. Na konci srpna až začátkem září je možno vysazovat 

zelenou, tradiční, klasickou, neboli konvenční sadbu. Chlazená sadba (frigo sadba) se využívá 

pro jarní výsadbu (Pištěková et al. 2013). Jedná se o rostlinu s odstraněnými listy, která je 

tvořena listovým srdéčkem, kořenovým krčkem a kořínky. U chlazené sadby je před výsadbou 

potřeba postupně zvyšovat teplotu, aby přechod sadby do venkovních podmínek s vyšší 

teplotou nebyl příliš prudký. Sazenice mají mohutný kořenový systém, a proto koření velmi 

brzy po výsadbě a mají velké množství květních základů (Dušková et Kopřiva 2002). Snížení 

dostupnosti a zvýšení nákladů na herbicidy způsobuje, že pěstitelé jahod hledají chemické i 

nechemické alternativy pro redukci plevele uvnitř řady brzy po výsadbě jahod. K nechemické 

alternativě patří např. netkaná mulčovací textilie (Forcella et al. 2003). 

Autotrofní rostliny potřebují ke svému životu a k tvorbě organické hmoty přiměřený 

příkon radiační energie. Energii lze na zemědělských plochách ovlivnit samotným povrchem 

půdy, od kterého se odráží sluneční energie (albedo). Velikost odrazu je závislá na barvě 

povrchu. Tmavý povrch snižuje odraz, bílý a světlý povrch jej zvyšuje. Tuto vlastnost lze využít 

prostřednictvím mulčování. Holá zemina má koeficient odrazu 25% a tok energie do půdy za 

vegetační období jahod je 157 kWh/m2. Zemina pokrytá černou netkanou textilií o hmotnosti 

50 g/m2 má koeficient odrazu cca 5% a tok energie do půdy je 199 kWh/m2. Tok energie je u 

textilie o 21% vyšší oproti volné půdě, což může mít za následek zvýšení fytomasy až o 25% 

(Matuškovič et al. 2005). Mulčovací pokrývka poskytuje mnoho dalších výhod, jako je 

například konzervace vlhkosti, zabraňuje znečištění plodů od zeminy a rychle osychající povrch 

přispívá ke snížení výskytu hniloby plodů (Brennan et Smith 2018, Dušková et Kopřiva 2002). 

Černé netkané textilie jsou dnes hojně používané místo černých PVC fólií kvůli své lehkosti a 

propustnosti vody (Dušková et Kopřiva 2002). Jahodník je vhodnou rostlinou pro ekologické 



pěstování, které má pozitivní vliv na rostliny, omezení půdní eroze, biologickou aktivitu půdy, 

snižuje znečištění ovzduší a vodních toků (Pištěková et al. 2013). 

Fóliové krytí výsadeb přináší řadu výhod pro pěstitele. V těchto krytech jsou lepší 

klimatické podmínky, což urychluje růst vegetace (dosažení ranější sklizně) a v podzimním 

období prodlouží vegetační období rostlin, také chrání porost proti prvním mrazům (Lopez-

Aranda et al. 2003). Další výhodou je udržování plodů v suchém stavu, což zvyšuje odolnost 

k infekci plísní šedou (Botrytis cinerea). Pěstování jahodníků ve fóliových tunelech podstatně 

snižuje ztráty na výnosech v důsledku výskytu této hniloby jahod (Lewers et al. 2017). 

V rámci České republiky byly jahodníky dle Českého statistického úřadu v roce 2017 

pěstovány na ploše o velikosti 687 ha a bylo sklizeno 2 827 t jahod (výnos 4.11 t/ha). 

Předpokládá se, že v roce 2018 bylo sklizeno o 373 t více jahod než předchozí rok, a to 3 201 t 

z plochy o velikosti 709 ha (výnos 4.51 t/ha). 

 

 

II. METODIKA PROVOZNÍHO PĚSTOVÁNÍ A OŠETŘENÍ 
  

Odrůdový pokus byl založen v Holovousích (VŠÚO Holovousy s.r.o.) na jaře roku 2017 

(nadmořská výška pokusného stanoviště je 290 m n. m., průměrná roční teplota 8.1°C, úhrn 

ročních srážek 655 mm), na pozemku s hlinitou půdou a jihozápadní expozicí. Tři týdny před 

výsadbou byl vytvořen jednořádkový pěstební systém na mírně vyvýšených hrůbcích 

mulčovaných černou a bílou netkanou textilií o síle 50g.m2, který byl opatřen kapkovou 

závlahou. Pracovní ulička byla mulčována tkanou agrotextilií pro omezení růstu plevelů. 

Výsadba frigo sadby odrůd ´Flair´ a ´Rumba´ (původem z Nizozemí, firma Goossens 

Flevoplant B.V.) proběhla ve dnech 19. – 25. dubna 2017. 

Sazenice každé odrůdy byly vysazeny ve třech opakováních po 11 kusech pro každou 

z hodnocených variant.  Varianty byly rozděleny podle způsobu aplikací: nehnojená kontrola, 

postupy aplikací s pomocnými přípravky firem BIOCONT (RhizoVital 42, Free N, Free PK). 

Koppert (Fortafol D, Pro Terrum, Pro Parva) a Akra (Blatt, MSB, Flüssigdünger, Plus 9, 

Azobacter). Přípravky byly aplikovány 5-6 x za vegetaci podle návodu a v týdenních 

intervalech. Varianty byly dále rozděleny na část výsadby mulčovanou bílou netkanou textilií 

a část mulčovanou černou netkanou textilií, dále krytá a nekrytá výsadba. 

Firma BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. (dále jen „BIOCONT“) se od roku 1991 

zabývá ekologizací zemědělství a biologickou a biotechnickou ochranou rostlin. FREE N je 

pomocná půdní látka firmy BIOCONT, jejíž účinné složky obsahují mikrobiální kultury 

vybraných kmenů Azotobacter chroococcum, makro a mikroelementy, mikrobiální enzymy a 

další složky (růstové látky, rostlinné hormony, vitamíny). Bakterie svým působením zvyšují 

biologickou aktivitu půdy a obohacují ji o živiny poutáním vzdušného dusíku. Účinnou složkou 

pomocné látky FREE PK jsou mikrobiální kultury vybraných kmenů Bacillus mucilaginosus, 

které se přirozeně vyskytují v půdě a v okolí kořenových systémů. Mikroorganismy produkují 

kyseliny (zejména D glukonorovou, šťavelovou a citronovou), kterými napomáhají rozpouštět 

těžko rozpustné minerální složky, zejména křemičitany a fosforečnany nebo skupiny apatitů, a 

tím obohacují půdu především o fosfor a draslík. RhizoVital 42 obsahuje spóry půdní bakterie 

Bacillus amyloliquefaciens. Pomáhá vybudovat zdravý a silný kořenový systém, a tím 

podporuje růst rostlin a jejich odolnost vůči patogenům. V půdě začnou spóry klíčit a 



kolonizovat nové kořínky. Bakterie poté uvolňují hormony, které stimulují růst rostlin a zvyšují 

příjem živin a následně i výnosy. 

Koppert B.V. The Netherlands (dále jen „Koppert“) je holandská firma, která poskytuje 

odborné znalosti a produkty pro přirozené, bezpečné a ekologické zlepšení zdraví rostlin a 

zvýšení produkce. Fortafol D je biostimulant obsahující huminové a fulvinové kyseliny, které 

napomáhají přirozenému růstu rostlin. Pro Parva (dnes Vidi Parva) obsahuje mořské řasy a 

byliny, které podporují symbiotické vztahy mezi rostlinou a rhizosférou, a tím povzbuzují růst 

kořenového systému. Pro Terrum (dnes Vidi Terrum) zabraňuje stagnaci růstu, která je 

důsledkem stresu. Stimuluje obranné mechanismy a stresovou odolnost plodiny, což podporuje 

fotosyntézu a zvyšuje produkci. Pro Terrum obsahuje aminokyseliny a peptidy. 

Akra Karner Düngerproduktion GmbH (dále jen „Akra“) je rakouská firma, která nabízí 

půdní a listová hnojiva s rychlým až střednědobým efektem. Přípravek Akra Blatt se používá k 

posílení vitality a při potřebě náhlého doplnění živin (například při poškození listů nebo kořenů, 

nedostatku vláhy). Jedná se o síranový roztok, který podporuje důležité metabolické reakce a 

zaručuje lepší rozdělování přijatých živin. Akra Plus 9 obsahuje octany. Stejně jako Akra Blatt 

dodává rostlině stopové prvky, které jsou součástí četných enzymů. Akra MSB je přírodní 

pomocný přípravek pro zvýšení vitality a zdraví rostlin. Je vyráběn přírodní metodou na bázi 

vybrané třtinové melasy a přídavku vysoce aktivních kmenů bakterií mléčného kvašení. 

Produkt Akra Azotobacter obsahuje bakterie vázající dusík, které nepotřebují symbiózu. Akra 

Flüssigdünger obsahuje kombinaci hlavních živin a stopových prvků. 

Proti houbovým chorobám, jako je bílá skvrnitost listů jahodníku (Mycosphaerella 

fragariae), padlí jahodníku (Sphaerotheca aphanis) a šedá hniloba jahod (Botrytis cinerea) je 

velmi účinným prostředkem včasné sežínání listů po sklizni jednouplodících odrůd (Dlouhá, 

2001). Ochranu proti nejčastěji se vyskytujícím škůdcům, jako je roztočík jahodníkový 

(Tarsonemus fragariae), nebo sviluška chmelová (Tetranychus urticeae), nám zajistí vysazení 

dravých roztočů z rodu Amblyseius (aplikace je sypáním pilinového substrátu na listy rostlin, 

při teplotě okolo cca 20 °C, dávka se používá preventivní – cca 50 roztočů/m2) a Typhlodromus 

(aplikace je jednorázová a dlouhodobá, roztoči jsou v plstěných páscích, které se připevní 

k rostlině, při teplotě do 5 °C, dávka do jahodníku – cca 2500 pásků/ha). Typhlodromus pyri 

přezimuje a jakmile se dostatečně namnoží, udržuje škůdce pod hladinou škodlivosti. Na 

začátku kvetení může poškodit květopas jahodníkový (Anthonomus rubi) květní stopku a poupě 

pak zvadne, proto již na jaře včas vyčistíme porosty od starých listů, ve kterých může květopas 

přezimovat.  

Většina agrotechnických úkonů (sázení, ošetření sazenic, sklizeň plodů) byla prováděna 

ručně. Sklizně probíhaly ve 2–3 denních intervalech, plody byly tříděny dle obchodní normy 

EU (č. 843/2002) do jakostních tříd: Výběr, I. jakost a II. jakost, jejichž součtem byl vyjádřen 

tržní výnos. Plody malé, mechanicky poškozené, nahnilé či deformované byly zařazeny do 

kategorie „nestandard“. Tržní výnos a nestandard uvádíme přepočtený na 1 rostlinu. Od každé 

odrůdy bylo v průměru dosaženo 8-11 sklizní. U sklizených plodů byly hodnoceny znaky 

vnitřní kvality - refrakce (obsah refraktometrické sušiny) a penetrace (pevnost plodů). Refrakce 

byla měřena pomocí digitálního refraktometru HI 96801 (HANNA instruments, USA). Pevnost 

plodů byla měřena pomocí přístroje Durofel (Copa-Technology, Francie).  



Naměřená data byla statisticky zpracována s využitím testu ANOVA s následným Tukeyho 

HSD post-hoc testem. Rozdíly v písmenech mezi variantami ve sloupci v tabulkách představují 

statisticky významné rozdíly na hladině významnosti alfa = 0.05. 

 

 

III. PRŮBĚH APLIKACE POMOCNÝCH PŘÍPRAVKŮ 
 

 

Byla hodnocena účinnost různých systémů ošetřování (viz pokusné varianty) v pokusné 

výsadbě. Rostliny byly pěstovány podle zásad ekologického zemědělství (bez použití 

minerálních hnojiv a pesticidů). 

 

Pokusné varianty: 

 Varianty byly rozděleny dle typu mulčování (černá netkaná textilie a bílá netkaná 

textilie), dále podle krytí výsadby foliovým tunelem (krytá a nekrytá výsadba) a dle použitých 

pomocných přípravků (přípravky firmy BIOCONT, Koppert a Akra). Firma BIOCONT je 

dodavatel pomocných přípravků FREE N, FREE PK a RhizoVital 42. Firma Koppert uvádí na 

trh přípravky Fortafol D, Vidi Parva a Vidi Terrum. Firma Akra je distributorem pomocných 

přípravků Akra Blatt, Akra Plus 9, Akra MSB a Akra Azotobacter. V následujícím plánku 

(Obrázek 1) jsou vyobrazeny jednotlivé kombinace pokusných variant, které byly realizovány 

přímo v pokusné výsadbě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrázek 1. Plán rozložení variant popisuje jednotlivé kombinace typů mulčování, krytí 

výsadby a pomocných přípravků 3 firem a kontrolní výsadbu. Vysvětlení zkratek: F = odrůda 

´Flair´, R = odrůda ´Rumba´. 

 
 

 

Aplikace pomocných přípravků: 

 

A. Firma BIOCONT 

1. FREE N 

- Rozsah a způsob použití: Bakterie Azotobacter chroococcum svým 

působením zvyšuje biologickou aktivitu půdy, obohacují půdu o živiny 

poutáním vzdušného dusíku. Přípravek zajišťuje vyšší výnos při nižších 

dávkách hnojiva. Rostlina je pravidelně zásobena dusíkem nezávisle na 

půdně klimatických podmínkách. 

- Dávkování: 0,5 l/ha 

- Dávka vody: 150 – 400 l/ha 

- Způsob aplikace: postřik na půdu 

 

2. FREE PK 



- Rozsah a způsob použití: Bakterie Bacillus mucilaginosus produkuje 

kyselinu D glukonorovou, šťavelovou a citronovou, které podporují 

uvolňování živin v půdě, především fosforu a draslíku. Zlepšení výživy 

fosforem a draslíkem působí na průběh fotosyntézy, a tím i na růst rostlin. V 

oblastech s omezeným použitím průmyslových hnojiv je přípravek schopen 

docílit dostatečného vyživení rostlin. Přípravek snižuje vliv stresu na 

rostliny vyvolaný klimatickými změnami. 

- Dávkování: 0,5 l/ha 

- Dávka vody: 150 – 400 l/ha 

- Způsob aplikace: postřik na půdu 

3. RhizoVital 42 

- Rozsah a způsob použití: Spóry půdní bakterie Bacillus amyloliquefaciens  

svým působením zvyšují konkurenční prostředí pro patogeny, uvolňují 

hormony stimulující růst rostlin a zvýšení příjmu živin. V kombinaci s 

fungicidy nebo mořidly lze dosáhnout součinného efektu. Spóry začínají 

klíčit při kontaktu s kořeny při dostatečném provlhčení půdy a teplotě nad 

10°C. 

- Dávkování: 1 l/ha 

- Způsob aplikace: máčení sadby, zálivka 

 

B. Firma Koppert 

1. Fortafol D 

- Rozsah a způsob použití: Přípravek je směs huminových a fulvových 

kyselin. Tato emulze je rozpustná ve vodě. Přírodní biostimulant zlepšuje 

vstřebávání živin a vody rostlinou. Fortafol podporuje růst a stav rostliny a 

zvyšuje její schopnost odolávat nepříznivým podmínkám. 

- Dávkování: 1 – 3 l/ha 

- Způsob aplikace: zálivka 

2. Vidi Parva  

- Rozsah a způsob použití: Jedná se o za studena lisovaný rostlinný extrakt. 

Obsahuje výhradně rostlinné složky, jako jsou mořské řasy a byliny. 

Přípravek je klasifikován jako biostimulant, který má vliv na fyziologické 

procesy rostliny. Stimuluje růst kořenů a zlepšuje jejich kvalitu a poskytuje 

ideální základ pro silné a zdravé plodiny. Podporuje vývoj bakterií 

potlačujících onemocnění kořenů. 

- Dávkování: 1 – 4 l/ha 

- Způsob aplikace: zálivka 

3. Vidi Terrum 

- Rozsah a způsob použití: Jedná se o rostlinný extrakt, který obsahuje 

aminokyseliny a peptidy. Přípravek zlepšuje vitalitu rostlin a odolnost rostlin 

proti stresovým faktorům a zvyšuje kvalitu květů a pylu. To podporuje 

opylení a hnojení. Vidi Terrum zvyšuje fotosyntetickou kapacitu a absorpci 

živin. Tento produkt podporuje rostlinu během stresových situací, díky níž 

rostlina dále může využívat svou energii pro růst, vývoj a produkci plodů. 



- Dávkování: 2 -5 l/ha 

- Způsob aplikace: zálivka 

 

 

C. Firma Akra 

1. Akra Blatt 

- Rozsah a způsob použití: Blatt je kapalná látka, obsahující směsný roztok 

síranu hořečnatého se stopovými živinami. Stopové prvky podporují důležité 

metabolické reakce a jsou součástí četných enzymů. Zaručují lepší 

rozdělování přijatých živin. 

- Dávkování: 2 -5 l/ha 

- Dávka vody: 150 – 300 l/ha 

- Způsob aplikace: postřik na list 

2. Akra Plus 9 

- Rozsah a způsob použití: Jedná se o přípravek obsahující octany. Přípravek 

snižuje spotřebu fungicidů, nezastavuje růst listů, zprostředkovává lepší 

využití dusíku a zlepšuje vytváření plodů. 

- Dávkování: 0,5 l/ha 

- Dávka vody: 150 – 300 l/ha 

- Způsob aplikace: postřik na list 

3. Akra MSB 

- Rozsah a způsob použití: Jedná se o přírodní pomocný přípravek pro rostliny 

ke zvýšení jejich vitality a zdraví. Je vyráběn přírodní metodou na bázi 

vybrané třtinové melasy a přídavku vysoce aktivních kmenů bakterií 

mléčného kvašení. 

- Dávkování: 1 – 2 l/ha 

- Způsob aplikace: postřik na listu 

4. Akra Azotobacter 

- Rozsah a způsob použití: Azotobacter je volně žijící, dusík vázající bakterie, 

která je vyživována rostlinou jenom při potřebě dusíku. Mohou se 

vyskytovat na horní i spodní straně listu, jsou však i v půdách. 

- Dávkování: 0,5 l/ha 

- Dávka vody: 150 – 300 l/ha 

- Způsob aplikace: postřik na list 

 

Přípravky byly aplikovány na počátku kvetení (asi 10% květů otevřených) přibližně 

v týdenních intervalech či dle návodu 5-6 x za vegetaci. 

 

 

IV. VÝSLEDKY HODNOCENÍ  

 
První rok hodnocení pokusných výsadeb, výsledky tržního výnosu, pevnosti dužniny a 

refrakce plodů jahodníku odrůd ´Flair´ a ´Rumba´ jsou uvedeny v tabulkách 1 - 3.  



Tržní výnosy v hodnocených variantách odrůdy ´Flair´ se pohybovaly u kryté výsadby 

od 28.0 – 72.5 g na rostlinu, u nekryté výsadby od 32.0 – 57.5 g na rostlinu. Nejvyšší výnosy 

v kryté výsadbě byly zjištěny ve variantách s využitím přípravků BIOCONT a Koppert s bílou 

textilií, které byly průkazně vyšší v porovnání s kontrolou. Nejvyšší výnosy v nekryté výsadbě 

byly zjištěny ve variantě Koppert s bílou textilii. Rozdíl však proti kontrole nebyl průkazný. 

Rozdíly ve výnosech jednotlivých variant byly u uvedené odrůdy spojeny s vyšším výnosem 

plodů tržní kvality. Nebyl prokázán rozdíl v množství nestandardních plodů mezi jednotlivými 

variantami. 

Nejvyšší pevnost dužniny u odrůdy ´Flair´ byla zjištěna ve variantě s použitím pomocných 

přípravků BIOCONT s využitím černé textilie v kryté výsadbě. V nekryté výsadbě měly plody 

největší pevnost na bílé netkané textilii ošetřené pomocnými přípravky firmy Akra. Obě 

varianty se však průkazně nelišily od kontroly se stejnou textilií. 

Nejvyšší obsah refraktometrické sušiny v plodech vykazovaly plody vypěstované na 

černé textilii ve variantě s pomocnými přípravky firmy Koppert nezávisle na krytí výsadby. 

Dále bylo dosaženo vysokých obsahů refraktometrické sušiny v plodech u varianty BIOCONT 

s černou textilií v kryté výsadbě a Koppert s bílou textilií v nekryté výsadbě. Naproti tomu 

nejnižší obsah refraktometrické sušiny byl zjištěn ve variantě Akra s bílou textilií a krytím 

výsadby. Výsledek však byl neprůkazný v porovnání s kontrolou (Tabulka 1). 

 

Tabulka 1. Vliv mulčování a pomocných přípravků v kryté a nekryté výsadbě jahodníku na 

tržní výnos, pevnost dužniny a refrakci plodů jednoleté výsadby jahodníku odrůdy ́ Flair´ v roce 

2017. Uvedeny jsou průměrné hodnoty. 

  

Varianty 

aplikací 

pomocných 

přípravků 

Druh mulče 

Tržní výnos 

na 1 rostlinu 

(g) 

Nestandard 

na 1 rostlinu 

(g) 

Pevnost dužniny 

(Durofel units*) 

Refrakce 

(°Brix) 

K
ry

tá
 v

ý
sa

d
b
a 

BIOCONT černá net. tex. 61.8 abc 26.6 a 50.9 ab 11.0 ab 

BIOCONT bílá net. tex. 72.5 a 29.3 a 48.7 abc 10.1 abc 

KOPPERT černá net. tex. 43.0 abcd 25.8 a 47.3 abc 11.2 a 

KOPPERT bílá net. tex. 69.9 ab 28.1 a 47.0 abc 10.5 abc 

AKRA černá net. tex. 36.7 bcd 26.1 a 47.6 abc 10.7 abc 

AKRA bílá net. tex. 46.0 abcd 24.1 a 44.4 bc 9.4 c 

Kontrola černá net. tex. 28.0 cd 19.4 a 49.4 abc 10.7 abc 

Kontrola bílá net. tex. 38.7 abcd 22.0 a 43.8 c 10.1 abc 

N
ek

ry
tá

 v
ý
sa

d
b

a 

BIOCONT černá net. tex. 41.3 abcd 23.6 a 47.8 abc 10.6 abc 

BIOCONT bílá net. tex. 32.0 cd 28.1 a 45.9 abc 10.9 abc 

KOPPERT černá net. tex. 33.2 cd 25.1 a 45.6 abc 11.2 a 

KOPPERT bílá net. tex. 57.5 abcd 27.2 a 46.6 abc 11.0 ab 

AKRA černá net. tex. 41.7 abcd 24.8 a 47.9 abc 10.3 abc 

AKRA bílá net. tex. 40.4 abcd 25.2 a 50.0 abc 10.1 abc 

Kontrola černá net. tex. 38.7 abcd 25.0 a 48.7 abc 10.9 abc 

Kontrola bílá net. tex. 48.6 abcd 24.3 a 50.4 abc 9.9 abc 

* vyšší hodnoty indexu značí pevnější plody 

 



U odrůdy ´Rumba´ byly tržní výnosy u kryté výsadby v rozmezí 22.4 – 55.5 g na 

rostlinu a u nekryté výsadby od 30.2 – 44.4 g na rostlinu. Nejvyšší výnosy v kryté výsadbě byly 

zjištěny ve variantě Koppert s využitím bílé textilie, které byly průkazně vyšší v porovnání 

s kontrolou. Dále měly vysoký výnos jahodníky pěstované v kryté sadbě na bílé netkané textilii 

opatřené pomocnými přípravky firmy BIOCONT. Nejvyšší výnosy z nekryté výsadby byly 

zjištěny ve variantě Koppert s bílou netkanou textilií. I rostliny na černé textilii ve stejné 

variantě dosáhly vysokého výnosu. Podíl nestandardních plodů jednotlivých variant odrůdy 

´Rumba´ byl mezi krytou a nekrytou výsadbou přibližně stejný. 

Nejvyšší pevnost dužniny u odrůdy byla zjištěna u nekryté výsadby ve variantě 

BIOCONT a u kontroly s černou textilií. V rámci kryté výsadby měly plody průměrnou pevnost 

39.1  Durofel units, zatímco v nekryté výsadbě byly plody pevnější v průměru o 4 Durofel units 

(43.1 Durofel units). Tento trend však nebyl statisticky dokázán a jednotlivé varianty se 

v závislosti na zakrytí výsadby navzájem průkazně nelišily. 

Nejvyšší obsah refraktometrické sušiny v plodech byl zjištěn ve variantě Koppert 

s černou textilií v kryté výsadbě a ve stejné variantě také v nekryté výsadbě. Naproti tomu 

nejnižší obsah refraktometrické sušiny byl zjištěn v kontrolní variantě s bílou textilií a krytím 

výsadby (Tabulka 2). 

 

 

Tabulka 2. Vliv mulčování a pomocných přípravků v kryté a nekryté výsadbě jahodníku na 

tržní výnos, pevnost dužniny a refrakci plodů jednoleté výsadby jahodníku odrůdy ´Rumba´ v 

roce 2017. Uvedeny jsou průměrné hodnoty. 

  

Varianty 

aplikací 

pomocných 

přípravků 

Druh mulče 

Tržní výnos 

na 1 rostlinu 

(g) 

Nestandard 

na 1 rostlinu 

(g) 

Pevnost dužniny 

(Durofel units) 

Refrakce 

(°Brix) 

K
ry

tá
 v

ý
sa

d
b
a 

BIOCONT černá net. tex. 44.2 abcd 18.6 ab 41.4 abcdef 9.6 abcd 

BIOCONT bílá net. tex. 48.2 abc 22.5 a 41.3 abcdef 9.1 abcd 

KOPPERT černá net. tex. 41.5 abcde 19.3 ab 40.9 abcdef 10.7 a 

KOPPERT bílá net. tex. 55.5 a 19.8 ab 37.7 def 9.1 abcd 

AKRA černá net. tex. 22.4 e 18.6 ab 38.0 cdef 9.9 abc 

AKRA bílá net. tex. 27.9 de 12.6 b 36.8 f 8.4 cd 

Kontrola černá net. tex. 27.1 de 16.4 ab 37.7 def 9.8 abc 

Kontrola bílá net. tex. 28.9 cde 16.3 ab 37.7 def 8.0 d 

N
ek

ry
tá

 v
ý
sa

d
b

a 

BIOCONT černá net. tex. 30.0 cde 14.6 ab 44.0 ab 9.6 abcd 

BIOCONT bílá net. tex. 37.0 abcde 14.1 ab 42.6 abcd 9.3 abcd 

KOPPERT černá net. tex. 44.1 abcd 18.3 ab 42.5 abcd 9.9 abc 

KOPPERT bílá net. tex. 44.4 abcd 17.2 ab 42.0 abcde 9.7 abcd 

AKRA černá net. tex. 30.4 cde 15.3 ab 42.7 abcd 8.9 abcd 

AKRA bílá net. tex. 30.2 cde 15.5 ab 43.1 abc 9.3 abcd 

Kontrola černá net. tex. 30.2 cde 16.8 ab 44.2 a 9.8 abc 

Kontrola bílá net. tex. 38.2 abcde 17.5 ab 43.4 ab 9.2 abcd 

 

V roce 2017 byly nejvyšší tržní výnosy zaznamenány u rostlin, které byly ošetřeny 

pomocnými firmy BIOCONT a Koppert. Odrůda ´Flair´ měla nejvyšší výnos (51.9 g/rostlina) 



u varianty s přípravky firmy BIOCONT. Odrůda ´Rumba měla v tomto roce největší výnos 

(46.4 g/rostlina) u varianty s přípravky firmy Koppert. Naopak nejnižší výnosy byly 

zaznamenány nejen u kontrolní varianty, ale i u varianty s přípravky firmy Akra (Graf 1). 

Nejpevnější plody byly zaznamenány u varianty s použitím pomocných přípravků firmy 

BIOCONT (Tabulka 3). 

 

Tabulka 3. Pomocné přípravky firem BIOCONT, Koppert, Akra a kontrolní varianta (bez 

aplikace) a jejich vliv na tržní výnos, množství nestandardních plodů, pevnost a refrakci 

jahodníků odrůdy ´Flair´ a ´Rumba´ v roce 2017.  
Tržní výnos na 

1 rostlinu (g) 

Nestandard na 

1 rostlinu (g) 

Pevnost dužniny 

(Durofel units) 

Refrakce 

(°Brix) 

BIOCONT 45.9 22.2 45.3 10.0 

Flair 51.9 26.9 48.3 10.7 

Rumba 39.9 17.5 42.3 9.4 

KOPPERT 48.6 22.6 43.7 10.4 

Flair 50.9 26.6 46.6 11.0 

Rumba 46.4 18.7 40.8 9.9 

AKRA 34.5 20.3 43.8 9.6 

Flair 41.2 25.1 47.5 10.1 

Rumba 27.7 15.5 40.2 9.1 

Kontrola 34.8 19.7 44.6 9.8 

Flair 38.5 22.7 48.1 10.4 

Rumba 31.1 16.8 41.0 9.2 

Celkový průměr 40.9 21.2 44.3 10.0 

 

 

Graf 1. Pomocné přípravky firem BIOCONT, Koppert, Akra a kontrolní varianta (bez aplikace) 

a jejich vliv na tržní výnos (g/rostlina) jahodníků odrůdy ´Flair´ a ´Rumba´ v roce 2017. 
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U kryté výsadby byly v roce 2017 oproti nekryté výsadbě zjištěny vyšší tržní výnosy. 

Krytá výsadba měla průměrně tržní výnos 43.3 g/rostlina. Nejvyšších výnosů bylo dosáhnuto u 

obou odrůd (Graf 2, Tabulka 4).  

 

 

Tabulka 4. Vliv krytí výsadby na tržní výnos, množství nestandardních plodů, pevnost a refrakci 

jahodníků odrůdy ´Flair´ a ´Rumba´ v roce 2017.  
Tržní výnos na 

1 rostlinu (g) 

Nestandard na 

1 rostlinu (g) 

Pevnost dužniny 

(Durofel units) 

Refrakce 

(°Brix) 

Krytá výsadba 43.3 21.6 43.2 9.9 

Flair 49.6 25.2 47.4 10.5 

Rumba 37.0 18.0 39.1 9.3 

Nekrytá výsadba 38.6 20.8 45.5 10.0 

Flair 41.7 25.4 47.9 10.6 

Rumba 35.6 16.2 43.1 9.5 

Celkový průměr 40.9 21.2 44.3 10.0 

 

 

Graf 2. Vliv krytí výsadby na tržní výnos (g/rostlina) jahodníků odrůdy ´Flair´ a ´Rumba´ v 

roce 2017. 

 
 

 

Veškeré jahodníky v roce 2017 pěstované na bílé netkané textilii měly vyšší tržní výnos 

než rostliny na černé netkané textilii. Tato skutečnost byla zaznamenána u obou odrůd. Odrůda 

´Flair´ měla na bílé textilii tržní výnos 50.7 g/rostlina, na černé textilii 40.6 g/rostlina. Odrůda 

´Rumba´ dosahovala na bílé textilii tržních výnosů 38.8 g/rostlina a na černé textilii 33.7 

g/rostlina. Pevnost byla vyšší u plodů z černé textilie. (Tabulka 5). Refrakce byla v roce 2017 

nejvyšší u plodů vypěstovaných na černé netkané textilii (průměrně 10.3 °Brix). Tento jev byl 

zaznamenán u odrůdy ´Flair´ i ´Rumba´ (Graf 3). 
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Tabulka 5. Vliv mulčování na tržní výnos, množství nestandardních plodů, pevnost dužniny a 

refrakci plodů jednoleté výsadby jahodníku odrůdy ´Flair´ a ´Rumba´ v roce 2017. Uvedeny 

jsou průměrné hodnoty. 

Druh mulčování, 

odrůda 

Tržní výnos 

(g/rostlina) 

Nestandard 

(g/rostlina) 

Pevnost dužniny 

(Durofel units) 

Refrakce 

(°Brix) 

Bílá netkaná textilie 44.7 21.5 43.8 9.6 

´Flair´ 50.7 26 47.1 10.3 

´Rumba´ 38.8 16.9 40.6 9 

Černá netkaná textilie 37.1 20.9 44.9 10.3 

´Flair´ 40.6 24.6 48.2 10.8 

´Rumba´ 33.7 17.2 41.6 9.8 

Celkový součet 40.9 21.2 44.3 10 

 

 

Graf 3. Vliv mulčování na refrakci (°Brix) plodů jahodníků odrůdy ´Flair´ a ´Rumba´ v roce 

2017. 

 
 

 

Druhý rok hodnocení pokusných výsadeb, výsledky tržního výnosu, pevnosti dužniny 

a refrakce plodů jahodníku odrůd ´Flair´ a ´Rumba´ jsou uvedeny v tabulkách 4 - 6. 

U kryté výsadby odrůdy ´Flair´ se pohybovaly tržní výnosy od 265.0 – 458.7 g na 1 rostlinu, u 

nekryté výsadby od 224.8 – 359.2 g na 1 rostlinu. Nejvyšší výnos měly rostliny v kryté výsadbě 

pěstované na bílé netkané textilii opatřené pomocnými přípravky firmy BIOCONT. dosahovaly 

výnosu průměrně až 458.8 g na 1 rostlinu. Další variantou v kryté výsadbě s vysokým výnosem 

byla s použitím pomocných přípravků firmy Akra s rostlinami pěstovanými na bílé textilii. 

V nekryté výsadbě měly nejvyšší tržní výnos rostliny rostoucí na bílé textilii ošetřené 

přípravkami firmy Koppert. V nekryté výsadbě byly i u dalších 4 variant (Akra – bílá i černá 

textilie, kontrolní varianta – bílá i černá textilie) přesáhnuty průměrné výnosy 300 g na 1 
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rostlinu. Statisticky však tyto rozdíly nebyly prokázány a jednotlivé varianty se mezi sebou 

statisticky nelišily. Průměrně měla 1 rostlina 42.8 g nestandardních plodů. 

Nejvyšší pevnost plodů byla zaznamenána u kontrolní varianty na bílé textilii v nekryté 

výsadbě. V nekryté výsadbě byla průměrně o 9.8% větší pevnost plodů než v kryté. U všech 

variant v nekryté výsadbě byla přesáhnuta pevnost o průměrné hodnotě 42 Durofel units. Tato 

hodnota byla v kryté výsadbě přesáhnuta pouze u 3 variant a nejvyšší pevnosti v kryté výsadbě 

měly plody ve variantě BIOCONT na bílé textilii. Statisticky se však varianty nelišily. 

Nejvyšší refrakci měly plody v nekryté výsadbě v kontrolní variantě na bílé textilii. Téměř 

veškeré varianty v nekryté výsadbě měly průměrnou hodnotu refrakce nad 10°Brix. V kryté 

výsadbě byla celková refrakce 9.7°Brix. Nejvyšší hodnotu refrakce v kryté výsadbě měly plody 

ve variantě Akra na bílé textilii. Nebyl zaznamenán statický rozdíl v refrakci mezi jednotlivými 

variantami v kryté a nekryté výsadbě (Tabulka 6). 

 

Tabulka 6. Vliv mulčování v kryté a nekryté výsadbě jahodníku na tržní výnos, pevnost dužniny 

a refrakci plodů dvouleté výsadby jahodníku odrůdy ´Flair´ v roce 2018. Uvedeny jsou 

průměrné hodnoty. 

 

 

U kryté výsadby odrůdy ´Rumba´ se pohybovaly tržní výnosy od 319.5 – 505.7 g na 

rostlinu, u nekryté výsadby od 232.8 – 344.8 g na rostlinu. Nejvyšší výnos byl zaznamenán u 

rostlin v kryté výsadbě pěstovaných na černé netkané textilii opatřených pomocnými přípravky 

firmy Koppert (505.7 g na 1 rostlinu). Další variantou v kryté výsadbě s vysokým výnosem 

byla s použitím pomocných přípravků opět firmy Koppert ale s rostlinami pěstovanými na bílé 

textilii, s aplikací pomocných přípravků Akra na černé textilii a kontrolní varianta na černé 

textilii. Výnosy rostlin pěstovaných těmito způsoby se pohybovaly nad 400g na 1 rostlinu. 

  

Varianty 

aplikací 

pomocných 

přípravků 

Druh mulče 

Tržní výnos 

na 1 rostlinu 

(g) 

Nestandard 

na 1 rostlinu 

(g) 

Pevnost dužniny 

(Durofel units) 

Refrakce 

(°Brix) 

K
ry

tá
 v

ý
sa

d
b
a 

BIOCONT černá net. tex. 272.1 a 42.6 a 40.2 bc 9.4 b 

BIOCONT bílá net. tex. 458.8 a 58.2 a 42.8 abc 9.9 b 

KOPPERT černá net. tex. 270.9 a 44.2 a 42.5 abc 9.7 b 

KOPPERT bílá net. tex. 288.9 a 39.7 a 42.3 abc 9.7 b 

AKRA černá net. tex. 286.7 a 43.5 a 40.0 bc 9.5 b 

AKRA bílá net. tex. 330.4 a 36.2 a 40.0 bc 10.1 ab 

Kontrola černá net. tex. 265.0 a 34.7 a 39.4 c 9.7 b 

Kontrola bílá net. tex. 298.5 a 35.7 a 39.8 bc 9.9 b 

N
ek

ry
tá

 v
ý
sa

d
b

a 

BIOCONT černá net. tex. 277.1 a 42.3 a 45.8 ab 10.1 ab 

BIOCONT bílá net. tex. 297.9 a 37.1 a 45.2 abc 10.7 ab 

KOPPERT černá net. tex. 224.8 a 39.7 a 42.6 abc 10.5 ab 

KOPPERT bílá net. tex. 359.2 a 60.3 a 44.1 abc 10.6 ab 

AKRA černá net. tex. 323.3 a 41.9 a 44.3 abc 9.7 b 

AKRA bílá net. tex. 323.0 a 45.7 a 44.2 abc 10.2 ab 

Kontrola černá net. tex. 343.2 48.8 a 45.3 abc 10.6 ab 

Kontrola bílá net. tex. 325.5 a 34.9 a 47.4 abc 11.8 a 



V nekryté výsadbě měly nejvyšší tržní výnos rostliny rostoucí na bílé textilii ošetřené 

přípravkami firmy Akra. Nebyl zaznamenán statický rozdíl ve výnosech mezi jednotlivými 

variantami v kryté a nekryté výsadbě. Průměrně měla 1 rostlina 55.8 g nestandardních plodů. 

Nejvyšší pevnost plodů byla zaznamenána u varianty s pomocnými přípravkami firmy Koppert  

na černé textilii v nekryté výsadbě. V nekryté výsadbě byla průměrně o 11.1% větší pevnost 

plodů než v kryté. U všech variant v nekryté výsadbě byla přesáhnuta pevnost o průměrné 

hodnotě 41 Durofel units. Nejvyšší pevnosti v kryté výsadbě měly plody ve variantě BIOCONT 

na bílé textilii. Statisticky se však varianty nelišily. 

Nejvyšší refrakci měly plody ve variantě ošetřené přípravkami firmy BIOCONT na 

černé textilii v nekryté výsadbě. Téměř veškeré varianty v nekryté výsadbě měly průměrnou 

hodnotu refrakce nad 9°Brix. V kryté výsadbě byla celková refrakce 8.1°Brix. Nejvyšší 

hodnotu refrakce v kryté výsadbě měly plody ve variantě BIOCONT na černé textilii. Nebyl 

zaznamenán statický rozdíl v refrakci mezi jednotlivými variantami v kryté a nekryté výsadbě 

(Tabulka 7). 

 

Tabulka 7. Vliv mulčování v kryté a nekryté výsadbě jahodníku na tržní výnos, pevnost dužniny 

a refrakci plodů dvouleté výsadby jahodníku odrůdy ´Rumba´ v roce 2018. Uvedeny jsou 

průměrné hodnoty. 

 

Varianty 

aplikací 

pomocných 

přípravků 

Druh mulče 

Tržní výnos 

na 1 rostlinu 

(g) 

Nestandard 

na 1 rostlinu 

(g) 

Pevnost dužniny 

(Durofel units) 

Refrakce 

(°Brix) 

K
ry

tá
 v

ý
sa

d
b
a 

BIOCONT černá net. tex. 323.9 a 73.3 a 40.8 a 8.6 ab 

BIOCONT bílá net. tex. 319.5 a 55.8 a 40.3 a 7.9 b 

KOPPERT černá net. tex. 505.7 a 62.2 a 38.6 a 8.1 b 

KOPPERT bílá net. tex. 465.9 a 64.6 a 38.9 a 8.4 ab 

AKRA černá net. tex. 407.7 a 49.7 a 38.2 a 8.0 b 

AKRA bílá net. tex. 398.7 a 50.8 a 38.3 a 7.9 b 

kontrola černá net. tex. 412.4 a 53.4 a 38.5 a 8.1 ab 

kontrola bílá net. tex. 337.7 a 57.4 a 38.8 a 8.0 b 

N
ek

ry
tá

 v
ý
sa

d
b

a 

BIOCONT černá net. tex. 254.5 a 45.6 a 43.1 a 9.5 a 

BIOCONT bílá net. tex. 284.0 a 65.1 a 44.9 a 9.1 ab 

KOPPERT černá net. tex. 232.8 a 48.3 a 45.1 a 8.7 ab 

KOPPERT bílá net. tex. 329.7 a 56.5 a 44.4 a 9.0 ab 

AKRA černá net. tex. 340.4 a 54.1 a 41.6 a 9.2 ab 

AKRA bílá net. tex. 344.8 a 47.1 a 43.6 a 9.0 ab 

Kontrola černá net. tex. 312.8 a 52.9 a 43.2 a 9.1 ab 

Kontrola bílá net. tex. 306.6 a 55.2 a 41.3 a 9.2 ab 

 

Nejvyšší výnosy byly průměrně zaznamenány u rostlin ošetřenými přípravky firmy 

´Akra´(344.4 g/rostlina). U odrůdy ´Flair´ byl nejvyšší výnos u varianty s přípravky firmy 

´BIOCONT´ (326.5 g/rostlina). U odrůdy ´Rumba byl nejvyšší tržní výnos zaznamenán u 

varianty s přípravky firmy Koppert (383.5 g/rostlina, Graf 4). Plody byly nejpevnější z rostlin 

ošetřenými přípravky firmy BIOCONT. Tento jev byl zaznamenán u obou odrůd. Odrůda 



´Flair´ měla pevnost plodů u této varianty 43.5 Durofel units a odrůda ´Rumba´ 42.3 Durofel 

units (Tabulka 8). 

 

Tabulka 8. Pomocné přípravky firem BIOCONT, Koppert, Akra a kontrolní varianta (bez 

aplikace) a jejich vliv na tržní výnos, množství nestandardních plodů, pevnost a refrakci 

jahodníků odrůdy ´Flair´ a ´Rumba´ v roce 2018.  
Tržní výnos na 

1 rostlinu (g) 

Nestandard na 

1 rostlinu (g) 

Pevnost dužniny 

(Durofel units) 

Refrakce 

(°Brix) 

BIOCONT 311.0 52.5 42.9 9.4 

Flair 326.5 45.1 43.5 10.0 

Rumba 295.5 60.0 42.3 8.8 

KOPPERT 334.7 51.9 42.3 9.3 

Flair 286.0 46.0 42.9 10.1 

Rumba 383.5 57.9 41.8 8.6 

AKRA 344.4 46.1 41.3 9.2 

Flair 315.9 41.8 42.1 9.9 

Rumba 372.9 50.4 40.4 8.5 

Kontrola 325.2 46.6 41.7 9.6 

Flair 308.1 38.5 43.0 10.5 

Rumba 342.4 54.7 40.5 8.6 

Celkový průměr 328.8 49.3 42.0 9.4 

 

Graf 4. Pomocné přípravky firem BIOCONT, Koppert, Akra a kontrolní varianta (bez aplikace) 

a jejich vliv na tržní výnos (g/rostlina) jahodníků odrůdy ´Flair´ a ´Rumba´ v roce 2018. 

 
 

V roce 2018 byly stejně jako v roce 2017 zaznamenány nejvyšší výnosy v kryté výsadbě 

(průměrně 352,7 g/rostlina). Tento trend byl zvláště viditelný o odrůdy ´Rumba´, kde měly 

rostliny průměrný výnos 396.4 g (Graf 5, Tabulka 9).  
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Tabulka 9. Vliv krytí výsadby na tržní výnos, množství nestandardních plodů, pevnost a refrakci 

jahodníků odrůdy ´Flair´ a ´Rumba´ v roce 2018. 
 

Tržní výnos na 

1 rostlinu (g) 

Nestandard na 

1 rostlinu (g) 

Pevnost dužniny 

(Durofel units) 

Refrakce 

(°Brix) 

Krytá výsadba 352.7 50.1 40.0 8.9 

Flair 308.9 41.9 40.9 9.7 

Rumba 396.4 58.4 39.1 8.1 

Nekrytá výsadba 305.0 48.5 44.1 9.8 

Flair 309.3 43.8 44.9 10.5 

Rumba 300.7 53.1 43.4 9.1 

Celkový součet 328.8 49.3 42.0 9.4 

 

Graf 5. Vliv krytí výsadby na tržní výnos (g/rostlina) jahodníků odrůdy ´Flair´ a ´Rumba´ v 

roce 2018. 

 
 

 

Celkově byl tržní výnos v roce 2018 vyšší u rostlin pěstovaných na bílé textilii. 

V průměru odrůda ´Rumba´ dosahovala na obou typech mulčování téměř stejného výnosu 

(kolem 348g na 1 rostlinu). Odrůda ´Flair´ měla vyšší výnosy na bílé textilii než na černé. 

Pevnost plodů byla v průměru vyšší u bílé netkané textilie. Její hodnoty byly však u obou odrůd 

a variant mulčování přibližně stejné (od 41.1 do 43.2 Durofel units, Tabulka 10). Celková 

refrakce byla nepatrně vyšší u plodů vypěstovaných na bílé textilii než na černé. Největší rozdíl 

byl zaznamenán u odrůdy ´Flair´, kde nejvyšší refrakce byla u plodů vypěstovaných na bílé 

textilii (Graf 6). 
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Tabulka 10. Vliv mulčování na tržní výnos, množství nestandardních plodů, pevnost dužniny a 

refrakci plodů dvouleté výsadby jahodníku odrůdy ´Flair´ a ´Rumba´ v roce 2018. Uvedeny 

jsou průměrné hodnoty. 

Druh mulčování, 

odrůda 

Tržní výnos 

(g/rostlina) 

Nestandard 

(g/rostlina) 

Pevnost dužniny 

(Durofel units) 
Refrakce (°Brix) 

Bílá netkaná textilie 341.8 50 42.3 9.5 

´Flair´ 335.3 43.5 43.2 10.4 

´Rumba´ 348.4 56.6 41.3 8.6 

Černá netkaná textilie 315.8 48.6 41.8 9.3 

´Flair´ 282.9 42.2 42.5 9.9 

´Rumba´ 348.8 54.9 41.1 8.7 

Celkový součet 328.8 49.3 42 9.4 

 

 

Graf 6. Vliv mulčování na tržní výnos (g/rostlina) jahodníku odrůdy ´Flair´ a ´Rumba´ v roce 

2018. 

 
 

 

 

Jahodových kultivarů je velké množství a velice se liší v pevnosti, kvalitě a množství 

plodů (Cordenunsi et al. 2005). Z výsledků je zřejmé, že tyto parametry jsou rozdílné nejen 

mezi odrůdami, ale také mezi typem mulčováním. V roce 2018 byla výsadba postižena houbou 

Fusarium oxysporum, která způsobuje onemocnění fusariové vadnutí. I přesto byly prokázány 

výsledky odpovídající studii ze zahraničí, že každá odrůda má specifické nároky na růst, a proto 

reagují velice rozdílně na různé možnosti mulčování a vnější podmínky. Výzkum uskutečněn 

v  Rumunsku prokázal, že jednotlivé odrůdy se liší v množství rozpustných pevných látek, ve 

výnosu i v obsahu vitamínu C v závislosti na použitém mulčování (Pop et al. 2013a, b, c).  
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V. ZÁVĚR  

 

V letech 2017-2018 byl ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském 

Holovousy s.r.o. sledován vliv 2 druhů mulčování (bílá a černá netkaná textilie) na kvalitu 

(pevnost dužniny a refrakci) a výnos jahodníků odrůd ´Flair´ a ´Rumba´. Jahodníky byly 

pěstovány podle zásad ekologického zemědělství, tedy bez používání minerálních hnojiv a 

pesticidů. Byly aplikovány kombinace pomocných ekologických přípravků firmy Akra Karner 

Düngerproduktion GmbH, BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. a Koppert B.V. The 

Netherlands. Nejvyššího výnosu pouze z hlediska druhu mulčování dosáhla s průměrem 348.8g 

na 1 rostlinu odrůda ´Rumba´ v roce 2018 na černé textilii. Tato odrůda v témže roce měla 

vysoký tržní výnos i na bílé textilii (348.4g na 1 rostlinu). Odrůda ´Flair´ měla nejvyšší výnosy 

také v roce 2018. Vyšší výnosy u této odrůdy byly zaznamenány na bílé textilii než na černé. 

Nejvýnosnější varianta byla u odrůdy ́ Rumba´ s použitím pomocných přípravků firmy Koppert 

B.V. The Netherlands na černé netkané textilii v kryté výsadbě (505.7g na 1 rostlinu), zatímco 

u odrůdy ´Flair´ to byla varianta s užitím podpůrných přípravků firmy BIOCONT 

LABORATORY, spol. s r.o. na bílé netkané textilii v kryté výsadbě (458.8g na 1 rostlinu). 

Z výsledků výzkumu lze usuzovat, že jednotlivé odrůdy velice specificky reagují na způsob 

pěstování, typ mulčování a vnější podmínky. 

 

 

VI. ODRŮDY VHODNÉ PRO EKOLOGICKÉ PĚSTOVÁNÍ 

 
Jelikož se v ekologickém zemědělství nepoužívají pesticidy, jsou pro takto pěstované 

jahodníky nejvhodnější takové odrůdy, které jsou tolerantní k houbovým chorobám. Současně 

je pěstiteli požadováno, aby měly rostliny vysoké výnosy, pevné a velikostně vyrovnané plody 

a rezistentní k chorobám, zejména k plísní šedé (Pištěková et al. 2013). 

 

 

´Honeoye´ 

Velmi raná jednouplodící odrůda. Plody jsou velké až velmi velké, mají vyrovnaný, atraktivní, 

kuželovitý tvar. Barva plodů je jasně červená a velmi lesklá. Dužnina je tuhá. Odrůda je odolná 

k šedé hnilobě jahod, avšak náchylná na fytoftorovou hnilobu. 

 

´Elkat´ 

Raně až středně raně dozrávající odrůda. Plody jsou středně velké, kuželovitého tvaru. Dužnina 

je světle červená a středně tuhá. Chuť dobrá. Odrůda je rezistentní k zimním mrazům a také 

vysoce odolná k bílé skvrnitosti listů jahodníku. 

 

´Darselekt´ 

Raná odrůda s vysokým výnosem. Plody má velké až velmi velké, kuželovitého tvaru, oranžově 

červené barvy. Dužnina je tuhá. Chuť velmi dobrá. Odrůda je odolná k šedé hnilobě jahod. 

 

 



 

´Alba´ 

Raná odrůda s vysokým výnosem. Plody má velké až velmi velké. Mají atraktivní, kónický tvar 

a nezdrobňují. Dužnina je tuhá. Chuť vynikající. Odrůda je rezistentní k zimním mrazům, ale 

je citlivá na antraknózovou skvrnitost jahodníku a koletotrichovou hnilobu jahod 

(Colletotrichum acutatum). 

 

´Rumba´ 

Raná odrůda s vysokým výnosem. Tvoří velké plody, pravidelného tvaru, lesklé červené barvy. 

Dužnina je pevná a velmi dobrá. Odrůda je tolerantní k listovým a kořenovým chorobám. 

 

´Flair´  

Velmi raná odrůda s výbornou chutí. V jarním období potřebuje dostatečnou zálivku. Odrůda 

je vhodná pro začátek jahodové sezóny, zraje již od 20. května. Plody jsou kuželovitě 

podlouhlé, jasně červené barvy. Je tolerantní k většině kořenových chorob a padlí. 

 

´Sussette´ 

Pozdní odrůda s dobrou kvalitou plodů. Má chutné plody, světle červené barvy. Dužnina je tuhá 

s nasládlou chutí. Odrůda je tolerantní k padlí. 

 

´Sonáta´  

Středně raná odrůda s vysokým výnosem. Má lesklé plody krátce kuželovitého tvaru světle 

červené barvy. Chuť je výrazně sladká, šťavnatá velice lahodná. Odrůda je tolerantní k většině 

listových chorob. 

 

´Malling Centenary´ 

Nová středně raná odrůda s velkými pevnými plody, výborné chutí. Jedná se o kvalitní odrůdu 

s chutnými konickými plody, které nezdrobňují. Plody jsou vhodné ke skladování, dále pro 

přímý prodej a obchod. 

 

 

 

VII. UPLATNĚNÍ OVĚŘENÉ TECHNOLOGIE 

 
Rozsah uplatnění technologie je u pěstitelů jahod hospodařících v ekologických 

pěstitelských systémech. Spolu s publikacemi předcházejícími, tvoří tato technologie 

dostatečné podklady pro využití popisované technologie v rámci produkce jahodníku v 

ekologické výsadbě. 

Smlouva o využití metodického postupu „Poloprovozní ověření navrženého systému 

technologie v rámci produkce jahodníku v ekologické výsadbě“ byla  uzavřena se společností 

BIOCONT LABORATORY, spol.s r.o., se sídlem Mayerova 784, Modřice 66442, IČ: 

44016271, DIČ: CZ 44016271, zastoupenou Ing. Štěpánem Hluchým. 
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