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Za sucha se urodilo méně kmínu
Léčivé a kořeninové rostliny se získávají sběrem nebo pěstováním. Z pěstovaných koření v České republice tradičně patří  
největší výměra kmínu. Řadíme se tak mezi nejvýznamnější pěstitele kmínu v Evropě, který se vyváží mimo jiné na Slovensko,  
do Německa i do Rakouska. 

Co vás zajímá

Příchozí  vyslechli 
řadu přednášek.

Minulá sezóna nebyla pro naše 
zemědělce úspěšná z hlediska do-
sažených výnosů. Také výměra se 
meziročně snížila. Zatímco v roce 
2018 kmín na našich polích zaují-
mal plochu 4685 hektarů, loni jen 
2950 hektarů. Plochy v posled-
ních letech udává graf. 

Spolek Český kmín

V roce 2018 i za nedostatku vlá-
hy dosáhl průměrný výnos 0,82  
t/ha, loni se sklidilo jen 0,33 t/ha. 
Předloni se produkce vyšplhala 
na 3829 tun, loni to bylo jen 971 
tun. Šlo o nejnižší produkci kmínu 
v posledním desetiletí. 
V roce 1996 bylo založeno sdru-
žení Český kmín, později přejme-
novaný na spolek. Jeho primárním 
cílem je zajistit vysokou kvali-
tu produkce všech povolených 
odrůd, což se dlouhodobě daří. 
Důkazem této snahy bylo získá-
ní chráněného označení původu 
s názvem Český kmín, a to v roce 
2008.
Množství informací z oblasti pěs-
tování kmínu měli možnost načer-
pat účastníci semináře v Havlíč-
kově Brodě, který pořádal spolek 
Český kmín, z. s., ve spolupráci  
s firmou Agritec, výzkum, šlechtě-
ní a služby, s. r. o. Akci moderoval 
jeho předseda Ing. Josef Linhart. 

Pět odrůd

V současnosti se v ČR pěstuje pře-
devším dvouletý kmín a v menší 
míře ozimý jednoletý. Naši země-
dělci mají k dispozici čtyři odrůdy 
dvouletého kmínu a jednu ozimou 
jednoletou.
Nejen s přehledem historických 
i současných odrůd posluchače 
seznámil čestný předseda spol-
ku Ing. Josef Kameník, CSc., kte-
rý slaví významné životní jubileum 
osmdesát let. Stejné výročí osla-
vila i jeho manželka Ing. Ludmi-
la Kameníková, CSc. Manželé se 
celý život věnovali kmínu.
Jak uvedl Ing. Kameník, první  
u nás registrované odrůdy byly 
opadavé. Šlo o odrůdy Moravský 
a Český. V šedesátých letech mi-
nulého století František Procházka 
vyšlechtil odrůdu Ekonom, která 

byla také opadavá. Stejný šlechti-
tel je také otcem naší první neo-
padavé odrůdy s názvem Rekord, 
která se pěstuje stále už od roku 
1978. 
F. Procházka je také autorem dal-
ších neopadavých odrůd kmínu. 
Jde o Prochan a Kepron. V sou-
časnosti má Kepron registraci i na 
Slovensku. Výše uvedené odrů-
dy byly všechny dvouleté. Jedinou  
u nás registrovanou ozimou jed-
noletou odrůdou je Aprim uznaný 
v roce 2014.
V roce 2019 se podařilo po tříle-
tém zkoušení ÚKZÚZ v ČR zare-
gistrovat dvouletou neopadavou 
odrůdu s názvem Kamín. Vyšlech-
tila ji výběrem Ing. Kameníková 
společně se svým manželem.
Kamín je určená pro potravinářské 
účely a je středně raná, má vyso-
ký obsah silic v semenu obdobně 
jako Rekord. Vykazuje odolnost 
vůči vyzimování. Tuto vysoce vý-
nosnou odrůdu lze pěstovat ve 
všech oblastech. 

Čisté pole základem

Pro úspěšné pěstování kmínu je 
potřeba kvalitně odplevelit poze-
mek. O možnostech hubení pleve-
lů v porostech kmínu hovořil Ing. 

Marek Seidenglanz, Ph.D., z firmy 
Agritec, výzkum, šlechtění a služ-
by, s. r. o. Připomněl, že proti ple-
velům by pěstitelé měli využívat 
nepřímé i přímé metody ochrany 
s uplatněním registrovaných pří-
pravků, jejichž počet se pro pou-
žití v kmínu stále snižuje. 
V současnosti mají pěstitelé kmí-
nu k dispozici jen tři registrované 
herbicidy a do této plodiny nemá 
registraci žádný graminicid. V re-
gistru herbicidních přípravků po-
volených pro ochranu se nacházejí 
Bandur (aclonifen), Butoxone 400 
(MCPB) a Laudis (tembotrione). 
V ochraně kmínu proti zaplevelení 
hraje důležitou roli výběr předplo-
diny. Vzhledem k tomu, že rostli-
ny mají pomalý počáteční vývoj, 
měly by být pozemky bez vytrva-
lých a obtížně hubitelných pleve-
lů. Na poli by se neměl vyskytovat 
pcháč, šťovík, pýr ani heřmánko-
vité plevele. Tyto druhy je potřeba 
likvidovat v předplodině.
Také existují možnosti mechanic-
ké likvidace. Jde o jarní vláčení 
plecími branami, ale porost musí 
být hustý. Další možnost před-
stavuje plečkování, kdy je potře-
ba porost založit jako širokořád-
kový. Případná chemická ochrana 
má mít alespoň týdenní odstup 
od mechanické likvidace plevelů.
Všechny registrované přípravky do 
dvouletého kmínu lze použít i do 
ozimé jednoleté odrůdy Aprim. 
Obvykle postačuje jeden preemer-
gentní herbicidní zásah. Pokud je 
potřeba jednoletý kmín herbicidně 
ošetřit i na jaře, lze využít herbicid 
Butoxone. Výhodou je delší apli-
kační okno než na podzim.

lová, především v suchých letech. 
V porostech se velmi obtížně zjiš-
ťuje. Při napadení se zpomaluje 
růst a vývoj rostlin. V kmínu mo-
hou na kořenech i nadzemních 
částech rostlin škodit také další 
druhy mšic, ke kterým patří hlo-
hová a bršlicová. 

Pokusy s fungicidy 

Kmín napadá také množství růz-
ných chorob, přičemž loňská se-
zóna byla na ně bohatá. Možnos-
ti ochrany vysvětlila Mgr. Eliška 
Ondráčková, firmy Agritec, vý-
zkum, šlechtění a služby, s. r. o. 
Přítomné seznámila s výsledky 
několika pokusů uskutečněných 
v loňském roce na odrůdě kmínu 
Rekord.
Ověřovala se v nich účinnost vět-
šinou neregistrovaných prostřed-
ků. Šlo o Teb-Azol (tebukonazol), 
Amistar Xtra (azoxystrobin, cypro-
konazol), Signum (boskalid, pyra-
klostrobin), Kuprikol 50 (oxichlorid 
měďnatý) a Askon (azoxystrobin, 
difenokonazol). 
Proti hlízence nejlépe účinkovaly 
Askon a Kuprikol 50. Proti hnědé 
stonkové hnilobě (Mycocentro-
spora acerina) měl nejvyšší účinek 
fungicid Signum. Na padlí nejlé-
pe zabíraly fungicidy Amistar Xtra  
a Askon.
Do pokusů byla zařazena listo-
vá hnojiva se sírou a mědí, kde 
se porovnávala účinnost příprav-
ků Flowbrix, Solfernus O, Cupris-
tim CS, Fumag 6NK-SB a Fumag 
6NK-Cu. Nejvyšší účinnosti pro-
ti hlízence se dosáhlo po aplika-
ci přípravků Flowbrix obsahující 
oxichlorid měďnatý a Fumag 6NK-
-SB se sírou, hořčíkem, dusíkem, 
draslíkem a bórem. 
V pokusech se ověřovaly i biolo-
gické přípravky Gliorex, Clonoplus 
a Polymix. Biologických preparát 
Polymix měl stejnou účinnost pro-
ti hnědé skvrnitosti jako fungicid 
Amistar Xtra. 
Povolených přípravků proti cho-
robám ale není do kmínu mno-
ho. Pěstitelé mají k dispozici 
proti hnědé skvrnitosti fungicid 
Champion 50 WP obsahující 
hydroxid měďnatý a Kuprikol 50  
s oxychloridem měďnatým. Pro-
ti hlízence mohou použít biolo-
gické přípravky Contans WG (Co-
niothyrium minitans) a Serenade 
ASO (Bacillus subtilis). Na pad-
lí má registraci Thiovit Jet se sí-
rou a přípravky Kumar a Vitisan, 
které obsahují hydrogenuhličitan 
draselný. 

Text a foto Hana HONSOVÁ

Co vás zajímá

Loňská produkce 
kmínu byla nejnižší 

za deset let.

Český kmín je  
zárukou vysoké kvality.

Výměra pěstování 
kmínu se v ČR  
meziročně snížila.

Jak proti škůdcům

Kmín napadá množství rozmani-
tých škůdců. K nejvýznamnějším 
se řadí vlnovník kmínový, plochuš-
ka kmínová, obaleč polní, mšice, 
háďátko Meloidogyne hapla, ploš-
tice, křísi, třásněnky a housenky 
osenic. 
Nejhorším škůdcem je vlnovník 
kmínový, který se rozšiřuje pomo-
cí vzdušných proudů. Pěstitelé by 
neměli vysévat osivo z napade-
ných porostů. Porosty je potřeba 
zakládat v co největší vzdálenos-
ti od pozemků s opakovaným vý-
skytem tohoto škůdce. Kmín není 
dobré vysévat po směru větru va-
noucího od napadených míst. 
Vlnovník napadá všechny miříko-
vité druhy, proto je potřeba tyto 
plevele odstraňovat z okolí. Tento 
škůdce poškozuje porosty v obou 
letech vegetace. Účinným opatře-
ním proti tomuto škůdci je zaklá-

dání porostů do krycí plodiny.
V případě dalšího významné-
ho škůdce, plochušky kmínové 
(makadlovky), škodí housenky. 
Tento škodlivý motýl se vyskytuje 
v místech pravidelného pěstování 
této plodiny. Po zjištění napadení 
deseti procent okolíků housenka-
mi plochušky je potřeba poros-
ty insekticidně ošetřit. Obvykle 
postačuje aplikace přípravku na 
okraje pole.
K ochraně kmínu proti škůdcům 
je možno použít biologický pří-
pravek Neem Azal nebo příprav-
ky obsahující síru povolené pro-
ti padlí. U insekticidu Ortus 5 SC 
s účinnou látkou fenpyroxymát 
skončila registrace do kmínu. Po-
střik je nutný v místech pravdě-
podobného výskytu škůdce. In-
sekticidní ošetření by mělo být po 
sklizni z okolních polí, a to nejpoz-
ději do poloviny srpna. 
Na kořenech škodí dutilka topo-
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