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Abstrakt
Hlavním cílem našeho výzkumu bylo odzkoušení vybraných pomocných půdních látek
(PPL) při revitalizaci zemědělské půdy ohrožené suchem. Jako modelová oblast byla vybrána
lokalita Hodonín–Pánov, s výskytem písčitých degradovaných půd. Zde byl testován vliv
aplikace vysoce kvalitního lignitu z místních zdrojů v kombinaci se syntetickým
hydroabsorbentem na zlepšení fyzikálních a chemických vlastností půdy a podmínek pro růst
a vývoj vegetace. Aplikace těchto látek vede ke zlepšení retence vody, obsahu organické
hmoty a dalších parametrů poškozených půd. V rámci projektu byly odzkoušeny různé druhy
jetelovin a trav. Po čtyřech letech výzkumu můžeme konstatovat, že existuje pozitivní efekt
PPL jak na polní vzcházivost semen, tak i na následný vývoj vegetace. Výsledky se ale mezi
jednotlivými zkoušenými druhy statisticky významně liší a závisí na klimatických podmínkách
v jednotlivých letech.

Klíčová slova
Lignit, hydroabsorbent, jeteloviny, trávy, klimatické podmínky, vzcházivost semen,
choroby a škůdci

Abstract
The main aim of our research was testing of auxiliary soil substances (ASS) in revitalisation
of agricultural soils endangered by drought. Hodonín–Pánov was selected as a model
locality. The locality is characterized by occurrence of sandy degraded soils. Here we tested
the influence of high-quality lignite from local sources in combination with synthetic hydroabsorbent on improvement of physical and chemical soil characteristics and the conditions
for vegetation growth and development. Application of these substances led to
improvement of water retention capacity, organic matter content and other parameters of
damaged soils. In the frame of the project different clover and grass species were tested.
After three years of research we can conclude, that there is a positive effect of ASS both on
seed emergence and on subsequent development of the vegetation cover. The results
significantly differ among tested species and depend on climatic conditions in particular
years.

Key words
Lignite, hydro-absorbent, legumes, grasses, climatic conditions, seed emergence, pests
and diseases
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Úvod
Klimatická změna a zvyšující se sucho v krajině negativně ovlivňuje zemědělské systémy
a zároveň vede ke snižování biodiverzity, jak kulturních, tak i přirozených ekosystémů. Pro
zemědělské plodiny jsou hrozbou výskyty extrémně vysokých teplot vzduchu, ale také
extrémně nízkých teplot v průběhu zimy, hlavně při malé či žádné sněhové pokrývce, ale
také vegetační mrazy. Přitom zima jako taková je teplejší, ale vpády arktického vzduchu jsou
o to více škodlivé, zvláště v obdobích květu ovocných dřevin v počátku jara. Významnou roli
má zvyšování teploty vzduchu. Střeštík et al. (2019) uvádějí, že na našem území je statisticky
prokázán nárůst roční teploty vzduchu od roku 1961, průměrné hodnoty jsou vyšší o 1 až
2 °C. Konkrétně pro oblast Hodonína je to 1,4 °C. Střední Evropu významně ovlivňují zejména
letní horké a suché epizody (Ballester et al., 2010). Zahradníček et al. (2017) uvádějí, že
teplota vzduchu v zimě má rostoucí trend. Z hodnocených období od roku 1800 vychází, že
k rychlejšímu růstu teplot vzduchu v zimě dochází hlavně od 80. let 20. století.
Nejvíce limitujícím stresovým faktorem pro rostliny během těchto horkých vln je
nedostatek vody. Srážky na našem území se v ročních úhrnech v dlouhodobém pohledu
statisticky nemění, ovšem mají vysokou dynamiku s výskytem dlouhých bezesrážkových
období, a tím výskytů intenzivního sucha (Rožnovský, 2019). Pomocné půdní látky (PPL) jsou
jednou z možností, jak snížit vliv sucha, zlepšit kvalitu půdy, a tím i prostředí pro růst rostlin.
Společně s pěstováním suchovzdorných druhů mohou PPL významně zvýšit efektivitu
ozeleňování krajiny (Harris a Zuberer, 1993). PPL v našem pojetí jsou v podstatě hydroabsorbenty. Ty se vyskytují jak v přírodní formě (lignit), tak ve formě syntetické (syntetický
hydrogel). Lignit zlepšuje kvalitu půdní organické hmoty a její mineralogii, zlepšuje některé
půdní vlastnosti, jako například obsah jílu, obsah organické hmoty a porositu půdy. Lignit,
který je fosilního původu, má vyšší poměr C : N a vyšší obsah rekalcitrantního uhlíku ve
srovnání s recentní půdní organickou hmotou (Clouard et al., 2014). Aplikace syntetického
hydroabsorbentu zlepšuje zadržování vody v půdě a násobí pozitivní vliv lignitu. Obě látky
tedy mohou výrazně zlepšit stanovištní půdní charakteristiky (Šarapatka et al., 2006).
Cílem našeho výzkumu bylo zhodnotit vliv obou forem PPL po jejich společné aplikaci na
půdní charakteristiky, růst a vývoj porostů, výskyt chorob a škůdců u vybraných druhů trav
a jetelovin.

I. Cíl metodiky

Cílem autorského kolektivu bylo vytvořit komplexní metodiku opatření směřujících
k eliminaci nepříznivých vlivů změn klimatu na degradované půdy v suchých oblastech ČR,
definovat negativní faktory a navrhnout nápravná opatření ke zvýšení ekologické stability
a biodiverzity v zájmovém území. Metodika je určena pro praxi, pro veřejnou správu
a odbornou veřejnost.
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II. Popis metodiky
1. Úvod do problematiky
Metodické postupy doporučované v následujících kapitolách vycházejí z aktuálních
výsledků a poznatků dosažených při řešení výzkumného projektu č. TH02030073
„Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených suchem“, který byl financován
Technologickou agenturou České republiky v programu Epsilon (2017–2020). V doporučeních
pro praxi se odrážejí také dlouhodobé poznatky celého řešitelského týmu, který se
problematikou předcházení a eliminace dopadů sucha na travní porosty a rostliny obecně
zabývá dlouhodobě. Výzkum použití lignitu v kombinaci s hydroabsorbentem za účelem
vylepšení půdního prostředí byl řešen v rámci dílčího cíle C01 „Ověřit využití směsi
pomocných půdních látek při zakládání porostů trav a jetelovin v suchých oblastech ČR“.
Řešení tohoto dílčího cíle vycházelo z následujících požadavků:
 zlepšení kvality a ochranné funkce rostlinného pokryvu s návazností na zvýšení
biodiverzity,
 zlepšení hospodaření s vodou v krajině,
 zvýšení vzcházivosti osiv a urychlení stabilizace degradovaných ploch, které zmírní
následky extrémních klimatických projevů,
 inovace technologií umožňující efektivnější činnost firem pracujících v oboru,
 zvýšení kvality života místního obyvatelstva.

2. Bioklimatologické podmínky oblasti Hodonína
2. 1. Podnebí oblasti Hodonína
Hodnocení našeho podnebí musí vycházet z dosud zpracovaných klimatologických
podkladů, které jsou základním zdrojem publikace s hodnocením dlouhodobých údajů. Podle
klasifikace klimatu uvedené v Atlasu podnebí Československé socialistické republiky (1958)
patří Hodonín do oblasti teplé, podoblasti suché a do okrsku teplého, suchého, s mírnou
zimou a s kratším slunečním svitem. Lednová teplota vzduchu je nad −3 °C, sluneční svit ve
vegetačním období pod 1500 hodin. Číselné hodnoty klimatických prvků najdeme
v Tabulkách podnebí (1960). Ovšem k těmto údajům je nutné uvádět, že jsou z období 1901
až 1950, takže jsou z hlediska současného vývoje klimatu jen orientační. V Atlasu podnebí
Česka (2007) najdeme mapy vyjadřující podnebí z období 1961 až 2000. Je zde uvedena
i klimatologická klasifikace podle týmu dr. Quitta. Území Hodonína dle Köppena má podnebí
typu Cfb (typ podnebí listnatých lesů mírného pásma), spadá do teplé oblasti, jednotky W4,
pro kterou platí následující charakteristiky: počet letních dnů (t.j. dnů s teplotou vzduchu nad
25 °C) v roce je 60–70, počet dnů s průměrnou teplotou vzduchu 10 °C a vyšší je 170–180,
počet mrazových dnů (dnů s min. teplotou vzduchu pod 0,1 °C) je 100–110, počet ledových
dnů (maximální teplota vzduchu rovna nebo menší než 0,1 °C) je 30–40, průměrná lednová
teplota vzduchu se pohybuje od −2 do −3 °C, průměrná červencová teplota vzduchu
dosahuje 19–20 °C, průměrná teplota vzduchu v dubnu je 9–10 °C, teplota vzduchu v říjnu je
8

9–10 °C, průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80–90, srážkový úhrn ve vegetačním
období se pohybuje v rozmezí 300–350 mm, srážkový úhrn v zimním období je 200–300 mm,
počet dní se sněhovou pokrývkou činí 40–50, počet zatažených dní je 110–120 a počet
jasných dní 50–60.
Ovšem k Atlasu (2007) nejsou vydány tabulky, takže konkrétní číselné hodnoty nejsou
běžně k dispozici, když odečty z map jsou přibližné. Ovšem probíhající globální oteplování
a jeho vliv i na další klimatické prvky vyžaduje aktualizovat hodnocení o období 2001 až
2020.
Z hlediska bioklimatologického jsou dostupné údaje v publikaci Agroklimatické podmínky
ČSSR (Kurpelová, Coufal, Čulík, 1975). Pro oblast Hodonína platí zařazení do agroklimatické
makrooblasti teplé, oblasti převážně teplé, podoblasti převážně suché a okrsku poměrně
mírné zimy. Úhrn srážek za vegetační období (duben – říjen) je 340–350 mm. Průměrná
denní teplota vzduchu 5 °C má nástup do 21.3., konec 12. – 15. 11. Průměrná denní teplota
vzduchu 10 °C má nástup do 15. 4., konec 12. – 15. 10. Bezmrazové období trvá 180–165 dní.
Průměrná teplota vzduchu v červenci je větší nebo rovna 19,7 °C. Proto i u této klasifikace je
nutné uvést, že neodpovídá bioklimatu posledních desetiletí, podkladem pro tuto klasifikaci
byly totiž údaje z období 1931 až 1960.
2. 2. Vývoj teploty vzduchu v oblasti Hodonína
Předložená analýza teploty vzduchu dokládá, že na našem území se prokazatelně teplota
vzduchu zvyšuje, a to jak roční průměry, tak jednotlivých měsíců, takže i ve všech ročních
obdobích. Jistě, že jsou mezi měsíci i roky dílčí rozdíly v hodnotách zvýšení. Na obr. 1 je
znázorněn průběh průměrných ročních teplot vzduchu za období 1961 až 2019. Vidíme

průměrné roční teploty v oblasti
Hodonína
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Obr. 1 Průměrné roční teploty vzduchu za období 1961 až 2019 pro oblast Hodonína
jednak rozdíly mezi jednotlivými roky, ale také nárůst teploty vzduchu, znázorněný
proloženou přímkou a uvedenou rovnicí, která prokazuje statisticky významný růst. Je tedy
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třeba počítat s tím, že naznačené trendy budou pokračovat dál i v příštích desetiletích.
Nejvyšší roční průměr, a to 10,9 °C má rok 2018 a naopak nejnižší rok 1985, a to 7,7 °C, když
rok 1980 má průměrnou teplotu vzduchu 7,6 °C.
Průměrné měsíční teploty vzduchu pro jednotlivá 30letí jsou vyjádřeny na obr. 2, kde bez
ohledu na období je nejchladnějším měsícem leden a nejteplejším červenec. Vidíme dílčí
rozdíly v teplotách v jednotlivých měsících. Zvyšování teploty vzduchu dokládají i výsledky
hodnocení 30letí od roku 1961. Průměrná teplota vzduchu za období 1961 až 2019 (Tab. 1)
činí 9,6 °C, když průměr za zimu mínus 0,2 °C, za jaro 9,8 °C, za léto 18,9 °C a za podzim
9,7 °C. Za celé období měl nejvyšší roční průměrnou teplotu vzduchu rok 2018 s hodnotou
11,5 °C, tedy o 1,9 °C vyšší než průměr za období. V roce 2018 bylo také nejteplejší jaro
s průměrem 11,9 °C, tedy o 2,1 °C vyšší oproti průměru. Svým způsobem je překvapivé, že
nejteplejší rok neměl nejteplejší léto, které bylo v roce 2017 s průměrem 21,6 °C, tedy
o 2,7 °C vyšší oproti průměru. Podzim byl nejteplejší v roce 2006, a to o 2 °C. Pokud jde
o nejvyšší zvýšení oproti průměru, tak to je nejteplejší zima roku 2007 s teplotou 3,8 °C,
která byla ve srovnání s průměrem vyšší o 4 °C. Jak vyplývá z hodnocení, všechny nejvyšší
tepoty vzduchu jsou v posledních dvou desetiletích a potvrzují výsledky jiných studií, že po
roce 2000 je výrazné oteplování.
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Obr. 2 Průměrné měsíční teploty vzduchu v třicetiletých obdobích od roku 1961 pro oblast
Hodonína
Pokud budeme hodnotit nejchladnější rok a období, tak je to tzv. normálové období, tedy
roky 1961 až 1990 (Tab. 2). Nejchladnější byl rok 1985 s hodnotou 7,9 °C, tedy o 1,7 °C nižším
oproti průměru. Nejchladnější zima byla v roce 1963 s průměrem −5,6 °C, tedy o 5,4 °C nižší
teplota než za celé období. Ale absolutní teplotní minimum vzduchu −28,6 °C bylo dosaženo
7. ledna roku 1985.
Nejnižší teplotu má jaro roku 1987 s hodnotou 7,1 °C, tedy nižší o 2,7 °C než průměr
období. Léto s nejnižším průměrem 16,6 °C bylo v roce 1978, tedy chladnější o 2,3 °C.
S teplotou 7,8 °C, tedy o 1,9 °C nižší než průměr byl nejchladnější podzim roku 1972.
10

Podíváme-li se na amplitudy maxim a minim průměrů, potom se roky pohybují v rozpětí
3,7 °C. Za roční období vidíme, že nejvíce kolísaly teploty vzduchu v zimě s hodnotou 9,4 °C,
následuje léto s 5 °C, dále jaro 4,8 °C a nejstabilnější v tomto pohledu je podzim s amplitudou
4 °C. Uvedené hodnoty potvrzují, že se jednak zvyšují teploty vzduchu a dále, že se nejvíce
otepluje zima, což z hlediska přezimování zemědělských plodin přináší mnohé problémy.
I když je amplituda léta oproti zimě více jak poloviční, též dokládá vysoké kolísání, kdy máme
léta s mimořádně vysokými teplotami vzduchu. Létu se blíží jaro, kdy zvláště roky s velmi
teplým jarem bývají suché.

Tab. 1 Statistické charakteristiky teploty vzduchu (°C) za období 1961–2019
1961–2019

Rok

Zima

Jaro

Léto

Podzim

Průměr

9,6

−0,2

9,8

18,9

9,7

0,847

1,882

1,059

1,141

1,040

Medián

9,6

0,0

10,0

18,8

9,6

Maximum

11,5

3,8

11,9

21,6

11,7

V roce

2018

2007

2018

2017

2006

7,9

−5,6

7,1

16,6

7,8

1985

1963

1987

1978

1972

3,6

9,4

4,8

5,0

4,0

0,029

0,032

0,027

0,044

0,016

Sm. odchylka

Minimum
V roce
Rozdíl max. – min.
Regrese

Tab. 2 Statistické charakteristiky teploty vzduchu (°C) za období 1961–1990
1961–1990

Rok

Zima

Jaro

Léto

Podzim

Průměr

9,1

−0,5

9,4

18,2

9,5

0,646

1,989

0,994

0,674

1,025

Medián

9,3

0,1

9,5

18,2

9,3

Maximum

10,0

2,3

11,0

19,7

11,1

V roce

1961

1974

1983

1983

1961

7,9

−5,6

7,1

16,6

7,8

1985

1963

1987

1978

1972

2,1

7,9

3,9

3,1

3,3

0,004

0,060

0,012

−0,012

−0,031

Sm. odchylka

Minimum
V roce
Rozdíl max. – min.
Regrese
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Když srovnáme 30letí mezi sebou, vidíme, že tzv. normálové období (1961–1990) je
v průměru nejchladnější, s hodnotou průměrné teploty vzduchu 9,1 °C, mimo podzim jsou
také nejchladnější jeho ostatní roční období. Nejteplejší je období od roku 1991 (Tab. 3), jak
nakonec dokládají analýzy nejteplejších roků a ročních období.
Tab. 3 Statistické charakteristiky teploty vzduchu (°C) za období 1991–2019
1991–2019

Rok

Zima

Jaro

Léto

Podzim

Průměr

10,0

0,2

10,2

19,7

10,0

Sm. odchylka

0,792

1,693

0,962

1,009

0,995

Medián

10,1

0,0

10,2

19,6

9,9

Maximum

11,5

3,8

11,9

21,6

11,7

V roce

2018

2007

2018

2017

2006

8,1

−3,1

8,7

18,1

8,0

1996

2006

1996

1996

2007

3,3

6,9

3,3

3,5

3,7

0,053

0,042

0,045

0,060

0,061

Minimum
V roce
Rozdíl max. – min.
Regrese

2.3. Vývoj srážek v oblasti Hodonína
Na rozdíl od statisticky prokazatelného nárůstu teploty vzduchu za hodnocené období,
předložená analýza úhrnů srážek naopak dokládá, že v oblasti Hodonína, tak jako v podstatě
na celém našem území, se prokazatelně roční úhrny srážek nezvyšují, ani neklesají. Jistě, že
významně kolísají. Jak vidíme na obr. 3, nejvyšší roční úhrn byl v roce 2010 a nejnižší v roce
2003. Podrobnější popis proměnlivosti ročních úhrnů je uveden v rámci hodnocení 30letých
období.
Výskyt srážek v jednotlivých měsících je znázorněn na obr. 4. V jednotlivých měsících
v hodnocených obdobích se mění průměrné úhrny srážek. Jednoznačně můžeme uvést, že
celé období 1961 až 2019 jsou v průměru nejvyšší úhrny v měsíci červnu. Nejnižší má únor
mimo období normálové, kdy je to březen. Nepravidelnost výskytu srážek dokládají úhrny
v říjnu, které jsou svou výší velmi podobné dubnu. Až na období 1991 až 2019 jsou oproti
říjnu asi o 10 mm vyšší úhrny v listopadu.
Z analýzy srážkových úhrnů za období 1961 až 2019 (Tab. 4) vyplývá, že průměrný roční
úhrn srážek v Hodoníně je 533,5 mm. Maximální hodnoty 717,7 mm dosáhl roční úhrn srážek
v roce 2010, nejnižší roční úhrn srážek 349,5 mm byl v roce 2003.

12

Obr. 3 Roční úhrny srážek (mm) za období 1961 až 2019, Hodonín
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Obr. 4 Průměrné měsíční úhrny srážek v třicetiletých obdobích od roku 1961 pro oblast
Hodonína
Pokud jde o roční období, tak nejvyšší průměrný úhrn má léto s úhrnem 189,9 mm.
Přitom nejvyšší průměrný letní úhrn 358,5 mm byl v roce 1968, naopak nejnižší 94,9 mm
v roce 1994. Nejnižší úhrn z ročních období má zima s průměrem 93,2 mm, když nejvyšší
186,7 mm byl v zimě 1977 a nejnižší 22,1 mm v roce 1964. Jaro má o několik mm vyšší
průměr než podzim, a to 128,8 mm. Na jaře byly nejvyšší úhrny v roce 2010, a to 248,3 mm,
nejnižší potom v roce 1993, a to 56,8 mm. Podzim má průměr srážek 121,4 mm. Nejvyšší byl
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úhrn v roce 1998, a to 243,9 mm, nejnižší v 49,4 mm v roce 2006. Uvedené údaje dokládají
vysokou proměnlivost srážek, svědčí o tom i amplitudy mezi nejvyššími a nejnižšími
hodnotami, které ve všech ročních obdobích významně přesahují průměry. U ročního úhrnu
představuje rozdíl 69 % jeho hodnoty.
Tab. 4 Statistické charakteristiky úhrnů srážek (mm) za období 1961–2019
1961–1990

Rok

Zima

Jaro

Léto

Podzim

Průměr

533,5

93,2

128,8

189,9

121,4

Sm. odchylka

85,020

31,822

41,640

55,958

37,617

Medián

537,7

89,6

118,9

188,8

120,9

Maximum

717,7

186,7

248,3

358,5

243,9

V roce

2010

1977

2010

1968

1998

Minimum

349,5

22,1

56,8

94,9

49,4

V roce

2003

1964

1993

1994

2006

Rozdíl max. – min.

368,2

186,7

191,5

263,6

194,5

Regrese

0,187

0,106

0,083

−0,194

0,161

Používané normálové období (Tab. 5) k hodnocení průběhu srážek má nižší úhrny
vzhledem k období 1961 až 2019 mimo zimy, kdy jde o vyšší úhrn o 0,4 mm, tedy můžeme
říci, že za obě období byla zima o stejném úhrnu. V tab. 6 uvedené statistické charakteristiky
měsíčních úhrnů srážek za období 1961–1990 dokládají, že přes výskyt mnoha velmi suchých
roků (2000, 2003, 2007, 2012, 2015, 2018 a 2019) není z hodnocených 30letých období ve
všech ročních období nejsušší, naopak má srážkové nejbohatší rok (2010) za celé období
1961 až 2019.
Tab. 5 Statistické charakteristiky měsíčních úhrnů srážek (mm) za období 1961–1990
1961–1990

Rok

Zima

Jaro

Léto

Podzim

Průměr

524,0

93,6

125,3

187,4

117,6

Sm. odchylka

89,469

31,842

37,833

62,828

34,287

Medián

532,8

90,5

116,4

177,3

105,4

Maximum

714,0

186,7

218,2

358,5

185,7

V roce

1985

1977

1972

1968

1984

Minimum

381,5

22,1

70,8

103,1

73,6

V roce

1983

1964

1974

1962

1972

Rozdíl max. – min.

332,5

186,7

147,4

255,4

112,1

Regrese

−3,942

0,304

−1,388

−2,572

−0,322
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Tab. 6 Statistické charakteristiky měsíčních úhrnů srážek (mm) za období 1991–2019
1991–2019

Rok

Zima

Jaro

Léto

Podzim

Průměr

543,4

92,8

132,5

192,4

125,3

Sm. odchylka

78,960

31,798

44,957

47,692

40,402

Medián

553,0

86,7

123,6

199,4

121,9

Maximum

717,7

165,9

248,3

275,0

243,9

V roce

2010

2009

2010

1997

1998

Minimum

349,5

45,3

56,8

94,9

49,4

V roce

2003

2017

1993

1994

2006

Rozdíl max. – min.

368,2

120,6

191,5

180,1

194,5

Regrese

1,788

0,703

0,714

0,137

0,051

Pro oblast Hodonína je typický výskyt sucha, který z hlediska sucha zemědělského je dán
vysokým zastoupením lehkých a písčitých půd. V rámci klimatologického
a bioklimatologického hodnocení jsou využívány klimagramy, jejichž konstrukce byla
vysvětlena v metodické části. Z klimagramu na obr. 5 vyplývá, že za období 1961 až 2019 je
nejčastější výskyt sucha od poloviny srpna do poloviny září, kdy se křivka srážek a křivka
teplot dotýkají. V jarních měsících není výskyt sucha častý, vyšší četnost vychází pro měsíc
duben. Následně také pro červenec a období od poloviny září do poloviny října.
Ovšem v jednotlivých 30letích jsou dílčí rozdíly. Jak vidíme na obr. 6, v normálovém
období je výskyt sucha zčásti odlišný. Sucho se v průměru nevyskytuje v jarním období, což
ale neznamená, že v některých letech nebylo. Naopak jeho výskyt je prokazatelný od
poloviny srpna celé září až do první dekády října. Období 1991 až 2019 je podobné období
1961 až 2019.

Obr. 5 Klimagram v poměru 1 : 3 za období 1991 až 2019 pro oblast Hodonína
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Obr. 6 Klimagram v poměru 1 : 3 za období 1961 až 1990 pro oblast Hodonína

3. Pomocné půdní látky a jejich využití při rekultivaci ploch v aridních oblastech
Půda a její základní vlastnost, úrodnost, významným způsobem ovlivňuje úroveň
zemědělské produkce i její kvalitu, včetně chemického složení rostlin. Pedologickoagrochemické vlastnosti půdy významnou měrou ovlivňují růst a vývoj rostlin zvláště ve
stresových podmínkách, např. při deficitu srážek.
Vlastnosti půd můžeme zlepšit například s využitím pomocných půdních látek (dále jen
PPL). Podle Zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve
znění zákona č. 308/2000 Sb. se pomocnou látkou rozumí: „Látka bez účinného množství
živin, která půdu biologicky, chemicky nebo fyzikálně ovlivňuje, zlepšuje nebo zvyšuje
účinnost hnojiv“. Pomocné půdní látky jsou zcela specifické a umožňují dosáhnout
dlouhodobě nebo trvale účinnou změnu fyzikálních, chemických a biologických vlastností
půd tehdy, jsou-li zjištěny přesné hodnoty potřebných analýz, např. zrnitost, hodnota půdní
reakce, obsah živin a humusu v půdě apod.
Lignit
Jednou z v projektu experimentálně testovaných pomocných půdních látek byl lignit.
Obecně je lignit nejmladším (hnědým) uhlím, v řadě kaustobiolitů leží mezi rašelinou
a hnědým uhlím. Díky relativně nízkému stupni prouhelnění obsahuje vysoký podíl organické
hmoty huminového charakteru. V pokusech, na nichž je metodika založena, byl použit lignit
původem z rozsáhlé vídeňské pánve, donedávna těžený v České republice (jižní Morava,
Mikulčice) a stále těžený na Slovensku (Čáry na Záhoří). Při aplikaci metodiky lze použít i jiný
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lignit příbuzných charakteristik, které nyní pro jihomoravský lignit stručně uvedeme (Tab. 7).
Jihomoravský lignit je klasifikován jako tzv. ortho-lignit (Havelcová et al., 2012; Jelínek et al.,
2014), jehož hlavním tzv. litotypem je xyliticko-detritické uhlí (Jelínek et al., 2014). To
odpovídá kerogenu typu III van Krevelenovy typologie, jehož podstata je převážně
aromatická a který vznikal z vyšších pozemních rostlin (Jelínek et al., 2014). Důkladnější
chemická analýza odhalila i významný podíl složek mikrobiálního původu (Doskočil et al.,
2017). Základní, průměrné složení jihomoravského lignitu udává tab. 7. Obsah rozpustné
organické hmoty je udáván na úrovni 7 % (hm.), z macerálových skupin dominuje huminit
(75 %), následovaný liptinitem (pouze kolem 6,5 %) (Havelcová et al., 2012; Jelínek et al.,
2014). Obsah spalitelné organické hmoty se pohybuje obvykle v rozmezí 60–75 % (na suchý
stav).
Tab. 7 Základní složení jihomoravského lignitu (d– na bezvodý stav, daf– na bezvodý stav
bez popela); dle Sýkorová et al. (1996), Mikulášková et al. (1997), Sýkorová a Michna
(2001), Honěk et al. (2009), Havelcová et al. (2012), Jelínek et al. (2014)
Prchavá

Složka

Voda

Popel
v sušiněd

hořlavinadaf

% (hm.)

40–50*

8–15

52–64

Cdaf

Hdaf

Odaf

Ndaf

Sdaf

64–69

5–6

22–29

0,1–1,5

0,5–3,5

*příležitostně až nad 60
Organická hmota lignitu je považována za typ huminových látek, které zahrnují také
organické látky nacházející se v půdě, čemuž odpovídají výsledky chemických rozborů
organické hmoty jihomoravského lignitu i obdobných uhlí z jiných lokalit. Mezinárodní
společnost pro huminové látky zahrnuje z takového uhlí izolovaný produkt do své nabídky
huminových standardů (pod názvem leonarditové huminové látky1). Huminové látky hrají
významnou roli v určování fyzikálně-chemických vlastností lignitu, podobně jako tomu je
v půdě (Kučerík et al., 2003, 2004; Klučáková a Pekař, 2008; Vlčková et al., 2009; Doskočil et
al., 2015). Výraznou měrou přispívají k univerzálním sorpčním vlastnostem lignitu, jeho
interakcím s ionty, organickými molekulami nebo vodou (Havelcová et al., 2009; Pekař, 2009;
Doskočil a Pekař, 2012; Majzlíková, 2014; Klučáková a Pavlíková, 2017). Z hlediska sorpčních
schopností jsou huminové kyseliny izolované z jihomoravského lignitu blízké huminovým
kyselinám černozemě (Pekař a Klučáková, 2008).
Vysoký obsah vody, resp. relativně vysoká pohltivost vody je pro mladá uhlí typická (Yu et
al., 2013) díky hojnému zastoupení hydrofilních (zejména kyslíkatých) funkčních skupin.
Chemické složení lignitu je také příčinou jeho zajímavých a poměrně univerzálních sorpčních
vlastností. Jako přírodní sorbent vykazuje lignit afinitu ke kovovým i jiným anorganickým
iontům, ale také k organickým sloučeninám. Tyto vlastnosti rozšiřují možnosti působení
lignitu jako pomocné půdní látky – může pozitivně ovlivňovat transport živin i polutantů.
U uhlí lignitového typu je tak například hlášen snižující účinek na rozpustnost těžkých kovů
(kadmia) a jejich nižší následný příjem rostlinami, pokud je lignit přidáván k půdě (Simmler et
al., 2013).
1

http://humic-substances.org/
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Hlavní rolí lignitu v této metodice je zvýšit obsah půdní organické hmoty a podporovat její
přirozenou tvorbu. Loužením ve vodném prostředí, rozpadem svých částic působením
povětrnostních vlivů nebo půdních organismů může lignit dodávat organickou hmotu půdě
na tuto hmotu chudou, což bývá typicky půda postižená suchem. Lignit samotný může sloužit
jako živný substrát pro růst půdních mikroorganismů, které přispívají k tvorbě přirozené
půdní organické hmoty. Vzhledem k velmi nízkému obsahu organické hmoty i v půdách,
které jejím nedostatkem netrpí, nelze předpokládat, že sama organická hmota zadrží
významné množství vody. Její vliv na zádrž vody lze spíše spatřovat v účasti na tvorbě
agregátní a porézní struktury půdy, která je již schopná vysoké množství zadržet. Lignit jako
porézní systém schopný pohltit nemalé množství vody může zčásti tuto strukturu dočasně
nahradit, zejména pokud je aplikován v optimální velikostní frakci.
Další pomocnou půdní látkou této metodiky je tzv. superabsorbent, z chemického,
materiálového hlediska hydrogel schopný pohltit značné množství vody do své struktury
a mnohonásobně tak zvětšit svůj objem. Hydrogely jsou obecně tvořeny síťovou strukturou
hydrofilních přírodních nebo syntetických polymerů. Právě tato struktura umožňuje pohlcení
molekul vody a vysoké nabobtnání původně suché sítě. Voda se může z nabobtnalého gelu
uvolňovat, nachází-li se takový gel v prostředí s dostatečně nízkým obsahem vody.
Pohlcování a uvolňování vody může probíhat opakovaně.
V pokusech, na nichž je metodika založena, byl využit komerční výrobek na bázi
akrylátového (syntetického) polymeru, který byl speciálně vyvinut pro použití v půdě, pro
zemědělské, zahradnické či krajinářské účely; obchodní název Hydrogel2. Po zapravení
v suchém stavu (ve formě tzv. xerogelu) dochází v půdě k nabobtnání gelových částic,
nejlépe při dešti nebo zálivce. Hydrogel pochopitelně v půdě nepohlcuje selektivně čistou
vodu, ale vodný (půdní) roztok se všemi rozpuštěnými látkami (živinami). V období sucha gel
uvolňuje vodu (vodný roztok) do vysychající okolní půdy a tak zmírňuje jeho dopady.
V dalším období dostatku vody vysušený gel opět bobtná. Podle údajů výrobce zůstává
hydrogel v půdě takto funkční několik let, než dojde k jeho rozpadu. Pro účely této metodiky
je důležité, aby dle ní použitý hydrogel (superabsorbent) byl určen, certifikován pro
zemědělské použití, pro aplikace do půdy. Pak by nemělo hrozit znečištění půdy nežádoucími
látkami uvolňovanými z hydrogelového výrobku samotného nebo při jeho rozkladu.
Výsledky
Bobtnání hydrogelu, resp. nasákávání vody v případě lignitu a půdy z pokusného pozemku
bylo ověřováno gravimetricky, vážením výchozího vzorku (𝑚0 ) a plně nabobtnalého vzorku
(𝑚𝑡 ). Ze zjištěných hmotností byl vypočten stupeň nabobtnání:
𝑚𝑡 − 𝑚 0
𝑄=
𝑚0
Lignit vykazoval zhruba třikrát vyšší nasákavost v porovnání s půdou; nasákavost lignitu
v destilované vodě byla ca 88 % původní suché hmotnosti, ve vodovodní vodě ca 62 %.
V případě půdy 28, resp. 21 %. Nesrovnatelně vyšší pohltivost vody podle očekávání vykázal
hydrogel, jak ukazuje tabulka stupňů nabobtnání pro dvě použité velikostní frakce hydrogelu
(Tab. 8).

2

https://falconry-cz.com/cz/hydrogel-r
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Tab. 8 Stupně nabobtnání Hydrogelu
Voda

Jemný

Hrubý

Deionizovaná

219 ± 8

226 ± 4

Vodovodní

87 ± 7

112 ± 4

Modelová dešťová

77 ± 8

96 ± 2

Snížená bobtnavost za přítomnosti iontů (vodovodní či dešťová voda) je pro hydrogely
typická.
Uvolňování vody z plně nabobtnalých či nasáknutých materiálů bylo testováno pomocí
sušicích vah. Stanovené sušicí křivky zároveň do jisté míry simulují reálné uvolňování vody při
zvyšování teploty. Na sušicích váhách byl sledován úbytek hmotnosti vzorku v čase při
konstantní teplotě 50 °C. Sušicí křivka pak znázorňuje hmotnost vzorku nebo její změnu
v závislosti na čase. Použitý přístroj umožňuje měřit po dobu nejvíce 99 minut. Příklad křivek
je na obr. 7.

Obr. 7 Sušicí křivky materiálů obsahujících vodovodní vodu
Sušicí křivky vzorků z prostředí deionizované a vodovodní vody byly v případě hydrogelu
a lignitu velmi podobné. V případě půdy byly obě křivky blízké do času 10 minut, poté bylo
pozorováno zřetelně pomalejší uvolňování vody u vzorku obsahujícího vodovodní vodu,
u něhož byla konečná ztráta vody na úrovni ca 15 % ve srovnání s ca 19 % u vzorku
obsahujícího deionizovanou vodu. Nejdříve byla ztráta vod ukončena u půdy (do 30 min.),
poté u lignitu (do 60 min.); v případě hydrogelu až před samým závěrem měření (kolem
99 min.). Pouze hydrogel ztratil během stanovení sušicí křivky veškerou vodu, u lignitu
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a půdy zůstala část vody zachycena v jejich struktuře – zahřátí na 50 °C tak zřejmě
nedostačuje k úplnému vysušení těchto materiálů za dobu trvání stanovení.
Lignit jako přírodní materiál s vysokým organickým podílem podléhá při polní aplikaci
rozpadu. Nejde jen o fyzický rozpad větších částic a kusů vlivem třeba povětrnostních
podmínek, ale také o rozpad vyvolaný půdními mikroorganismy nebo rostlinnými exudáty.
Jde tedy o podobný proces rozpadu, jako u rostlinného opadu nebo u odumřelých částí
rostlin. Tento proces je rovněž součástí podpory půdní organické hmoty dodávkou lignitu.
Stabilita lignitu v půdním prostředí byla testována metodikou, která se inspirovala
tradičním výzkumem stability organické hmoty v půdě, tzv. opadovými sáčky (Gupta a Malik,
1999; Prescott, 2010), nedávno inovovaným využitím sáčků s čajem (Keuskamp et al., 2013).
Zvážené množství lignitu bylo zataveno do sáčků vyrobených ze syntetické tkaniny s velikostí
ok 0,2 mm. Byly testovány dvě velikostní frakce lignitu – prášková (0,2–2 mm) a kusová (1–
2 cm). Sáčky byly zakopány na pokusném pozemku do hloubky 8–10 cm (viz Keuskamp et al.,
2013), v půlročních intervalech vykopávány a po vysušení a odstranění kořínků zváženy. Byl
zjišťován hmotnostní úbytek lignitu. Během prvých tří let byl pozorován drobný úbytek
lignitu bez statisticky významných časových trendů a vlivu velikosti částic. Pokles hmotnosti
byl nejvýše několik procent, stabilita lignitu v půdním prostředí je vysoká a pro podporu
půdní organické hmoty postačí jednorázová aplikace. V prostředí s dobře vyvinutým
kořenovým systémem rostlin a dobrou aktivitou půdní mikroflóry lze očekávat úbytek vyšší;
případnou doplňující aplikaci lignitu pak lze řídit na základě stanovení aktuálního obsahu
půdní organické hmoty (jednou ročně).
Stabilita lignitu byla sledována také pomocí infračervené spektrometrie, technikou ATR na
týchž sáčkových vzorcích. Pro tuto techniku bylo možno použít pouze sáčků s práškovým
lignitem. Obecně můžeme konstatovat, že touto spektrometrií byla potvrzena dekompozice
organické hmoty lignitu během celého polního pokusu. Celkovou hmotu lignitu si můžeme
představit jako biokompozitní materiál skládající se z různorodých organických látek (residua
dřevní hmoty, huminové látky, hydrolyzovatelné organické sloučeniny atd.) s příměsí látek
anorganických. Tyto stavební kameny resp. jejich funkční skupiny a strukturní jednotky jsou
v infračervené spektrometrii snadno detekovatelné jako absorpční pásy, které jsou dobrými
indikátory kvalitativních změn. Z porovnání naměřených infračervených spekter bylo
zjištěno, že v průběhu času dochází k jistým kvalitativním změnám ve struktuře lignitu. Toto
tvrzení je podpořeno změnou v intenzitě absorpčních pásů odpovídajících alifatickým,
etherovým a aromatickým funkčním skupinám, resp. konstitučním jednotkám.
Spektroskopické změny lignitu jsou v souladu s mírným úbytkem hmotnosti –
spektroskopická technika je nesrovnatelně citlivější, působením půdního prostředí nedochází
k degradaci lignitu jako celku, ale přednostně jsou rozkládány jeho labilní složky. Jak již bylo
řečeno výše, stabilita lignitu je v půdním prostředí vysoká, avšak drobné úbytky hmotnosti
tohoto kaustobiolitu jsou na základě kvalitativního a kvantitativního vyhodnocení
infračervených spekter spjaty s dekompozicí fytomasy tzn. residuí ligninu, celulózy
a v omezené míře hemicelulóz. V průběhu dekompozice lignitu dochází ke zvýšení intenzity
absorpčních pásů, které jsou připisovány zejména alifatickým, aromatickým a etherovým
funkčním skupinám, které můžeme považovat za indikátory strukturních změn v organické
hmotě lignitu. Jinými slovy, strukturně složitá organická hmota se v průběhu dekompozice
stává konstitučně jednodušší a rovněž bio-dostupnější pro půdní ekosystém. Na tomto místě
je nutné podotknout, že tyto spektrální změny jsou pravděpodobně způsobeny převážně
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zástupci mikroedafonu půdní flóry, které jsou schopny dekompozice i takových organických
látek, jež jsou považovány za velmi stabilní, např. lignin a celulóza.
Modelová studie stability všech tří typů organické hmoty metodiky – půda, lignit,
hydrosorbent – byla provedena metodou termogravimetrické analýzy. Při ní je vzorek
zahříván (rychlostí 10 °C/min.) v proudícím vzduchu a je sledován úbytek jeho hmotnosti.
Příklad termogravimetrického záznamu je na obr. 8. Nejprve dochází ke ztrátě vody, poté je
vzorek (jeho organická část) převážně spalován. Půda pokusného pole do ca 200 °C ztrácí
vodu a poté v širokém rozmezí teplot až do ca kolem 600 °C plynule termooxidativně
degraduje. Maximum rychlosti ztráty organické hmoty je patrné kolem 330 °C.
Termogravimetrický záznam hydrosorbentu ukazuje na zcela odlišný režim uvolňování vody,
které probíhá od počátku měření a téměř plynule přechází do termooxidativní degradace
(počínající kolem 350 °C, končící kolem 600 °C) organického podílu, během níž jsou
indikovány tři hlavní kroky. Obsah popelovin činí něco málo přes 50 %, jejich rozklad patrně
začíná při teplotách nad 900 °C. Lignit ztrácí vodu analogicky jako půda, degraduje od ca 190
až do 500–700 °C, s maximem kolem 410–420 °C.

Obr. 8 Termogravimetrický záznam půdy pokusného pole
Stabilita všech tří typů organické hmoty je z globálního pohledu termogravimetrické
analýzy podobná, co se týče teplotních intervalů jejího termooxidativního rozkladu. To je
pochopitelné, neboť organické sloučeniny obecně degradují v uvedených intervalech. Rozdíly
jsou zřejmé jednak v uvolňování vody (vyděluje se zejména hydrosorbent), jednak
v detailech degradace. Půdní vzorky zjevně obsahují kontinuum organických sloučenin,
jejichž degradace na sebe plynule navazují a termoanalytické záznamy jsou širokého tvaru.
Termogravimetrické chování lignitu je bližší chování půdy, což ukazuje na podobný, přírodní
původ jejich organické hmoty.
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Hydrogel
Druhou pomocnou půdní látkou, testovanou na experimentálních plochách, byl syntetický
hydroabsorbent, v našem případě výrobek, dostupný na našem trhu pod obchodním názvem
Hydrogel®.
Na tomto místě je zapotřebí upozornit na skutečnost, že většina na světovém trhu
prodávaných meteriálů (polymerů) tohoto typu je určena pro jiné využití, než v zemědělství,
jsou také levnější, což může způsobit jejich nevhodné použití právě pro zemědělské účely.
Využívají se zejména pro potřeby spotřebního průmyslu či stavebnictví. Jejich hlavní účel je
zadržet velké množství tekutin (vody) bez možnosti uvolnění zpět (např. dětské pleny). Silné
poutání tekutin je způsobeno mj. vysokým stupněm zesíťování. Případné použití
v zemědělství je tedy nevhodné, rostliny nejsou schopny vodu z polymerní sítě čerpat, navíc
jsou tyto polymery konstruovány na bázi polyakrylátu sodného nebo polyakrylamid-akrylátu
sodného, což není z pohledu životního prostředí ideální. Akumulace iontů sodíku v půdě
může být pro rostliny toxická, akrylamidové monomery jsou považovány za mutagenní
a karcinogenní látky.
Hydrobsorbenty, využitelné pro potřeby zemědělství, mohou být přírodní i syntetické
povahy. Jsou to látky, schopné do své struktury vázat vodu a v průběhu vegetace ji předávat
zpět kořenům rostlin. To je výhodné zejména pro zachycení přívalových srážek, které jinak
bez užitku odtékají nebo dokonce odplavují půdu. Vytvořený gel z některých syntetických
hydroabsorbentů se také používá k ochraně nejjemnějšího kořenového systému rostlin před
poškozením suchem. Používají se nejen aplikací do půdy, ale např. také při výsadbě rostlin.
Výsledkem působení je zlepšení drobtovité struktury půdy, stabilizace vodního režimu
v půdě a oživení činnosti půdního edafonu.
Syntetické hydroabsorbenty jsou schopny navázat až dvěstěnásobek objemu vody
(měřeno v experimentech v ideálním prostředí – s destilovanou vodou). Do půdy se aplikují
ve formě suchého prášku nebo granulí, po kontaktu s vodou částečky rychle nabobtnají,
absorbují vodu a vytvoří hydrogelové částice. Mohou se aplikovat také ve vodné disperzi
injektáží do půdy, což je vhodné např. pro revitalizaci travních porostů nebo zlepšení půdních
podmínek u výsadeb dřevin. Syntetické hydroabsorbenty, používané v zemědělství, musí
v rámci Evropské unie splňovat přísné ekologické požadavky, povolené je použití přípravků
na bázi polyakrylátu draselného, který se v půdě postupně rozloží na nezávadné složky.
V experimentech použitý přípravek Hydrogel® je na bázi polyakrylátu draselného, je vyrobený
z kyseliny akrylové a převeden neutralizací do formy draselné soli. Namísto vysokého stupně
zesíťování je Hydrogel® mírně zesíťován tak, aby absorbovaná a zadržená voda mohla být
uvolněna pro rostlinu dle její potřeby během delších období sucha. Namísto sodíku obsahuje
Hydrogel® 17 % vodorozpustného draslíku, který je k dispozici pro rostliny i jako zdroj
důležité živiny (K).
Hydroabsorbenty při vhodné aplikaci vytváří vodní rezervu v půdě, zvyšují schopnost
půdy udržet vodu a živiny, stejnoměrně dodávají rostlinám vlhkost, podporují rychlejší a lepší
rozvoj kořenů, provzdušňují půdu, nepřímo podporují rozvoj půdní mikroflóry, zabraňují
rozbahnění půdy při silném dešti a ovlivňují svým působením vlastnosti půdy (vodní režim).
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Obr. 9 Hydroabsorbent Hydrogel v suchém (prodejním) a aktivovaném stavu

Obr. 10 Ukázka injektáže Hydrogelu

Obr. 11 Špička injektážní tyče – aktivovaný
Hydrogel pod tlakem vytéká z hrotu
do půdy

Hydroabsorbenty se aplikují v suchém stavu rozhozem na plochu půdy (ručně,
rozmetadlo, ruční vozík na aplikaci hnojiv) a ihned se zapravují do požadovaného profilu
půdy, aby nedošlo ke zvlhčení a následné aktivaci vodou, protože pak by nebylo možné
zajistit rovnoměrnou aplikaci do půdního profilu. Protože přípravky mají zrnitost,
připomínající krystalový cukr (zrnitosti jsou různé dle výrobku), lze aplikovat i přísevem do
řádku, pokud ovšem máme patřičně vybavený secí stroj.
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Obr. 12 Aplikace Hydrogelu rozmetadlem hnojiv

Obr. 13 Zapravení Hydrogelu do profilu půdy

Kombinace popsaných pomocných půdních látek (lignitu a hydroabsorbentu) umožní
zvýšit efektivitu působení lignitu v půdě (rovnoměrně rozložená vlhkost půdy, oživení
půdního edafonu, rychlejší uvolňování lignohumátů, rovnoměrnější rozklad lignitu, omezení
délky období nedostatku vody v půdě).
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Metodika aplikace pomocných půdních látek v našem výzkumu
Lignit: aplikační dávka byla 30 t.ha-1. Zrnitost lignitu byla dána technickými možnostmi
výrobce, tedy 0–8 mm. Lignit byl zrnitostně upraven přes síta, naložen do big bagů
a přepraven na pokusnou plochu. Aplikace probíhala s využitím rozmetadla hnojiv. Po
aplikaci lignitu následovala aplikace hydroabsorbentu.
Hydroabsorbent: byla použita směs dvou zrnitostních frakcí (jemná frakce 0,2–0,8 mm,
hrubší frakce 0,8–2,0 mm). Hydroabsorbent Hydrogel byl aplikován v suchém stavu
a následně zapraven do půdy společně s lignitem. Aplikační dávka byla stanovena na 50 g.m-2
(500 kg.ha-1).

Obr. 14 Aplikace lignitu na pokusnou plochu v roce 2017 – nakladač

Obr. 15 Aplikace lignitu na pokusnou plochu v roce 2017

25

Obr. 16 Aplikace lignitu na poloprovozní plochu v roce 2018

Obr. 17 Zapravení lignitu na poloprovozní ploše v roce 2018

Obr. 18 Aplikace Hydrogelu na pokusnou plochu v roce 2017
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Obr. 19 Mechanizace využitá při aplikaci Hydrogelu na poloprovozní ploše v roce 2019

4. Charakteristika pokusných lokalit






Hodonín–Pánov (okr. Hodonín): hlavní pokusná plocha, nacházející se v kukuřičné
výrobní oblasti, nadmořská výška 200 m, průměrná roční teplota vzduchu (za období
1961 až 2019) činí 9,6 °C, nejvyšší roční průměrná teplota vzduchu byla v roce 2018
s hodnotou 11,5 °C, nejchladnějším byl rok 1985 s hodnotou 7,9 °C. Průměrný roční
úhrn srážek v Hodoníně je 533,5 mm. Maximální hodnoty 717,7 mm dosáhl roční
úhrn srážek v roce 2010, nejnižší roční úhrn srážek 349,5 mm byl v roce 2003. Půdním
typem je regozem arenická.
Troubsko (okr. Brno-venkov): kukuřičná výrobní oblast, nadmořská výška 290 m,
průměrná roční teplota vzduchu 9,0 °C, roční dlouhodobý úhrn srážek 527 mm.
Průměrné roční teploty a roční úhrny srážek jsou uvedeny za období 1980–2010.
Půdní typ kambizem hlinito-jílovitá.
Zubří (okr. Vsetín): bramborářská výrobní oblast, nadmořská výška 345 m, průměrná
roční teplota vzduchu 7,5 °C, roční dlouhodobý úhrn srážek 865 mm. Průměrné roční
teploty a roční úhrny srážek jsou uvedeny za období 1961–1990. Půdní typ luvizem
oglejená.
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5. Metodika pokusů
Na pracovištích OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří (dále „OSEVA VaV“) a Zemědělský
výzkum, spol. s r. o., Troubsko (dále „ZVT“) byl na počátku roku 2017 proveden výběr trav
a jetelovin ze sortimentu dostupného v České republice pro založení polního pokusu na
hlavní pokusné ploše Hodonín–Pánov. Následně proběhlo shromáždění osiv vybraných
druhů. Výběr vhodných druhů byl v souladu s metodikou projektu zaměřen na druhy vhodné
jako komponenty pro zakládání druhově bohatých travních porostů v krajině. V tab. 9
uvádíme přehled deseti druhů trav a jetelovin vybraných pro další pokusnickou práci. Na
základě tohoto rozdělení byly založeny dva pokusy – pokus s běžnými druhy a pokus
s netradičními druhy. V rámci veškerého shromážděného osiva byly na pracovištích OSEVA
VaV a ZVT provedeny testy semenářské hodnoty osiva (hmotnost tisíce semen – HTS,
klíčivost, Obr. 20–21) a na základě provedené analýzy kvalitativních parametrů osiva bylo
stanoveno výsevné množství jednotlivých druhů (Tab. 10) v kg na hektar, které bylo následně
přepočteno na velikost parcely.
V rámci dílčího cíle byly založeny a hodnoceny dva polní pokusy: a) pokus s běžnými druhy
trav a jetelovin (označený jako „Pokus 1“), b) pokus s netradičními (minoritními) druhy trav
a jetelovin („Pokus 2“). V obou pokusech byl sledován vliv zapravení PPL na polní vzcházivost
a další znaky hodnocených druhů trav a jetelovin (Tab. 9). Pokus 1 byl v roce 2017 založen na
lokalitě Hodonín–Pánov, a v roce 2018 po dohodě řešitelského týmu založen také na
pracovištích OSEVA VaV a ZVT.
Na začátku roku 2017 byl v lokalitě Hodonín–Pánov vybrán vhodný pozemek
s degradovanou písčitou vysychavou půdou (Obr. 22). Poté byly na základě prostorových
možností pokusné plochy zpracovány plánky všech pokusů s rozmístěním jednotlivých
pokusných variant. Zohledněny byly technické možnosti zařízení pro aplikaci pomocných
půdních látek (PPL), secích strojů a mechanizace pro ošetřování pokusů. Na základě velikosti
pokusných parcel bylo shromážděno potřebné množství PPL. Bylo provedeno jarní a později
i předseťové zpracování půdy, vyměření plochy pro všechny polní pokusy s rozměřením dílců
určených pro aplikaci PPL (Obr. 23) a následně aplikace a zapravení PPL.
Před vlastním založením pokusu výsevem bylo provedeno navážení výsevných množství
jednotlivých druhů pro založení pokusných parcel. Bezprostředně před založením pokusu
proběhlo vyměření a vytyčení jednotlivých pokusných parcel pro potřeby výsevu
bezezbytkovým secím strojem Øyord. Na lokalitě Zubří výsev provedla OSEVA VaV přesným
bezezbytkovým secím strojem Hege-80. Založení pokusů výsevem proběhlo na lokalitě
Hodonín–Pánov dne 4. 5. 2017 a 25. 4. 2018 (Obr. 24–28), Troubsko 18. 4. 2018 a Zubří
2. 5. 2018. Všechny pokusy byly založeny ve třech opakováních a ve dvou variantách (plocha
s aplikovanými PPL, plocha bez PPL – kontrolní plocha), přičemž výměra jednotlivých parcel
u pokusu 1 s běžnými druhy trav a jetelovin činila na lokalitě Hodonín–Pánov 41,25 m2
(15 x 2,75 m); u všech ostatních pokusů na třech lokalitách činila výměra jedné parcely 10 m2
(8 x 1,25 m).
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Tab. 9 Sledované druhy trav a jetelovin podle typu polního pokusu
Pokus 1 – běžné druhy

Odrůda

Jeteloviny

Odrůda

Festuca pratensis

Rožnovská

Anthyllis vulneraria

Pamir

Festuca rubra

Zulu

Medicago lupulina

Ekola

Lolium perenne

Ahoj

Melilotus albus

Meba

Phleum pratense

Levočský

Onobrychis viciifolia

Višňovský

Poa pratensis

Lipoa

Trifolium repens

Jura

Trávy

Pokus 2 – netradiční druhy
Agropyron pectinatum

-

Lotus corniculatus

Taborak

Briza media

-

Securigera varia

Eroza

Bromus erectus

-

Trifolium ochroleucon

Helian

Festuca rupicola

-

Trifolium pannonicum

Panon

Phleum phleoides

-

Trifolium × permixtum

Pramedi

Tab. 10 Vypočtené výsevné množství trav a jetelovin
Pokus 1 – běžné druhy
Trávy

Výsevek
kg.ha-1

Jeteloviny

Výsevek
kg.ha-1

Festuca pratensis

33

Anthyllis vulneraria

18

Festuca rubra

19

Medicago lupulina

18

Lolium perenne

24

Melilotus albus

24

Phleum pratense

14

Onobrychis viciifolia

216

Poa pratensis

22

Trifolium repens

12

Agropyron pectinatum

25

Lotus corniculatus

18

Briza media

34

Securigera varia

36

Bromus erectus

52

Trifolium ochroleucon

18

Festuca rupicola

20

Trifolium pannonicum

18

Phleum phleoides

10

Trifolium × permixtum

18

Pokus 2 – netradiční druhy
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Obr. 20 Stanovení hmotnosti tisíce semen

Obr. 21 Testování klíčivosti osiva

Obr. 22 Letecký pohled na pokusnou plochu před aplikací pomocných půdních
látek v březnu 2017

Obr. 23 Vyměření pokusu před aplikací PPL Obr. 24 Výsev polního pokusu 4. 5. 2017
22. 3. 2017
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Obr. 25 Příprava osiva pro výsev 4. 5. 2017

Obr. 26 Válení po založení pokusu 4. 5. 2017

Obr. 27 Příprava plochy rotavátorem Obr. 28 Výsev polních pokusů 25. 4. 2018
23. 3. 2018
V letech 2017 a 2018 bylo hodnocení zaměřeno na vývoj porostů v roce založení.
Zhodnocení úspěšnosti založení pokusů bylo prováděno v období cca jednoho měsíce po
výsevu, kdy bylo hodnoceno vzcházení jednotlivých druhů trav a jetelovin (rychlost vzejití,
počáteční zápoje porostů).

Obr.

29 Vzcházející
16. 5. 2017

porosty

trav Obr. 30 Vzcházející porosty jetelovin
16. 5. 2017
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Pro objektivní zhodnocení vlivu aplikovaných PPL na jednotlivé zkoušené druhy trav
a jetelovin byla zvolena metoda sledování pokryvnosti s použitím čtvercového rámu
o velikosti 0,5 x 0,5 m (tj. plocha 0,25 m2), který je rozdělen sítí na 25 čtverců o velikosti
0,1 x 0,1 m (0,01 m2). Rámy byly vyrobeny ze dřeva a pro vnitřní výplet byla použita
umělohmotná struna. Použitá metoda vychází z normy ČSN EN 12231 a byla publikována
dalšími autory (Moravec et al., 1994). Tato metoda byla zvolena jako přesnější způsob
zhodnocení pokryvnosti porostů než vizuální hodnocení pokryvnosti odhadem, které je
zatíženo subjektivní chybou hodnotitele. S ohledem na šířku parcel danou záběrem secího
stroje byla zvolena menší velikost dřevěných rámečků pro omezení okrajového vlivu parcel,
ale v rámci jedné parcely bylo provedeno více hodnocení. Prostřednictvím hodnocení byla
získána prezenčně-absenční data, která byla přepočtena na procentní vyjádření. Hodnocení
bylo během vegetačních období let 2017-2020 prováděno v pěti termínech: polovina dubna,
konec května, polovina července, polovina září a začátek listopadu.
Charakteristika hodnocených druhů trav a jetelovin
V polních experimentech byly ověřovány jak druhy běžně pěstované v podmínkách ČR,
které mají vyšlechtěny odrůdy pro využití v zemědělství i pro nezemědělské využití, tak druhy
netradiční (minoritní), z nichž některé jsou okrajově předmětem šlechtění. Všechny minoritní
travní druhy představují ekotypy získané z přírody. Minoritní druhy jetelovin představují
odrůdy vyšlechtěné v ČR. Běžně pěstované konvenční druhy trav a jetelovin jsou blíže
charakterizované v souběžně vydávané certifikované metodice: Salaš P. a kol. – Využití
obalovaného osiva pro zakládání porostů trav a jetelovin (2020). Charakteristiku
ověřovaných minoritních druhů trav a jetelovin uvádíme v následujícím textu.
Minoritní druhy trav
Bojínek tuhý (Phleum phleoides (L.) H. Karsten)
Synonymum: bojínek Boehmerův (P. boehmeri Wibel)
Druh vyskytující se na výslunných suchých stráních, mezích, stepních loukách a v suchých
lesích od nížin do pahorkatin. Volně trsnatá, vytrvalá šedavě zelená tráva se vzpřímenými
stébly dlouhými 30–60 cm; listy 5–15 cm dlouhé, 1–5 mm široké, ploché s bílým okrajem.
Květenstvím je úzce válcovitý lichoklas, k vrcholu postupně zužující, dlouhý 2–10 cm, 4–
7 mm široký a kvetoucí v červnu až červenci. Obilka je asi 1,3 mm dlouhá, hmotnost tisíce
obilek 0,1 g. Je středně raný, dozrává ve druhé polovině července. V současné době není
k dispozici odrůda bojínku tuhého. Je vhodnou komponentou v suchomilných krajinných
trávnících, uplatnění může nalézt zvláště ve svahových partiích.
Kostřava žlábkatá (Festuca rupicola Heuff.)
Synonymum: F. sulcata (Hackel) Nyman
Roste na suchých travnatých stráních, stepích, lesních holinách, na zaplavovaných loukách
od nížin do podhůří. Vytrvalý, hustě trsnatý druh dosahující výšky 20–70 cm s listy širokými
0,4–1,2 mm, které jsou zelené až žlutozelené, jen za sucha nasivělé. Lata je dlouhá 2–8 cm,
kvete v květnu až v červnu, dozrává v červnu až v červenci. Hmotnost tisíce obilek je přibližně
0,8 g. Druh je okrajově předmětem šlechtění, ale v současnosti není v ČR dostupná odrůda.
Uplatnění nalézá v extenzivně využívaných suchovzdorných krajinných trávnících.
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Sveřep vzpřímený (Bromus erectus Huds.)
Synonymum: Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.
Druh hojně se vyskytující na suchých i dočasně vlhkých loukách, pastvinách, výslunných
křovinatých stráních na vápenitých půdách od nížin do podhůří. Hustě trsnatá vytrvalá tráva
s krátkými podzemními výběžky dorůstající výšky 40–120 cm. Listy jsou šedozelené, dlouhé
5–45 cm a široké u přízemních listů 2–3 mm, u listů na stéble 4–6 mm. Lata je úzká, přímá,
stažená, dlouhá 6–25 cm. Kvete v květnu až červnu, dozrává od začátku července. Obilka
dosahuje délky 8–11 mm, hmotnost tisíce obilek je 3,5–5,5 g. Vzhledem k bohatému
kořenovému systému vyniká odolností k suchu a malou náročností na živiny. Je teplomilný,
světlomilný, zimovzdorný a dobře snáší i zatěžování (sešlapáváním); schopnost obrůstání po
sečích je nižší. V minulosti byl okrajově také předmětem šlechtění, ale v současnosti není
podle listiny OECD (2020) k dispozici žádná odrůda sveřepu vzpřímeného. Je vhodný do
směsí pro extenzivně využívané krajinné trávníky v teplých oblastech na vápenitých půdách
a pro zatravňování suchých strání, silničních svahů a železničních náspů.
Třeslice prostřední (Briza media L.)
Druh vyskytující se hojně na loukách, pastvinách a mezích od nížin do hor. Víceletá, volně
trsnatá tráva s krátkými výběžky, která dorůstá výšky 20–50 cm. Listy jsou dlouhé 4–15 cm
a široké 2–4 mm. Lata je přímá, pyramidální, dlouhá 4–18 cm. Kvete v květnu až červenci,
dozrává od počátku července. Obilka je dlouhá 1–1,5 mm, hmotnost tisíce obilek je 0,4–
0,6 g. Výhodou je nízká produkce nadzemní biomasy. V současnosti jsou v obchodní síti
nabízeny především okrasné kultivary třeslice prostřední. Vyhovují jí půdy neutrální až slabě
kyselé a na výslunných stanovištích. Vyznačuje se dobrou odolností vůči suchu a dobrou
zimovzdorností. Vzhledem ke slabší konkurenční schopnosti je vhodná do směsí pro
extenzivně využívané, druhově bohaté krajinné trávníky na chudších stanovištích.
Žitňák hřebenitý (Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv.)
Synonymum: Agropyron cristatum (L.) Gaertn. p. p.
Roste na mírně ruderalizovaných místech na suchých stráních, okrajích cest,
narušovaných místech v sídlech, opuštěných vinicích, úhorech od nížin do pahorkatin.
Vytrvalý trsnatý travní druh, který dorůstá výšky 30–60 cm. Listy jsou 6–12 cm dlouhé, 2–
5 mm široké, šedozelené a tuhé. Klas s charakteristicky dvouřadě hřebenitě uspořádanými
klásky je 2–7 cm dlouhý. Kvete v květnu až červenci. Obilky jsou 5–8 mm dlouhé a hmotnost
tisíce obilek je přibližně 1,6–1,8 g. V minulosti byl předmětem šlechtění na Slovensku.
V listině odrůd OECD (2020) měl k dispozici 8 odrůd s těžištěm šlechtění v Kanadě, okrajově
také v Bulharsku a Rumunsku. Druh se vyznačuje dlouhověkostí, hlubokým, až 1 m dlouhým
kořenovým systémem a s tím spojenou dobrou odolností k suchu. Dále je tolerantní k mrazu,
zatěžování sešlapáváním i spásáním a k poškození ohněm. Nejlépe roste na hlinitých půdách,
ale toleruje také písčité půdy s dostatkem vápna a mírně zasolené půdy. Je schopen
tolerovat zastínění, ale nejlépe roste na osluněných stanovištích. Nesnáší těžké jílovité půdy.
Dobře se uplatňuje při rekultivačním, stabilizačním a protierozním zatravňování zvláště na
sušších stanovištích. Význam má také jako pícnina využívaná na pastvinách, neboť zvláště na
jaře a na podzim poskytuje chutnou a kvalitní píci využitelnou pro hospodářská zvířata
i volně žijící herbivory.
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Minoritní druhy jetelovin
Čičorka pestrá (Securigera varia (L.) Lassen)
Na našem území se vyskytuje roztroušeně až hojně na travnatých stráních, mezích,
náspech, suchých loukách, pastvinách a ruderálních trávnících od nížin do hor. Jedná se
o vytrvalý druh, v roce výsevu vytvářející slabě vyvinutý trs, který je v následujících letech
přilehlý až rozložený a dorůstá výšky 30–120 cm. Není náročná na půdní a klimatické
podmínky, její předností je schopnost rozrůstání se podzemními výběžky, kterými zpevňuje
vrchní vrstvy půdy a tím zabraňuje vodní erozi na exponovaných svazích. Používá se tedy
především na zpevňování silničních svahů, břehů a jako komponenta do směsí pro
mimoprodukční plochy. Bohatě kvete od června do září, květy jsou růžové barvy, v menší
míře nafialovělé a v krajině působí esteticky. Lze ji pěstovat v čisté kultuře nebo
v jetelovinotravních směsích. Dle katalogu OECD (2020) má v současnosti k dispozici
4 odrůdy. Je dobrým zdrojem potravy pro opylovatele. Lze ji zkrmovat zvířatům se složeným
žaludkem (přežvýkavci), pro koně a monogastry je jedovatá. Dříve bývala využívána
v lidovém léčitelství. V celé rostlině a zvláště pak v jejích semenech je obsažen jedovatý
kardiotonický saponin koronillin.
Jetel bledožlutý (Trifolium ochroleucon Hudson)
Přirozeně roste na sušších až mírně vlhkých loukách, pastvinách, mezích a lesních okrajích
převážně v pahorkatinách. Vytrvalý druh s tenkým a často větveným kořenem a plazivým
oddenkem. Lodyhy jsou přímé nebo vystoupavé, jednoduché nebo chudě větvené a dorůstají
výšky 60 cm. Květní hlávky jsou kulovité až elipsoidní, barva květů je žlutá a kvete od konce
května do července. Plodem jsou vejcovité lusky. Semena mají elipsoidní tvar a jsou pískově
žlutá až žlutozelená s hmotností tisíce semen přibližně 1,7 g. Půdy preferuje těžší, hlinité
nebo jílovité. Používá se do jetelovinotravních směsí a jako zdroj pastvy pro opylovatele.
Jetel panonský (Trifolium pannonicum Jacq.)
Vytrvalý druh jetele s hlavním areálem rozšíření v Maďarsku, zasahuje i na Ukrajinu, do
Itálie, na Balkán a také na naše území, kde se tento druh vyskytuje na suchých stepních
loukách a křovinách i na výslunných stráních především v oblasti Karpat. Má hluboký
řepovitý kořen a krátce plazivý oddenek. Lodyhy jsou přímé nebo vystoupavé, vysoké 20–
80 cm a jsou ochlupené. Květní hlávky jsou dlouze stopkaté a mají vejcovitý nebo válcovitý
tvar. Barva květů je žlutobílá. Doba kvetení je od června do srpna. Semena jsou nesouměrně
srdcovitá až elipsovitá se světle žlutou až pískově hnědou barvou. Hmotnost tisíce semen se
pohybuje kolem 2,8 g. Ve starší literatuře je uváděna jeho dobrá pícní kvalita. Vedle využití
ke krmení hospodářských zvířat nachází uplatnění jako komponenta do účelových travních
směsí na vytrvalé a dočasné louky i pastviny zejména pro jeho dlouhověkost (5–7 roků). Patří
k důležitým potravním zdrojům pro opylovatele, především čmeláky. Je vhodný k pěstování
v sušších podmínkách.
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Mezidruhový hybrid jetelů (Trifolium pratense L. × Trifolium medium L.)
Mezidruhový hybrid vyšlechtěný na základě mezidruhového křížení jetele lučního 'Tatra'
a jetele prostředního. Víceletá jetelovina, která je vhodná jako náhrada jetele lučního. Výška,
doba kvetení a kvalita píce je srovnatelná se standardními odrůdami tetraploidního jetele
lučního. Pro rostliny jsou typické krátké podzemní výběžky a vyšší vytrvalost. Hmotnost tisíce
semen je 2,8 g. Využití nachází jako pícnina na orné půdě v čistosevu nebo ve směsích s
travami (především s pozdnějšími druhy trav), k přímému zkrmování nebo konzervaci, jako
komponenta jetelovinotravních směsí pro zakládání či obnovu trvalých travních porostů a
jako zdroj pastvy pro opylovatele.
Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus L.)
Víceletá až vytrvalá rostlina se silným, téměř dřevnatým kořenem. Má bohatě vyvinutý
kořenový systém pronikající do značných hloubek. Trs vyniká bohatostí lodyh, které jsou
u prošlechtěných odrůd 70–80 cm vysoké, poléhavé až vzpřímené. Barva květů je žlutá,
někdy se vyskytují i květy bílé nebo načervenalé. Květy vylučují značné množství nektaru
a jsou proto hojně navštěvovány opylovateli. Plodenstvím je lusk. Štírovník růžkatý má velmi
širokou stanovištní amplitudu, je vytrvalý a odolný k nepříznivým půdním a klimatickým
podmínkám. V čistých porostech vytrvává na stanovišti 6–7 let. V požadavcích na stanoviště
je velice skromný. Je možno jej pěstovat na všech typech zemědělských půd, včetně půd
velmi chudých a suchých. Jeho předností jsou minimální požadavky na vláhu, na druhé
straně však snáší i vyšší hladinu podzemní vody a také déletrvající zamokření. Je odolný vůči
holomrazům a snáší i déletrvající sněhovou pokrývku. V přirozených travních porostech bývá
častěji rozšířen na chudších půdách, kde nemají trávy takovou konkurenční schopnost.
Listina OECD (2020) uvádí 52 odrůd štírovníku růžkatého. Jedná se tedy o druh, kterému je
věnována značná pozornost šlechtitelů. V ČR se vyskytuje hojně na loukách, pastvinách,
stráních, mezích, pasekách, písčinách a březích vod od nížin do hor. Uplatnění nalézá ve celé
řadě jetelovinotravních směsí. Svojí vytrvalostí umožňuje zastoupení ve směsích ve větším
množství, aniž by hrozilo nebezpečí rychlého ústupu a prořídnutí porostů, jak tomu bývá u
jiných jetelovin. Při tomto vysokém zastoupení štírovníku ve směsi je možno získat poměrně
vysoké výnosy píce i bez hnojení vyššími dávkami dusíku, protože štírovník růžkatý velice
dobře váže vzdušný dusík pomocí hlízkových bakterií. Je také vhodný do směsí pro trvalé
pastviny.
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III. Výsledky

Lokalita Hodonín–Pánov
2017
Jak je z předložených výsledků zřejmé (Tab. 11), pokryvnost (zápoj) se mezi jednotlivými
druhy trav i jetelovin v roce 2017 značně lišil. V rámci druhů sledovaných v pokusu 1 byla
největší pokryvnost v průměru variant zjištěna z trav u druhu Lolium perenne (44,1 %)
a z jetelovin u druhu Onobrychis viciifolia (49,7 %). Naopak nejnižší pokryvnost z trav byla u
druhu Poa pratensis (2,5 %) a z jetelovin u druhu Medicago lupulina (15,4 %). Při zohlednění
vlivu aplikovaných PPL byla vyšší pokryvnost ve variantě s aplikovanými PPL sledována u
těchto druhů trav: Festuca rubra (pokryvnost vyšší o 18,2 %), Lolium perenne (14,3 %),
Phleum pratense (5,8 %) a Festuca pratensis (5,0 %). V případě druhu Poa pratensis nebyl
pozitivní vliv aplikovaných PPL sledován, což přikládáme mimořádně špatným klimatickým
podmínkám, které komentujeme podrobněji dále, v interakci s dlouhou dobou vzcházení
tohoto travního druhu. V rámci netradičních druhů trav a jetelovin sledovaných v pokusu 2
jsme pozorovali nižší pokryvnosti než u druhů v pokusu 1 (Tab. 12). V průměru obou variant
byla nejvyšší pokryvnost z trav zjištěna u druhu Bromus erectus (30,3 %) a z jetelovin u druhu
Trifolium × permixtum (18,1 %). Nejnižší pokryvnost z travních druhů byla u druhu Briza
media (6,7 %) a z jetelovin u druhu Trifolium pannonicum (1,2 %). Vyšší pokryvnost ve
variantě s aplikovanými PPL byla sledována u travních druhů Briza media (pokryvnost proti
variantě bez PPL vyšší o 7 %) a Phleum phleoides (6 %). V případě ostatních netradičních
travních druhů a všech netradičních druhů jetelovin byla pokryvnost ve variantě bez PPL
vyšší než ve variantě s aplikovanými PPL.
Tab. 11 Výsledky hodnocení pokryvnosti trav a jetelovin (Pokus 1, průměr 3 opakování
a všech termínů hodnocení)
Druh
Festuca pratensis
Festuca rubra
Lolium perenne
Phleum pratense
Poa pratensis
Anthyllis vulneraria
Medicago lupulina
Melilotus albus
Onobrychis viciifolia
Trifolium repens

Pokryvnost porostu (%)
Kontrolní varianta
Varianta
(bez PPL)
s aplikovanými PPL
22,8
27,8
17,9
36,1
36,9
51,2
9,9
15,7
3,0
2,0
27,6
32,7
20,2
10,6
37,9
21,9
41,3
58,1
24,3
40,6

36

Průměr druhu
25,3
27,0
44,1
12,8
2,5
30,1
15,4
29,9
49,7
32,4

Tab. 12 Výsledky hodnocení pokryvnosti trav a jetelovin (Pokus 2, průměr 3 opakování
a všech termínů hodnocení)
Druh
Agropyron pectinatum
Briza media
Bromus erectus
Festuca rupicola
Phleum phleoides
Lotus corniculatus
Securigera varia
Trifolium ochroleucon
Trifolium pannonicum
Trifolium × permixtum

Pokryvnost porostu (%)
Kontrolní varianta
Varianta
(bez PPL)
s aplikovanými PPL
35,3
18,3
3,2
10,2
36,0
24,6
21,9
13,4
5,0
11,0
3,7
2,7
21,0
9,6
6,1
2,3
2,4
0,0
24,2
12,0

Průměr druhu
26,8
6,7
30,3
17,7
8,0
3,2
15,3
4,2
1,2
18,1

V rámci pokusu 1 výsledky ukazují na poměrně dobré zapojení většiny druhů trav
i jetelovin na počátku sledovaného období s některými výjimkami (např. Poa pratensis,
Phleum pratense, Medicago lupulina). To přikládáme dobrým podmínkám pro vzejití,
zejména vlhkostním poměrům bezprostředně po založení pokusů. V dalších termínech
hodnocení však dochází k zásadnímu snižování pokryvnosti všech druhů, což si vysvětlujeme
mimořádně suchým obdobím s výskytem vysokých teplot v měsících červen – srpen.
Předpokládáme, že po úspěšném vzejití porostů nebyly ještě v takto časné vývojové fázi
rostlin aplikované PPL schopny plně stabilizovat a ochránit porosty před dopady nedostatku
vláhy, navíc s přihlédnutím k délce nepříznivého období. Během hodnocení pokryvnosti
řešitelský tým nalézal zaschlé rostlinky trav i jetelovin a postupně docházelo k plošnému
úhynu porostů. Tento stav byl zjištěn při hodnocení pokryvnosti v druhém termínu
26. 7. 2017 a situace gradovala při hodnocení 31. 8. 2017, kdy byly zaznamenávány
minimální nebo žádné pokryvnosti, zejména u travních druhů. U některých druhů byl úhyn
porostů ve variantě s aplikovanými PPL, zejména ve druhém termínu, pomalejší.
Z travních druhů byl tento jev zjištěn v případě druhů Lolium perenne (67,1 % varianta
s PPL × 32,4 % varianta bez PPL), Festuca rubra (40 % × 3,1 %), Festuca pratensis (16 % × 1,8
%); a z jetelovin u druhů Onobrychis viciifolia (69,8 % × 56,4 %), Trifolium repens (54,2 % ×
17,3 %) a Anthyllis vulneraria (36 % × 23,1 %). Částečné zlepšení pokryvnosti porostů bylo
zjištěno při posledním hodnocení na konci vegetačního období 20. 10. 2017, kdy převážná
většina sledovaných druhů díky příhodným klimatickým podmínkám v různé míře
regenerovala. Také v tomto termínu byla vyšší pokryvnost ve variantě s aplikovanými PPL
zjištěna u druhů: Lolium perenne (40,9 % × 21,3 %), Festuca rubra (23,6 % × 8 %), Festuca
pratensis (14,2 % × 7,1 %), Phleum pratense (3,6 % × 0,4 %), Onobrychis viciifolia (41,8 % ×
19,1 %), Anthyllis vulneraria (21,8 % × 12,9 %), Trifolium repens (20,9 % × 4,4 %).
V případě netradičních druhů v rámci pokusu 2 byla situace s postupným vývojem porostů
velmi podobná pokusu 1. Největší pokryvnosti byly sledovány v první termínu hodnocení,
přičemž obecně byly dosahované pokryvnosti nižší než v případě druhů v pokusu 1. Postupně
v dalších letních termínech hodnocení docházelo ke snižování pokryvnosti sledovaných
druhů a v termínu 31. 8. 2017 již nebyly některé druhy trav a prakticky všechny druhy
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jetelovin vůbec nalezeny. Také zde došlo k různě rozsáhlé regeneraci vybraných druhů
v podzimním období, což bylo zjištěno v rámci hodnocení 20. 10. 2017. V případě
netradičních druhů v pokusu 2 však nebyl zjištěn pozitivní vliv aplikovaných PPL na hodnoty
pokryvnosti, kromě travního druhu Briza media v termínu 26. 7. 2017 (13,3 % × 3,1 %), který
ale při posledním termínu hodnocení již nebyl nalezen v žádné variantě pokusu.

Obr. 31 Dřevěný rámeček určený pro Obr. 32 Hodnocení pokryvnosti porostů na
hodnocení pokryvnosti
lokalitě Hodonín–Pánov 31. 8. 2017
Na konci vegetačního období 2017 bylo provedeno zhodnocení dosažených růstových
fází. Hodnocení růstových fází bylo prováděno u vysetých druhů pomocí mezinárodní
makrofenologické stupnice BBCH za použití číselných kódů 00 až 99 (Meier et al., 2001). Při
určování vývojového stavu porostu byly hodnoceny převládající fáze u jednotlivých
rostlinných druhů. Pro zhodnocení výsledků za všechna opakování v rámci jednotlivých
variant byla vypočtena nejčastější zjištěná hodnota v rámci souboru dat (modus). Na základě
hodnocení růstových fází BBCH v rámci pokusů 1 a 2 můžeme konstatovat, že fertilní fáze
(kvetení) dosáhl pouze jediný druh, a to Melilotus albus (Obr. 33). Všechny ostatní druhy trav
a jetelovin dosahovaly nejvýše růstové fáze prodlužování stonku / vývoje hlavního výhonu
(BBCH 30–39; Obr. 34), nebo nižších fází formování postranních odnoží v případě druhů
Festuca rupicola a Phleum pratense ve variantě s aplikací PPL (BBCH 20–29) a v jednom
případě u druhu Briza media pouze růstové fáze vývoje listů (BBCH 10–19). Nebyly sledovány
zásadní rozdíly v dosahovaných růstových fázích mezi variantami s aplikací a bez aplikace
PPL.
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Obr. 33 Druh Melilotus albus na lokalitě Obr. 34 Druh Festuca rubra na lokalitě
Hodonín–Pánov 20. 10. 2017
Hodonín–Pánov 20. 10. 2017
Během roku 2017 byl hodnocen zdravotní stav jednotlivých druhů, tj. výskyt chorob
a škůdců. V případě jetelovin bylo hodnocení prováděno podle klasifikátoru pro rod Trifolium
(Vacek et al., 1985) a v případě trav podle klasifikátoru používaného pro hodnocení
genetických zdrojů trav (Ševčíková et al., 2002). Na žádném z travních druhů nebyl zjištěn
výskyt chorob ani škůdců, tj. všechny druhy a ve všech variantách byly hodnoceny stupněm 9
(velmi vysoká odolnost). U jetelovin byla situace odlišná, neboť na lokalitě Hodonín–Pánov
byly vyseté jeteloviny napadeny listopasy rodu Sitona, zejména listopasem čárkovaným
(Sitona lineatus). Nebyly ale způsobeny masívní poškození typu holožír, které by způsobily
odumření vysetých druhů. Co se týče chorob, tak v podzimním termínu se díky vlhčímu
průběhu počasí vyskytlo padlí (Erysiphe trifolii). Tato choroba nezpůsobila ale závažnější
poškození porostů.
2018
V roce 2018 bylo hodnocení zaměřeno na růstové charakteristiky související s vývojem
porostů po opakovaném zasetí polních pokusů. Zhodnocení úspěšnosti založení pokusů trav
a jetelovin bylo prováděno během měsíce května (Obr. 35–38). Jednotlivé druhy poměrně
dobře vzešly, s výjimkou některých druhů (např. Briza media, Poa pratensis, Trifolium
ochroleucon, T. pannonicum). V rámci pokusu 1 byl z jetelovin nejlepší počáteční vývoj
sledován u druhu Onobrychis viciifolia a z travních druhů u Lolium perenne. V pokusu 2
dosahovaly z jetelovin nejlepšího počátečního vývoje druhy Trifolium × permixtum
a Securigera varia; z travních druhů to potom byly druhy Agropyron pectinatum a Bromus
erectus. Byla vyhodnocena rychlost vzcházení jednotlivých druhů trav a jetelovin v pokusech
1 a 2. U žádného travního druhu nebyly zjištěny významné rozdíly v rychlosti vzcházení mezi
oběma variantami, a to v pokusech 1 i 2. Podobně u jetelovin v pokusu 1 nebyly mezi
variantami rozdíly v rychlosti vzcházení. U všech jetelovin v pokusu 2 bylo vzcházení ve
variantě s PPL pomalejší a největší rozdíl v rychlosti vzcházení byl u druhů Trifolium
ochroleucon (6 dnů) a Lotus corniculatus (4 dny).
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Obr. 35 Vzcházející druh Festuca rubra Obr. 36 Vzcházející druh Medicago lupulina
11. 5. 2018
11. 5. 2018

Obr. 37 Vzcházející druh Onobrychis Obr. 38 Vzcházející druh Lolium perenne
viciifolia 23. 5. 2018
23. 5. 2018

Tab. 13 Výsledky hodnocení pokryvnosti trav a jetelovin v roce 2018 na lokalitě Hodonín–
Pánov (Pokus 1, průměr všech termínů hodnocení)
Druh
Festuca pratensis
Festuca rubra
Lolium perenne
Phleum pratense
Poa pratensis
Anthyllis vulneraria
Medicago lupulina
Melilotus albus
Onobrychis viciifolia
Trifolium repens

Pokryvnost porostu (%)
Kontrolní varianta
Varianta
(bez PPL)
s aplikovanými PPL
31,1
25,3
37,9
19,8
47,0
36,9
12,3
9,8
1,3
3,6
30,8
19,4
15,4
22,3
17,9
22,5
49,6
45,4
34,9
31,4
40

Průměr druhu
28,2
28,8
41,9
11,1
2,4
25,1
18,9
20,2
47,5
33,2

Tab. 14 Výsledky hodnocení pokryvnosti trav a jetelovin v roce 2018 na lokalitě Hodonín–
Pánov (Pokus 2, průměr všech termínů hodnocení)
Druh
Agropyron pectinatum
Briza media
Bromus erectus
Festuca rupicola
Phleum phleoides
Lotus corniculatus
Securigera varia
Trifolium ochroleucon
Trifolium pannonicum
Trifolium × permixtum

Pokryvnost porostu (%)
Kontrolní varianta
Varianta
(bez PPL)
s aplikovanými PPL
29,7
23,3
6,4
0,7
19,2
25,8
16,4
20,3
1,6
4,9
6,3
1,1
5,4
2,5
1,0
14,3
1,8
0,6
12,9
13,5

Průměr druhu
26,5
3,6
22,5
18,4
3,2
3,7
4,0
7,6
1,2
13,2

Obr. 39 Hodnocení pokryvnosti travních Obr. 40 Vzešlé rostliny druhu Bromus
druhů 11. 7. 2018
erectus (23. 5. 2018)
Jak je z předložených výsledků zřejmé, pokryvnost (zápoj) se mezi jednotlivými druhy trav
opět značně lišil. Nejvyšší pokryvnost v pokusu 1 měl druh Lolium perenne (41,9 %) a nejnižší
pokryvnost jsme zjistili u druhu Poa pratensis (2,4 %). Ve srovnání s výsledky z roku 2017 byly
průměrné pokryvnosti travních druhů na velice podobné úrovni (Tab. 13). Z pohledu vlivu
aplikovaných PPL byly větší rozdíly mezi oběma variantami zjištěny u těchto druhů: Festuca
rubra (ve variantě PPL pokryvnost nižší o 18,1 %), Lolium perenne (10,1 %) a Festuca
pratensis (5,8 %). V případě druhu Phleum pratense bylo snížení pokryvnosti ve variantě
s PPL o 2,6 %.
Na rozdíl od roku 2017 nebyl ve druhém roce řešení projektu zjištěn pozitivní vliv PPL na
pokryvnost travních druhů v pokusu 1. Důvodem mohou být jednak ještě více zhoršené
podmínky z pohledu dosahovaných teplot (vzduchu, půdy), ale také průběh srážek zejména
během vegetačního období. Také je pravděpodobné, že travní druhy vyžadují po výsevu delší
období pro vytvoření dostatečného kořenového systému, který by byl schopen vázat vodu
poutanou hydroabsorbentem s lignitem a pokud nastane suché období časně po zásevu,
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slabě vyvinutý kořenový systém nedokáže zachycovat dostatečné množství vody nezbytné
pro rostliny. V průměru obou variant byly dosahované pokryvnosti jednotlivých druhů nízké,
avšak je nutno přihlédnout k mimořádně nepříznivým podmínkám dané lokality, které byly
v roce 2018 zesíleny extrémním průběhem počasí.
U minoritních travních druhů v pokusu 2 nejlepších pokryvností v roce 2018 dosahovaly
druhy Agropyron pectinatum (26,5 %), Bromus erectus (22,5 %) a Festuca rupicola (18,4 %).
V případě druhů Briza media a Phleum phleoides bylo zastoupení na pokusných parcelách
nízké a dosahovalo hodnot 3–4 % (Tab. 14). Také u travních druhů v pokusu 2 byly zjištěné
pokryvnosti podobné s pokryvnostmi v roce 2017, avšak s tím rozdílem, že u některých
druhů (zvláště Bromus erectus, Briza media, Phleum phleoides) byla pokryvnost v roce 2018
nižší. Vzhledem k aplikovaným PPL bylo dílčí zvýšení pokryvnosti v této variantě zjištěno
u druhů Bromus erectus (navýšení o 6,6 %), Festuca rupicola (3,9 %) a Phleum phleoides
(3,3 %). U druhů Agropyron pectinatum a Briza media byla vyšší pokryvnost ve variantě bez
aplikovaných PPL.
V rámci jetelovin sledovaných v pokusu 1 byla největší pokryvnost v průměru variant
v roce 2018 zjištěna u druhu Onobrychis viciifolia (47,5 %). Naopak nejnižší pokryvnost měl
druh Medicago lupulina (18,9 %). Při zohlednění vlivu aplikovaných PPL byla vyšší pokryvnost
ve variantě s aplikovanými PPL sledována u těchto druhů jetelovin: Medicago lupulina
(6,9 %) a Melilotus albus (4,6 %). V rámci netradičních druhů jetelovin sledovaných v pokusu
2 jsme pozorovali výrazně nižší pokryvnosti než u druhů v pokusu 1. V průměru obou variant
byla nejvyšší pokryvnost z jetelovin u druhu Trifolium × permixtum (13,2 %). Nejnižší
pokryvnost z jetelovin byla u druhu Trifolium pannonicum (1,2 %). Vyšší pokryvnost ve
variantě s aplikovanými PPL byla sledována u druhů Trifolium ochroleucon (13,3 %)
a Trifolium × permixtum (0,6 %). Zejména u druhu Trifolium ochroleucon jde o velmi výrazný
nárůst pokryvnosti, který může být vysvětlen nevyrovnaností půdních podmínek. Výrazně
vyšší pokryvnosti byly totiž zjištěny pouze ve dvou opakováních v prvním termínu hodnocení.
V případě ostatních netradičních druhů byla pokryvnost ve variantě bez PPL vyšší než ve
variantě s aplikovanými PPL.
V rámci pokusu 1 výsledky ukazují na poměrně dobré zapojení (s ohledem na podmínky
lokality) většiny druhů trav i jetelovin na počátku sledovaného období s některými výjimkami
(např. Poa pratensis, Medicago lupulina). To přikládáme dobrým podmínkám v období
výsevu, především vlhkostním poměrům bezprostředně po založení pokusů, ale také nižším
teplotám vzduchu typickým pro toto roční období. Pokud ale porovnáme počáteční vývoj
s rokem 2017, potom u některých druhů trav dosahovaly porosty v roce 2018 poměrně
výrazně horších parametrů (Festuca pratensis, F. rubra). V dalších termínech hodnocení však
dochází k zásadnímu snižování pokryvnosti všech druhů, což si vysvětlujeme mimořádně
suchým obdobím s výskytem vysokých teplot (vzduchu i půdy) přibližně od konce dubna do
poloviny září. Předpokládáme, že po úspěšném vzejití porostů nebyly ještě v takto časné
vývojové fázi rostlin aplikované PPL schopny plně stabilizovat a ochránit porosty před
dopady nedostatku vláhy, navíc s přihlédnutím k délce nepříznivého období. Během
hodnocení pokryvnosti řešitelský tým nalézal zasychající rostlinky trav i jetelovin a postupně
docházelo k plošnému úhynu porostů v ještě větší míře než v roce 2017. Tento stav byl
zjištěn při hodnocení pokryvnosti v druhém termínu 11. 7. 2018 (trávy) i 19. 7. 2018
(jeteloviny) a situace gradovala při hodnocení 18. 9. 2018, kdy byly zaznamenávány
minimální nebo žádné pokryvnosti, zejména u jetelovin.
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U druhu Medicago lupulina (23,6 % varianta s PPL × 8,9 % varianta bez PPL) byl úhyn
porostů ve variantě s aplikovanými PPL, zejména ve druhém termínu hodnocení, pomalejší.
Částečné zlepšení pokryvnosti porostů bylo zjištěno při posledním hodnocení na konci
vegetačního období 5. 11. 2018, kdy převážná většina sledovaných druhů díky příhodným
klimatickým podmínkám v různé míře regenerovala. Tato míra regenerace však byla
vzhledem k vyšší intenzitě sucha v roce 2018 nižší než v roce 2017. V tomto termínu byla
vyšší pokryvnost ve variantě s aplikovanými PPL zjištěna u druhů: Medicago lupulina (5,3 % ×
0 %), Melilotus albus (3,6 % × 0 %).
V případě netradičních druhů v rámci pokusu 2 byla situace s postupným vývojem porostů
velmi podobná pokusu 1. Také u tohoto pokusu byl počáteční stav některých druhů trav
a jetelovin horší než v roce 2017 (např. Agropyron pectinatum, Phleum phleoides, Securigera
varia, Trifolium × permixtum). Největší pokryvnosti byly sledovány v prvním termínu
hodnocení. Postupně v dalších letních termínech hodnocení docházelo ke snižování
pokryvnosti sledovaných druhů a v termínu 18. 9. 2018 již nebyly některé druhy trav
a prakticky všechny druhy jetelovin vůbec nalezeny. Také zde došlo k různě rozsáhlé
regeneraci některých druhů v podzimním období, což bylo zjištěno v rámci hodnocení
5. 11. 2018.
V případě netradičních druhů jetelovin v pokusu 2 však nebyl zjištěn pozitivní vliv
aplikovaných PPL na hodnoty pokryvnosti, kromě druhu Trifolium ochroleucon v termínu
30. 5. 2018 (51,6 % × 3,1 %), který ale při posledních dvou termínech hodnocení již nebyl
téměř vůbec nalezen v žádné variantě pokusu. U travních druhů byl výraznější pozitivní vliv
aplikovaných PPL zjištěn v prvním termínu hodnocení u druhů Bromus erectus (60,9 % ×
44,4 %) a Agropyron pectinatum (58,2 % × 47,6 %). Ve druhém termínu hodnocení potom
u druhů Phleum phleoides (19,6 % × 1,8 %) a Bromus erectus (32,4 % × 18,7 %).
Na konci vegetačního období 2018 bylo provedeno zhodnocení dosažených růstových
fází. Při určování vývojového stavu porostu byly hodnoceny převládající fáze u jednotlivých
rostlinných druhů. Pro zhodnocení výsledků u trav za všechna opakování v rámci jednotlivých
variant byla vypočtena nejčastější zjištěná hodnota v rámci souboru dat (modus). V případě,
kdy nebyly nalezeny alespoň dvě stejné hodnoty, uvádíme nejvyšší dosaženou růstovou fázi
v dané variantě. U jetelovin byly ze zjištěných hodnot BBCH vypočteny průměry ze tří
opakování. Pokud u některých druhů nebyl nalezen reprezentativní počet rostlin na parcele,
potom tento druh nebyl hodnocen.
Zatímco v roce 2017 dosahovaly v pokusu 1 travní druhy Festuca pratensis, F. rubra,
Lolium perenne i Phleum pratense a v pokusu 2 druhy Agropyron pectinatum a Bromus
erectus vývoje hlavního výhonu (BBCH 30–39), tak v roce 2018 všechny nalezené travní
druhy dosahovaly nejvýše růstové fáze formování postranních odnoží (BBCH 20–29). U všech
druhů kostřav v obou pokusech (F. rubra, F, rupicola, F. pratensis) a u druhu Bromus erectus
v pokusu 2 byla ve variantě s PPL zjištěna vyšší růstová fáze, což znamenalo vyšší počet
vytvořených odnoží. Jednalo se však pouze o rozdíl 1–2 vytvořených odnoží navíc proti
rostlinám v kontrolní variantě. Větší rozdíl jsme zjistili u druhu Agropyron pectinatum, který
na kontrolní variantě dosahoval BBCH 22 a ve variantě s PPL byla BBCH 29 a došlo tedy
k navýšení počtu vytvářených odnoží o 7 a více.
Na základě hodnocení růstových fází BBCH v rámci pokusů 1 a 2 můžeme konstatovat, že
v průběhu vegetace dosáhl fertilní fáze (kvetení) pouze jediný druh, a to sice Melilotus albus.
V období podzimního hodnocení však již dříve kvetoucí lodyhy byly odumřelé, a na parcelách
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byly nalezeny pouze později vzešlé rostliny, které byly ve sterilním stavu. Všechny ostatní
druhy jetelovin dosahovaly v průměru nejvýše růstové fáze přízemní listová růžice s 8–9 listy
(BBCH 18–19). Druh Onobrychis viciifolia dosáhl nejvyšší BBCH fáze – 21, a to sice ve variantě
bez aplikace PPL, což je o 5 bodů více než u varianty s aplikovanými PPL. Nebyly sledovány
zásadní rozdíly v dosahovaných růstových fázích mezi variantami s aplikací a bez aplikace
PPL.
Během roku 2018 byl hodnocen zdravotní stav jednotlivých travních druhů, tj. výskyt
chorob a škůdců. V případě jetelovin bylo hodnocení prováděno podle klasifikátoru pro rod
Trifolium (Vacek et al., 1985) a v případě trav podle klasifikátoru používaného pro hodnocení
genetických zdrojů trav (Ševčíková et al., 2002). Na žádném z travních druhů nebyl zjištěn
výskyt chorob ani škůdců, tj. všechny druhy a ve všech variantách na lokalitě Hodonín–Pánov
byly hodnoceny stupněm 9 (velmi vysoká odolnost). Co se týče jetelovin, tak v pokusu 1
nejvyšší odolnost vůči napadení chorobami prokázal druh Anthyllis vulneraria (7,8), a
v pokusu 2 druh Securigera varia (7,6). U škůdců byl nejodolnější druh Onobrychis viciifolia
(6,1) a v pokusu 2 pak druh Trifolium ochroleucon (6,6). Jeteloviny byly napadeny listopasy
rodu Sitona, zejména listopasem čárkovaným (Sitona lineatus). Nebyly ale způsobeny
masívní poškození typu holožír, které by způsobily odumření vysetých druhů. Poškození
listopasy rodu Sitona je znázorněno na obr. 41–42. Co se týče chorob, tak v podzimním
termínu se díky vlhčímu průběhu počasí vyskytlo padlí (Erysiphe trifolii). Tato choroba ale
nezpůsobila závažnější poškození porostů.

Obr. 41 Intenzivní žír listopasy na mladé Obr. 42 Listopasi rodu Sitona a viditelné
rostlince druhu Medicago lupulina
poškození na listech vojtěšky

2019
V roce 2019 bylo hodnocení zaměřeno na růstové charakteristiky související s vývojem
porostů ve druhém roce po zasetí polních pokusů. Polní pokusy, založené výsevem v roce
2018 byly na této lokalitě nejvíce poškozené extrémním suchem roku 2018, což znemožnilo
provedení celé řady plánovaných hodnocení. Tato hodnocení však bylo možné provést na
poloprovozní ploše, která byla založena na jaře 2019 a pro získání dalších výsledků byla
využívána také během roku 2020. Výsledky hodnocení poloprovozní plochy uvádíme dále
v textu.
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Obr. 43 Pokus 1 na lokalitě Hodonín– Obr. 44 Hodnocení pokryvnosti travních druhů
Pánov; 10. 7. 2019
11. 10. 2019
Tab. 15 Výsledky hodnocení pokryvnosti trav a jetelovin v roce 2019 na lokalitě Hodonín–
Pánov (Pokus 1, průměr všech termínů hodnocení)
Druh
Festuca pratensis
Festuca rubra
Lolium perenne
Phleum pratense
Poa pratensis
Anthyllis vulneraria
Medicago lupulina
Melilotus albus
Onobrychis viciifolia
Trifolium repens

Pokryvnost porostu (%)
Kontrolní varianta
Varianta
(bez PPL)
s aplikovanými PPL
1,8
0,7
50,6
19,0
6,1
3,7
0,6
0,0
0,3
0,2
30,6
18,9
15,9
21,2
18,3
21,1
54,4
43,4
36,0
29,4

Průměr druhu
1,2
34,8
4,9
0,3
0,3
24,7
18,6
19,7
48,9
32,7

Tab. 16 Výsledky hodnocení pokryvnosti trav a jetelovin v roce 2019 na lokalitě Hodonín–
Pánov (Pokus 2, průměr všech termínů hodnocení)
Druh
Agropyron pectinatum
Briza media
Bromus erectus
Festuca rupicola
Phleum phleoides
Lotus corniculatus
Securigera varia
Trifolium ochroleucon
Trifolium pannonicum
Trifolium × permixtum

Pokryvnost porostu (%)
Kontrolní varianta
Varianta
(bez PPL)
s aplikovanými PPL
18,9
5,8
0,1
0,1
12,8
6,1
10,3
11,6
0,6
0,7
6,3
1,1
5,4
2,5
1,1
14,2
2,0
0,8
12,6
13,4
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Průměr druhu
12,3
0,1
9,4
10,9
0,6
3,7
4,0
7,6
1,4
13,0

Z dosažených výsledků uvedených v tab. 15 vyplývá, že pokryvnost (zápoj) u travních
druhů dosahoval velmi nízkých hodnot. Nejvyšší pokryvnost v pokusu 1 měl druh Festuca
rubra (34,8 %). Druh Lolium perenne dosahoval průměrné pokryvnosti 4,9 % a všechny
ostatní druhy trav v tomto pokusu měly pokryvnost velmi nízkou až žádnou. U všech travních
druhů byla větší pokryvnost sledována ve variantě kontrolní (bez PPL) a nejvýraznější rozdíl
mezi těmito variantami byl u druhu Festuca rubra (31,6 %). Z nízkých hodnot pokryvností lze
vyvodit závěr, že zhoršené podmínky z pohledu dosahovaných teplot (vzduchu, půdy), ale
také průběh srážek zejména během vegetačního období v roce výsevu 2018 vedly
k zásadnímu úhynu porostů trav, které si nestačily vytvořit dostatečně bohatý kořenový
systém. Dosažené poznatky byly zohledněny při založení poloprovozní plochy v roce 2019,
kdy byl použit velmi časný termín výsevu pro maximální využití vláhy v předjarním a jarním
období a také samotné technologii aplikace PPL, konkrétně lignitu, který byl aplikován již na
podzim, tj. několik měsíců před vlastním výsevem poloprovozní plochy tak, aby lignit navázal
do své struktury vodu obsaženou v půdě během zimního období a byl schopný tuto vodu
poskytnout rostlinám. U minoritních travních druhů v pokusu 2 se v roce 2019 nejvíce
uplatnily druhy Agropyron pectinatum (12,2 %), Bromus erectus (9,4 %) a Festuca rupicola
(10,9 %). V případě druhů Briza media a Phleum phleoides bylo zastoupení na pokusných
parcelách nízké a rostliny se vyskytovaly na parcelách pouze ojediněle až roztroušeně (Tab.
16). Výraznější rozdíly mezi variantami pokusu byly nalezeny u druhu Agropyron pectinatum
a Bromus erectus, které dosahovaly výrazně lepší pokryvnosti ve variantě bez PPL.
Aplikované PPL zvýšily pokryvnost pouze u druhu Festuca rupicola, ale rozdíl byl
zanedbatelný a představoval 1,3 %.
V rámci jetelovin sledovaných v pokusu 1 byla největší pokryvnost v průměru variant
v roce 2019 zjištěna u druhu Onobrychis viciifolia (48,9 %). Naopak nejnižší pokryvnost měl
druh Medicago lupulina (18,6 %). Při zohlednění vlivu aplikovaných PPL byla vyšší pokryvnost
ve variantě s aplikovanými PPL sledována u těchto druhů jetelovin: Medicago lupulina
(5,3 %) a Melilotus albus (2,8 %). V rámci netradičních druhů jetelovin sledovaných v pokusu
2 jsme pozorovali výrazně nižší pokryvnosti než u druhů v pokusu 1. V průměru obou variant
byla nejvyšší pokryvnost z jetelovin u druhu Trifolium × permixtum (13 %). Nejnižší
pokryvnost z jetelovin byla u druhu Trifolium pannonicum (1,4 %). Vyšší pokryvnost ve
variantě s aplikovanými PPL byla sledována u druhů Trifolium ochroleucon (13,1 %)
a Trifolium × permixtum (0,8 %). Zejména u druhu Trifolium ochroleucon jde o velmi výrazný
rozdíl v pokryvnosti, který může být vysvětlen nevyrovnaností půdních podmínek. V případě
ostatních netradičních druhů byla pokryvnost ve variantě bez PPL vyšší než ve variantě
s aplikovanými PPL.
V roce 2019 bylo provedeno zhodnocení dosažených růstových fází. Travní druhy byly
hodnoceny 2x ročně (25. duben, 6. listopad) a jeteloviny 1x ročně (24. duben). Pro
zhodnocení výsledků u trav za všechna opakování v rámci jednotlivých variant byla
vypočtena nejvyšší dosažená růstová fáze v dané variantě. V některých termínech nebyl
u některých druhů nalezen dostatečný počet rostlin trav k provedení vyhodnocení BBCH.
U jetelovin byly ze zjištěných hodnot BBCH vypočteny průměry ze tří opakování. Pokud
u některých druhů nebyl nalezen reprezentativní počet rostlin na parcele, potom tento druh
nebyl hodnocen.
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Z travních druhů v pokusu 1 dosáhly generativní fáze všechny druhy a v druhém termínu
hodnocení se již nacházely ve fázi počátku dormance (BBCH 93). V tomto termínu hodnocení
byly nalezeny rozdíly mezi variantami u druhu Festuca pratensis, který ve variantě PPL dosáhl
nejvyšší růstové fáze prodlužování stébla (BBCH 31), zatímco ve variantě kontrolní dosáhl
BBCH 93, a dále u druhu Poa pratensis, který v kontrolní variantě dosáhl BBCH 31 a ve
variantě s PPL BBCH 93. V pokusu 2 dosáhly generativní fáze a v druhém termínu hodnocení
také fáze počátku dormance druhy Agropyron pectinatum, Bromus erectus a Festuca
rupicola. Druhy Briza media a Phleum phleoides, které v prvním termínu hodnocení nebyly
nalezeny v dostatečném počtu rostlin k provedení zhodnocení, nedosáhly v druhém termínu
hodnocení generativní ani žádné vyšší růstové fáze. Rozdíly u travních druhů v pokusu 2 mezi
variantami pokusu nebyly zjištěny.
V roce 2019 dosáhly generativní fáze všechny vyseté druhy jetelovin. V jarním termínu
hodnocení (24. 4. 2019) byly shledány jen malé statisticky nevýznamné rozdíly
v pokryvnostech mezi variantami s aplikovanými PPL a bez aplikace PPL. U jetelovin byl
pozorován největší rozdíl ve prospěch ploch bez aplikace PPL u druhu Anthyllis vulneraria
(o 18,3 %), u ostatních druhů nebyl rozdíl statisticky významný. V rámci hodnocených
jetelovin v pokusu 2 nebyly shledány rozdíly mezi variantami s aplikací PPL a bez jejich
aplikace. U některých druhů bylo ovšem hodnocení zkresleno tím, že na parcelách se
vyskytovalo pouze několik málo rostlin.
Během roku 2019 byl průběžně hodnocen zdravotní stav jednotlivých travních druhů, tj.
výskyt chorob a škůdců. Na travních druzích v pokusech 1 a 2 byla z chorob v podzimním
období zjištěna pouze helmintosporióza (Drechslera sp.), která se vyskytovala na druzích
Festuca rubra, Lolium perenne, Phleum pratense, Poa pratensis (pokus 1), a dále na druzích
Bromus erectus a Festuca rupicola (pokus 2). U druhů Lolium perenne, Poa pratensis, Bromus
erectus a Festuca rupicola byla ve variantě s aplikovanými PPL zjištěna větší odolnost rostlin
k napadení helmintosporiózou. U druhu Festuca rubra, která byla touto chorobou nejvíce
napadena, byla větší odolnost rostlin pozorována ve variantě bez PPL. Na druhu Phleum
pratense bylo zjištěno poškození listů hmyzími škůdci (tzv. minování), ale vzhledem k absenci
rostlin ve variantě s PPL nebylo možné vyhodnotit míru poškození mezi variantami. Co se
týče jetelovin, tak v pokusu 1 nejvyšší odolnost vůči napadení chorobami prokázal druh
Anthyllis vulneraria (7,5) a v pokusu 2 druh Securigera varia (8,0). U škůdců byl nejodolnější
druh Onobrychis viciifolia (6,4) a v pokusu 2 pak druh Trifolium ochroleucon (6,9). Jeteloviny
byly napadeny listopasy rodu Sitona, zejména listopasem čárkovaným (Sitona lineatus). Větší
napadení bylo pozorováno v podzimním termínu. Nebyly ale způsobeny masívní poškození
typu holožír, které by způsobily odumření vysetých druhů. Co se týče chorob, tak
v podzimním termínu se díky vlhčímu průběhu počasí vyskytlo padlí (Erysiphe trifolii). Tato
choroba ale nezpůsobila závažnější poškození porostů.
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Obr. 45 Stav pokusů na lokalitě Hodonín– Obr. 46 Stav pokusů na lokalitě Hodonín–
Pánov v dubnu 2019
Pánov v květnu 2019

Celkové vyhodnocení dílčích polních experimentů na lokalitě Hodonín–Pánov
Víceleté zhodnocení pokryvnosti travních druhů z lokality Hodonín–Pánov v pokusu 1
(Obr. 47) a v pokusu 2 (Obr. 48) bylo zpracováno za období 2018–2020. V experimentu
s běžnými travními druhy se nejlépe osvědčil druh Festuca rubra, který v tříletém průměru
dosahoval pokryvnosti 44 %, avšak pokryvnost v posledním hodnoceném roce se zvýšila až
na 68 %. Druh Lolium perenne dosáhl průměrné pokryvnosti 28 %, což ale bylo výrazně
ovlivněno poměrně vysokou pokryvností v roce založení pokusů 2018 (65 %) a v dalších dvou
letech se již pokryvnost podstatně snížila. U zbývajících tří druhů trav ověřovaných v pokusu
1, tj. Festuca pratensis, Phleum pratense a Poa pratensis již byly jejich dosahované
pokryvnosti velmi malé. U polních experimentů s čistými výsevy trav se vliv aplikace PPL na
porosty neprojevil jejich zvýšenou pokryvností, kromě roku 2017, kdy byl pozitivní vliv PPL na
porosty trav v různě velké míře sledován. Je pravděpodobné, že pokusy byly negativně
ovlivněny průběhem počasí v období výsevu travních druhů, kdy v raném období vývoje
porostů docházelo k rozsáhlým úhynům rostlin na parcelách, aniž by rostliny měly vytvořen
dostatečně bohatý kořenový systém a současně tak byly schopny plně využít potenciál
použitých PPL. Zejména v letech 2017 a 2018, ale také v roce 2019 se v oblasti Hodonínska
vyskytovaly velmi dlouhé suché periody. V kombinaci s písčitou, rychle vysychavou půdou se
jednalo o extrémní podmínky pro přežívání rostlin. Jak se ukázalo v navazujícím
poloprovozním ověření, důležitou roli hraje určení vhodného termínu výsevu. Na základě
negativních zkušeností s výsevy trav i jetelovin na dané extrémní lokalitě v období přelomu
dubna a května musí být zakládání porostů prováděno ve velmi časném jarním období,
prakticky okamžitě, kdy to průběh počasí a stav půdy umožňuje. Jako vhodnější termín pro
mimoprodukční zatravňování v suchých ovlastech se na základě našich zkušeností ukázal
termín výsevů na konci letního nebo počátku podzimního období, kdy nově se vyvíjející
rostliny mají zpravidla vhodnější vlhkostní podmínky pro svůj růst a počáteční vývoj. Pozdně
letní nebo časně podzimní výsev musí být proveden ale v takovém termínu, aby se všechny
komponenty vysévaných směsí mohly do zimního období dostatečně vyvinout a došlo
k jejich bezproblémovému přezimování.
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Obr. 47 Pokryvnost travních druhů v pokusu 1 na lokalitě Hodonín–Pánov v letech 2018–
2020
Ve skupině netradičních (minoritních) druhů trav sledovaných v pokusu 2 se jako nejvíce
perspektivní ukázaly druhy Festuca rupicola, Agropyron pectinatum a Bromus erectus (Obr.
48). Tyto druhy dosahovaly průměrné pokryvnosti v období 2018–2020 kolem 20 %. Obecně
není pokryvnost na takové úrovni při čistosevu považována za dobrou, ale vzhledem
k mimořádně nepříznivým podmínkám prostředí, ve kterých byly pokusy realizovány,
můžeme tyto druhy pro zařazení do směsí pro mimoprodukční zatravňování doporučit.
Problémem však může být v podmínkách ČR dostupnost osiva těchto minoritních travních
druhů. Druhy Briza media a Phleum phleoides dosáhly na písčité půdě na Hodonínsku
v průměru tří let pokryvnosti 3–5 %. Vliv aplikace PPL na pokryvnost porostů se projevil
pouze v malé míře. Průměrně o 5 % vyšší pokryvnost ve variantě s aplikovanými PPL dosáhly
druhy Bromus erectus a Phleum phleoides. U druhu Festuca rupicola byla ve variantě s PPL
pokryvnost vyšší o 8 % (celková pokryvnost 28 %) a u druhu Briza media nebyl v pokryvnosti
porostů mezi variantou kontrolní a variantou s aplikací PPL zjištěn rozdíl. Naproti tomu druh
Agropyron pectinatum reagoval na aplikaci PPL výrazným snížením pokryvnosti porostu
o 18 %.
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Obr. 48 Pokryvnost travních druhů v pokusu 2 na lokalitě Hodonín–Pánov v letech 2018–
2020

Lokalita Troubsko
2018
V roce 2018 bylo hodnocení zaměřeno na vývoj porostů v roce založení. Zhodnocení
úspěšnosti založení pokusů bylo provedeno 29. 5. 2018. Jednotlivé druhy poměrně dobře
vzešly, s výjimkou druhů s delší dobou vzcházení (např. Poa pratensis). Současně byl
pracovníky ZVT proveden odběr vzorků půdy určených k agrochemickému rozboru.
Pro objektivní zhodnocení vlivu aplikovaných PPL na jednotlivé zkoušené druhy trav
a jetelovin v roce zásevu byla použita stejně jako na lokalitě Hodonín–Pánov metoda
sledování pokryvnosti s použitím čtvercového rámu o velikosti 0,5 x 0,5 m (tj. plocha
0,25 m2), který je rozdělen sítí na 25 čtverců o velikosti 0,1 x 0,1 m (0,01 m2). V rámci jedné
parcely byly prováděny tři hodnocení. Takto byla získána prezenčně-absenční data, která
byla přepočtena na procentní vyjádření a uvádíme je v tab. 17. Hodnocení bylo během
vegetačního období roku 2018 prováděno ve čtyřech termínech: 29. května, 10. července,
9. září a 6. listopadu.
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Tab. 17 Výsledky hodnocení pokryvnosti trav a jetelovin v roce 2018 na lokalitě Troubsko
(Pokus 1, průměr všech termínů hodnocení)
Druh
Festuca pratensis
Festuca rubra
Lolium perenne
Phleum pratense
Poa pratensis
Anthyllis vulneraria
Medicago lupulina
Melilotus albus
Onobrychis viciifolia
Trifolium repens

Kontrolní varianta
(bez PPL)
39,7
12,2
93,7
11,1
0,0
28,1
83,1
63,7
99,4
34,6

Pokryvnost porostu (%)
Varianta
s aplikovanými PPL
43,7
11,7
90,6
16,0
0,0
25,9
79,2
67,7
98,4
30,9

Průměr druhu
41,7
11,9
92,1
13,6
0,0
27,0
81,2
65,7
98,9
32,7

Jak je z předložených výsledků zřejmé, pokryvnost (zápoj) se mezi jednotlivými druhy trav
i jetelovin značně lišil. V rámci pokusu 1 byla největší pokryvnost v průměru variant v roce
2018 zjištěna z trav u druhů Lolium perenne (92,1 %) a Festuca pratensis (41,7 %),
a z jetelovin u druhů Onobrychis viciifolia (98,9 %) a Medicago lupulina (81,2 %). Naopak
nejnižší pokryvnost z trav byla zjištěna u druhu Festuca rubra (11,9 %), přičemž druh Poa
pratensis nebyl na lokalitě Troubsko nalezen vůbec. U jetelovin pak byla nejnižší pokryvnost
zjištěna u druhů Anthyllis vulneraria (27,0 %) a Trifolium repens (32,7 %). Při zohlednění vlivu
aplikovaných PPL nebyl žádný trend pozorován, byly zjištěny pouze výkyvy v řádu několika
procent, nepřesahující 5 %.
Výsledky hodnocení vývoje pokryvnosti jednotlivých druhů trav a jetelovin během
vegetačního období roku 2018 ukazují, i přes extrémní sucho, trvající na lokalitě Troubsko již
od počátku vegetačního období, na poměrně dobré zapojení většiny druhů trav i jetelovin ve
sledovaném období s některými výjimkami (druhy Phleum pratense, Festuca rubra, Anthyllis
vulneraria). Druh Poa pratensis se přitom neobjevil vůbec. Poměrně dobré zapojení může být
vysvětleno těžkými jílovitými půdami na lokalitě Troubsko, které jsou schopny zadržet vodu
lépe než písčité lehké půdy na lokalitě Hodonín–Pánov. Pokryvnosti vysetých druhů se držely
na poměrně vysoké úrovni během celého vegetačního období roku 2018, i přes extrémní
sucho, které trvalo po celou vegetační sezónu. Je vidět, že půdy byly schopné zadržet
alespoň nějaké minimální množství vody, potřebné pro přežití rostlin. U některých druhů byl
dokonce pozorován nárůst pokryvností po podzimních deštích, které spadly počátkem
měsíce září.
Na konci vegetačního období 2018 bylo provedeno zhodnocení dosažených růstových
fází. Hodnocení růstových fází bylo prováděno u vysetých druhů pomocí mezinárodní
makrofenologické stupnice BBCH za použití číselných kódů 00 až 99 (Meier et al., 2001). Při
určování vývojového stavu porostu byly hodnoceny převládající fáze u jednotlivých
rostlinných druhů. Následně byly vypočteny průměry BBCH ze tří opakování u trav i jetelovin.
Na základě hodnocení růstových fází BBCH v rámci pokusů 1 a 2 můžeme konstatovat, že
v průběhu vegetace dosáhl fertilní fáze (kvetení) pouze jediný druh, a to sice Melilotus albus.
V období podzimního hodnocení však již dříve kvetoucí lodyhy byly odumřelé a na parcelách
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byly nalezeny pouze později vzešlé rostliny, které byly ve sterilním stavu. Všechny ostatní
druhy jetelovin dosahovaly v průměru nejvýše růstové fáze přízemní listová růžice s 8–9 listy
(BBCH 18–19). Druh Onobrychis viciifolia dosáhl nejvyšší BBCH fáze – 22, a sice dva postranní
výběžky v listové růžici. U hodnocených trav druh Poa pratensis dosáhnul růstové fáze
formování postranních odnoží (BBCH 20–29) a ostatní travní druhy dosahovaly růstové fáze
vývoje hlavního výhonu (BBCH 30–39). Dosažené růstové fáze u travních druhů byly mezi
oběma variantami v podstatě stejné a aplikace PPL neměla vliv na vývoj porostů na lokalitě
v Troubsku. Ve srovnání s lokalitou Hodonín–Pánov může být tento fakt vysvětlen těžkými
jílovitými půdami na lokalitě v Troubsku, které jsou schopny zadržet výrazně více vody, nežli
půdy na lokalitě Hodonín–Pánov, a tím vliv aplikovaných PPL stírá.
Během roku 2018 byl hodnocen zdravotní stav jednotlivých druhů, tj. výskyt chorob
a škůdců. Hodnocení bylo provedeno v podzimním termínu – 6. 11. 2018. V případě
hodnocení zdravotního stavu travních druhů je využívána stupnice 1-3-5-7-9 pro hodnocení
odolnosti vůči chorobám a škůdcům, kde stupeň 1 značí velmi nízkou odolnost a stupeň 9
velmi vysokou odolnost. V případě jetelovin bylo hodnocení prováděno podle klasifikátoru
pro rod Trifolium (Vacek et al., 1985) a v případě trav podle klasifikátoru používaného pro
hodnocení genetických zdrojů trav (Ševčíková et al., 2002).
Na žádném z travních druhů nebyl zjištěn výskyt chorob ani škůdců, tj. všechny druhy a ve
všech variantách byly hodnoceny stupněm 9 (velmi vysoká odolnost). Co se týče jetelovin,
tak nejvyšší odolnost vůči napadení chorobami prokázal druh Onobrychis viciifolia (8,8).
Naopak nejnižší odolnost prokázal druh Medicago lupulina (6,5). U škůdců byl nejodolnější
druh Anthyllis vulneraria (7,8), nejnižší odolnost prokázal druh Melilotus albus (3,7).
Jeteloviny byly napadeny listopasy rodu Sitona, zejména listopasem čárkovaným (Sitona
lineatus). Nebyly ale způsobeny masívní poškození typu holožír, které by způsobily odumření
vysetých druhů. Co se týče chorob, tak v podzimním termínu se díky vlhčímu průběhu počasí
vyskytlo padlí (Erysiphe trifolii). Tato choroba nezpůsobila ale závažnější poškození porostů.
2019
V roce 2019 bylo hodnocení zaměřeno na vývoj porostů ve druhém roce od založení.
Zhodnocení BBCH fází a vývoje druhů po zimě bylo provedeno dne 25. 4. 2019. Hodnocení
pokryvnosti pokusů bylo provedeno před sklizní biomasy dne 29. 5. 2019. Jednotlivé druhy
rostly poměrně dobře, s výjimkou některých druhů (např. Poa pratensis, Melilotus albus).
Současně byl pracovníky ZVT proveden odběr vzorků půdy určených k agrochemickému
rozboru.
Pro objektivní zhodnocení vlivu aplikovaných PPL na jednotlivé zkoušené druhy trav
a jetelovin v roce zásevu byla použita stejně jako v roce 2018 metoda sledování pokryvnosti
s použitím čtvercového rámu o velikosti 0,5 x 0,5 m (tj. plocha 0,25 m2), který je rozdělen sítí
na 25 čtverců o velikosti 0,1 x 0,1 m (0,01 m2). V rámci jedné parcely byly prováděny tři
hodnocení. Takto byla získána prezenčně-absenční data, která byla přepočtena na procentní
vyjádření a uvádíme je v tab. 18. Hodnocení bylo během vegetačního období roku 2019
prováděno ve čtyřech termínech: 29. května, 10. července, 3. října a 19. listopadu.

52

Tab. 18 Výsledky hodnocení pokryvnosti trav a jetelovin v roce 2019 na lokalitě Troubsko
(Pokus 1, průměr všech termínů hodnocení)
Druh
Festuca pratensis
Festuca rubra
Lolium perenne
Phleum pratense
Poa pratensis
Anthyllis vulneraria
Medicago lupulina
Melilotus albus
Onobrychis viciifolia
Trifolium repens

Bez PPL

S PPL

Celkem

36,3
10,0
93,2
10,0
0,4
27,1
83,9
65,6
98,3
32,2

42,4
12,6
90,2
17,2
0,7
26,1
83,9
72,0
97,6
27,1

39,4
11,3
91,7
13,6
0,6
26,6
83,9
68,8
97,9
29,7

Jak je z předložených výsledků zřejmé, pokryvnost (zápoj) se mezi jednotlivými druhy trav
i jetelovin značně lišil. V rámci pokusu 1 byla největší pokryvnost v průměru variant v roce
2019 zjištěna z trav u druhů Lolium perenne (91,7 %) a Festuca pratensis (39,4 %),
a z jetelovin u druhů Onobrychis viciifolia (97,9 %) a Medicago lupulina (83,9 %). Naopak
nejnižší pokryvnost z trav byla zjištěna u druhů Poa pratensis (0,6 %) a Festuca rubra
(11,3 %). U jetelovin pak byla nejnižší pokryvnost zjištěna u druhů Anthyllis vulneraria
(26,6 %) a Trifolium repens (29,7 %). U některých druhů byl pozorován nárůst pokryvnosti
u ploch po aplikaci PPL – Phleum pratense (nárůst o 7,2 %), Melilotus albus (nárůst o 6,4 %),
Festuca pratensis (nárůst o 6,1 %). U jiných druhů byl ale pozorován pokles v hodnotách
pokryvnosti, tudíž jednoznačný trend nebyl v našich pokusech nalezen.
Výsledky hodnocení vývoje pokryvnosti jednotlivých druhů trav a jetelovin během
vegetačního období roku 2019 ukazují na poměrně dobré zapojení většiny druhů trav
i jetelovin ve sledovaném období s některými výjimkami (druhy Phleum pratense, Festuca
rubra, Anthyllis vulneraria). Druh Poa pratensis se objevil pouze v několika rostlinách.
Poměrně dobré zapojení může být vysvětleno těžkými jílovitými půdami na lokalitě
Troubsko, které jsou schopny zadržet vodu lépe než písčité lehké půdy na lokalitě Hodonín–
Pánov. Dále také tím, že rok 2019 byl ve srovnání s roky 2017 a 2018 srážkově normální.
U některých druhů byl opět pozorován nárůst pokryvností po podzimních deštích.
Na počátku vegetačního období 25. 4. 2019 bylo provedeno zhodnocení dosažených
růstových fází. Hodnocení růstových fází bylo prováděno u vysetých druhů pomocí
mezinárodní makrofenologické stupnice BBCH za použití číselných kódů 00 až 99 (Meier a
kol., 2009). Při určování vývojového stavu porostu byly hodnoceny převládající fáze u
jednotlivých rostlinných druhů. Následně byly vypočteny průměry BBCH ze tří opakování u
trav i jetelovin.
Na základě hodnocení růstových fází BBCH v rámci pokusů 1 a 2 můžeme konstatovat, že
v průběhu vegetace dosáhly fertilní fáze (kvetení) všechny sledované druhy. V období
podzimního hodnocení však již dříve kvetoucí lodyhy byly odumřelé a na parcelách byly
nalezeny pouze později vzešlé rostliny, které byly ve sterilním stavu. Nejvyšší BBCH fáze
dosáhl druh Medicago lupulina – 59,7. U hodnocených trav druh Poa pratensis dosáhnul
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růstové fáze formování postranních odnoží (BBCH 20–29) a ostatní travní druhy dosahovaly
růstové fáze vývoje hlavního výhonu (BBCH 30–39). Dosažené růstové fáze u travních druhů
byly mezi oběma variantami v podstatě stejné a aplikace PPL neměla vliv na vývoj porostů na
lokalitě v Troubsku. Ve srovnání s lokalitou Hodonín–Pánov může být tento fakt vysvětlen
těžkými jílovitými půdami na lokalitě v Troubsku, které jsou schopny zadržet výrazně více
vody, nežli půdy na lokalitě Hodonín–Pánov, a tím se vliv aplikovaných PPL stírá.
Během roku 2019 byl hodnocen zdravotní stav jednotlivých druhů, tj. výskyt chorob
a škůdců. Nebyly shledány rozdíly mezi plochami s aplikací PPL a bez aplikace. V případě
hodnocení zdravotního stavu travních druhů je využívána stupnice 1-3-5-7-9 pro hodnocení
odolnosti vůči chorobám a škůdcům, kde stupeň 1 značí velmi nízkou odolnost a stupeň 9
velmi vysokou odolnost. V případě jetelovin bylo hodnocení prováděno podle klasifikátoru
pro rod Trifolium (Vacek et al., 1985) a v případě trav podle klasifikátoru používaného pro
hodnocení genetických zdrojů trav (Ševčíková et al., 2002).
Na žádném z travních druhů nebyl zjištěn výskyt chorob ani škůdců, tj. všechny druhy
a ve všech variantách byly hodnoceny stupněm 9 (velmi vysoká odolnost). Pouze na podzim
na druhu Lolium perenne byla pozorována rez travní (Puccinnia graminis) – 2,5. Co se týče
jetelovin, tak nejvyšší odolnost vůči napadení chorobami prokázal druh Onobrychis viciifolia
(8,2). Naopak nejnižší odolnost prokázal druh Medicago lupulina (6,1). U škůdců byl
nejodolnější druh Anthyllis vulneraria (7,9), nejnižší odolnost prokázal druh Melilotus albus
(3,8). Jeteloviny byly napadeny listopasy rodu Sitona, zejména listopasem čárkovaným
(Sitona lineatus). Nebyly ale způsobeny masívní poškození typu holožír, které by způsobily
odumření vysetých druhů. Co se týče chorob, tak v podzimním termínu se díky vlhčímu
průběhu počasí vyskytlo padlí (Erysiphe trifolii). Tato choroba nezpůsobila ale závažnější
poškození porostů.
Lokalita Zubří
2018
Pokus byl založen ve 3 randomizovaných opakováních, přičemž znáhodněné uspořádání
bylo dodrženo taktéž vzhledem k variantám pokusu: kontrolní varianta bez PPL a varianta
s aplikovanými PPL. Z tohoto důvodu bylo před založením polního pokusu během měsíce
dubna provedeno navážení PPL individuálně na každou parcelu (10 m2) a následně proběhla
ruční aplikace s následným zapravením PPL rotavátorem do půdy (Obr. 49–53). Poté proběhl
výsev bezezbytkovým secím strojem Hege-80 (Obr. 54). Hodnocení úspěšnosti založení
polních pokusů bylo prováděno průběžně po dobu zhruba jednoho měsíce po zásevu a byla
hodnocena rychlost vzejití trav i jetelovin. Výsledky ukazují na pomalejší vzcházení všech
travních druhů ve variantě s aplikovanými PPL kromě druhu Poa pratensis a u jetelovin
kromě druhů Melilotus albus a Onobrychis viciifolia. Rozdíly v rychlosti vzejití byly nejčastěji
2 dny a nejvýše 3 dny u druhu Medicago lupulina. Travní druhy dobře vzešly a na počátku
vývoje dosahovaly travní porosty lepší zapojenosti parcel a vyrovnanosti než sledované
druhy jetelovin. V období založení polních pokusů byl proveden odběr vzorků půdy určených
k agrochemickému rozboru a vzorky byly následně předány na pracoviště ZVT k provedení
rozborů.
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Obr. 49 Aplikace lignitu v Zubří 30. 4. 2018

Obr. 50 Aplikace hydroabsorbentu v Zubří
2. 5. 2018

Obr. 51 Pokus s aplikovanými PPL před Obr. 52 Zapravení PPL do půdy
zapravením do půdy na lokalitě Zubří
rotavátorem v Zubří 2. 5. 2018
2. 5. 2018

Obr. 53 Detail aplikovaných PPL na lokalitě Obr. 54 Výsev pokusu na lokalitě Zubří
Zubří 2. 5. 2018
2. 5. 2018

55

Pro objektivní zhodnocení vlivu aplikovaných PPL na jednotlivé zkoušené druhy trav
a jetelovin v roce zásevu byla použita stejná metoda sledování pokryvnosti jako na lokalitě
Hodonín–Pánov. Prezenčně-absenční data získaná tímto hodnocením byla přepočtena na
procentní vyjádření a uvádíme je v tab. 19. Hodnocení bylo provedeno v termínech: 14.
červen, 1. srpen, 19. září a 2. listopad.
Tab. 19 Výsledky hodnocení pokryvnosti trav a jetelovin v roce 2018 na lokalitě Zubří
(Pokus 1, průměr všech termínů hodnocení)
Druh
Festuca pratensis
Festuca rubra
Lolium perenne
Phleum pratense
Poa pratensis
Anthyllis vulneraria
Medicago lupulina
Melilotus albus
Onobrychis viciifolia
Trifolium repens

Pokryvnost porostu (%)
Kontrolní varianta
Varianta
(bez PPL)
s aplikovanými PPL
73,6
68,2
74,7
52,3
85,0
80,1
52,8
37,9
41,4
33,8
85,2
50,8
93,7
69,6
47,7
42,6
94,4
86,3
80,3
65,6

Průměr druhu
70,9
63,5
82,6
45,3
37,6
68,0
81,6
45,1
90,4
72,9

Nejvyšší pokryvnost z travních druhů v průměru obou hodnocených variant měl Lolium
perenne (82,6 %) a nejnižší pokryvnost jsme zjistili u Poa pratensis (37,6 %). Z jetelovin
dosahoval nejvyšší pokryvnosti druh Onobrychis viciifolia (90,4 %) a nejméně úspěšným
druhem z hlediska pokryvnosti byl Melilotus albus (45,1 %). Z údajů uvedených v tab. 19 je
zřejmé, že travní porosty byly na klimaticky i půdně příznivější lokalitě v podstatně lepším
stavu než na lokalitě Hodonín–Pánov. Pozitivní vliv aplikace PPL na pokryvnost porostů trav
a jetelovin se v roce 2018 na lokalitě Zubří neprojevil a všechny druhy dosahovaly lepších
pokryvností v kontrolní variantě bez aplikace PPL, přičemž u některých druhů byly rozdíly
mezi variantami výraznější (např. Anthyllis vulneraria rozdíl 34,4 %, Medicago lupulina
24,1 %, Festuca rubra 22,3 % atd.). Ani postupný vývoj porostů neukazuje, že by PPL měly na
pokryvnost porostů na lokalitě v Zubří pozitivní vliv v roce založení pokusů.
Po skončení vegetačního období 14. 11. 2018 bylo provedeno u trav i jetelovin
zhodnocení dosažených růstových fází stejným metodickým postupem jako u travních druhů
na lokalitě Hodonín–Pánov. Travní druhy většinou dosahovaly růstové fáze formování
postranních odnoží (BBCH 20–29). Pouze druh Poa pratensis ve variantě s PPL dosáhl nejvýše
růstové fáze vývoje listů (BBCH 10–19), zatímco v kontrolní variantě dosáhl růstové fáze
formování postranních odnoží. Hodnocené druhy jetelovin vykazovaly větší rozdíly
v dosahovaných růstových fázích. Růstové fáze kvetení dosáhly druhy Melilotus albus
a Trifolium repens (BBCH 60–69). Růstové fáze vývoje skliditelných vegetativních částí (BBCH
40–49) dosáhly druhy jetelovin Medicago lupulina a Onobrychis viciifolia. Druh Onobrychis
viciifolia ale dosáhl této růstové fáze jen v kontrolní variantě a ve variantě s aplikovanými
PPL dosahoval růstové fáze vývoje hlavního výhonu (BBCH 31–39). Stejné růstové fáze
v obou variantách pokusu dosahoval druh Anthyllis vulneraria.
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V roce 2018 byl hodnocen zdravotní stav trav i jetelovin, tj. výskyt chorob a škůdců.
Pracovníci OSEVA VaV u jetelovin hodnotili rozsah poškození a determinace chorob a škůdců
byla provedena na pracovišti ZVT. Determinace chorob a škůdců na travách byla provedena
na pracovišti OSEVA VaV stejně jako vyhodnocení míry poškození. V případě hodnocení
zdravotního stavu travních druhů je využívána stupnice 1-3-5-7-9 pro hodnocení odolnosti
vůči chorobám a škůdcům, kde stupeň 1 značí velmi nízkou odolnost a stupeň 9 velmi
vysokou odolnost. V případě jetelovin bylo hodnocení prováděno podle klasifikátoru pro rod
Trifolium (Vacek et al., 1985) a v případě trav podle klasifikátoru používaného pro hodnocení
genetických zdrojů trav (Ševčíková et al., 2002).
V rámci travních druhů nebylo žádné zhoršení zdravotního stavu působením chorob
nebo škůdců pozorováno u druhu Poa pratensis. U všech ostatních travních druhů se vyskytla
helmintosporióza (Drechslera sp.), jejíž výskyt ve variantě s PPL byl menší u druhů Festuca
pratensis (Obr. 55), F. rubra a Phleum pratense, zatímco u druhu Lolium perenne byl menší
výskyt této choroby v kontrolní variantě. Druh Phleum pratense pak nesl znaky poškození
listů nespecifikovanými hmyzími škůdci vyžíráním listového parenchymu a tvorbou
chodbiček v listech (minování), přičemž větší poškození bylo zjištěno v kontrolní variantě.
V rámci hodnocení zdravotního stavu jetelovin nejvyšší odolnost vůči napadení chorobami
měly druhy Melilotus albus a Trifolium repens, které nebyly napadeny vůbec. Druh Anthyllis
vulneraria byl napaden chorobou Pseudopeziza medicaginis, avšak poškození porostů na
parcelách bylo natolik nízké, že nemělo vliv na bodové vyjádření odolnosti proti patogenu
(Obr. 56). Druh Medicago lupulina byl napaden patogenem z rodu Uromyces sp. (Obr. 57)
a větší míru odolnosti proti chorobě jsme zjistili ve variantě s PPL. Stejný trend ve vztahu
k vyšší odolnosti rostlin ve variantě s aplikovanými PPL jsme vyhodnotili také u druhu
Onobrychis viciifolia a poškození jiným zástupcem z rodu Pseudopeziza sp. Pokud jde
o napadení škůdci, tak jeteloviny byly napadeny listopasy rodu Sitona sp. (Obr. 58), zejména
listopasem čárkovaným (Sitona lineatus). Poškození listopasy mezi oběma variantami
jednotlivých druhů se buď vůbec nelišilo (Medicago lupulina, Onobrychis viciifolia), nebo
menší poškození bylo zjištěno v kontrolní variantě (Anthyllis vulneraria, Trifolium repens).
Přestože popisované rozdíly v intenzitě odolnosti resp. poškození nejsou velké, tak u všech
chorob postihujících jeteloviny a travní druhy byl většinou sledován trend vyšší odolnosti
k chorobám ve variantách s aplikovanými PPL, což by mohlo ukazovat na lepší zdravotní stav
rostlin.

Obr. 55 Poškození listu Festuca pratensis Obr. 56 Pseudopeziza medicaginis na listu
patogenem Drechslera sp.
Anthyllis vulneraria
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Obr. 57 Uromyces sp. na listu Medicago Obr. 58 Okus listopasy rodu Sitona sp. na
lupulina
listech Medicago lupulina

2019
Ve druhém roce po založení porostů probíhalo hodnocení vývoje porostů ve variantách
kontrolní a s aplikovanými PPL. Hodnocení pokryvnosti trav a jetelovin na lokalitě Zubří bylo
provedeno v termínech 11. červen, 14. srpen a 6. listopad prostřednictvím odhadové metody
stanovení pokryvnosti vysetých druhů, plevelů a mezerovitosti. Získané výsledky pokryvnosti
trav a jetelovin jsou uvedeny v tab. 20.
Tab. 20 Výsledky hodnocení pokryvnosti trav a jetelovin v roce 2019 na lokalitě Zubří
(Pokus 1, průměr všech termínů hodnocení)
Druh
Festuca pratensis
Festuca rubra
Lolium perenne
Phleum pratense
Poa pratensis
Anthyllis vulneraria
Medicago lupulina
Melilotus albus
Onobrychis viciifolia
Trifolium repens

Pokryvnost porostu (%)
Kontrolní varianta
Varianta
(bez PPL)
s aplikovanými PPL
85,8
76,7
84,4
65,3
82,2
77,7
52,8
34,7
32,2
23,8
26,0
15,2
25,8
20,2
2,2
2,3
61,3
54,4
88,8
72,0

Průměr druhu
81,2
74,9
79,9
43,7
28,0
20,6
23,0
2,3
57,9
80,4

Nejvyšší pokryvnost z travních druhů v průměru obou hodnocených variant měl druh
Festuca pratensis (81,2 %) a nejnižší pokryvnost jsme zjistili u druhu Poa pratensis (28,0 %).
Z jetelovin dosahoval nejvyšší pokryvnosti druh Trifolium repens (80,4 %) a nejméně
úspěšným druhem z hlediska pokryvnosti byl jednoletý druh Melilotus albus (2,3 %). Z údajů
uvedených v tab. 20 je zřejmé, že porosty byly na klimaticky i půdně příznivější lokalitě
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v podstatně lepším stavu než na lokalitě Hodonín–Pánov. Pozitivní vliv aplikace PPL na
pokryvnost porostů trav a jetelovin se v roce 2019 na lokalitě Zubří neprojevil a všechny
druhy dosahovaly lepších pokryvností na kontrolní variantě bez aplikace PPL, přičemž
u některých druhů byly rozdíly mezi variantami výraznější (např. Trifolium repens rozdíl
16,8 %, Festuca rubra 19,1 %, Phleum pratense 18,1 %). Ani postupný vývoj porostů
neukazuje, že by PPL měly na pokryvnost porostů na lokalitě v Zubří významný vliv. Zatímco
u trav se pokryvnost většiny druhů postupně během vegetačního období spíše zvyšovala
nebo stagnovala, v případě jetelovin jsme pozorovali postupné snižování pokryvnosti porostů
a v některých případech druhy na parcelách téměř vymizely (např. Anthyllis vulneraria,
Medicago lupulina).
Hodnocení dosažených růstových fází u porostů trav i jetelovin proběhlo 2x ročně
(24. duben, 7. říjen). Travní druhy v prvním termínu hodnocení většinou dosahovaly růstové
fáze formování postranních odnoží (BBCH 25–29). Růstové fáze prodlužování stébla (BBCH
31) dosáhl druh Festuca pratensis a začátku metání dosáhl druh Festuca rubra (BBCH 51). Do
termínu první sklizňové seče dosáhly všechny druhy trav metání až kvetení. Po dvou sečích
v druhém termínu hodnocení dokázal růstové fáze kvetení dosáhnout druh Phleum pratense.
Mezi variantami pokusu nebyly zjištěny rozdíly. Jeteloviny dosahovaly v prvním termínu
hodnocení růstové fáze vývoje listové růžice (druhy Anthyllis vulneraria, Onobrychis viciifolia,
Trifolium repens). Druh Medicago lupulina ve variantě PPL dosáhl růstové fáze objevení se
květenství (BBCH 59), avšak ve variantě bez PPL dosáhl konce kvetení (BBCH 69). Jiné rozdíly
v dosahovaných růstových fázích u jetelovin v prvním termínu nebyly zjištěny, stejně jako
u všech druhů v podzimním termínu. Na podzim dosáhly fáze kvetení druhy Medicago
lupulina, Melilotus albus a Trifolium repens (BBCH 65–69), zatímco druhy Anthyllis vulneraria
a Onobrychis viciifolia do generativní fáze již nedospěly.
V roce 2019 pokračovalo hodnocení zdravotního stavu trav i jetelovin, tj. výskyt chorob
a škůdců. V rámci travních druhů se z chorob vyskytla helmintosporióza (Drechslera sp.), jejíž
výskyt ve variantě s PPL byl menší u druhů Festuca pratensis, F. rubra a Poa pratensis,
zatímco u druhů Lolium perenne a Phleum pratense byl menší výskyt této choroby v kontrolní
variantě. Tento výsledek je obdobný jako v roce 2018 a přestože zjištěné rozdíly nebyly
velké, ukazují na možnost vyšší odolnosti k chorobám ve variantách s aplikovanými PPL
u některých travních druhů. Druh Phleum pratense pak nesl znaky poškození listů
nespecifikovanými hmyzími škůdci vyžíráním listového parenchymu a tvorbou chodbiček
v listech (minování), avšak poškození listů bylo natolik malé, že se do bodového hodnocení
nepromítlo. V rámci hodnocení zdravotního stavu jetelovin byly nalezeny choroby
Pseudopeziza medicaginis (resp. Pseudopeziza sp.), Uromyces sp. a Fusarium sp. Míra
poškození rostlin těmito chorobami však byla relativně nízká. Pokud jde o napadení škůdci,
tak jeteloviny byly napadeny listopasy rodu Sitona sp., zejména listopasem čárkovaným
(Sitona lineatus), ale ani v tomto případě nebyla míra poškození rostlin vysoká.

Poloprovozní ověření
Na podzim roku 2018 byla ve spolupráci se Slováckým statkem, spol. s r. o., Hodonín,
vytipována vhodná plocha pro poloprovozní ověření nové technologie, která se nachází
v katastrálním území města Hodonín. Následně bylo provedeno vyměření a označení
pozemku, ošetření plochy totálním herbicidem, vzhledem k silnému zaplevelení. Následovalo
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zajištění a dovoz lignitu na polní plochu (listopad 2018), aplikace lignitu na půdu a zapravení
v dávce 30 tun na hektar (prosinec 2018).
Na počátku roku 2019 probíhala příprava jetelovinotravní směsi – navržení složení směsi,
zajištění komponent od dodavatelů, namíchání směsi. Konečné složení použité směsi
reflektovalo výsledky dosažené v rámci výzkumného projektu č. TH02030073 v letech 2017–
2018 a uvádíme je v tab. 21.
Tab. 21 Složení použité směsi pro poloprovozní ověření založené na jaře 2019
Druh (odrůda)
Festuca rubra rubra (Barjessica, Bossanova)
Lolium perenne (Ahoj)
Festuca rubra commutata (Barswing)
Festuca trichophylla (Viktorka)
Festuca trachyphylla (Mentor)
Lolium multiflorum westerwoldicum (Rožnovský)
Poa pratensis (Brooklawn)
Bromus erectus (ekotyp)
Koeleria pyramidata (ekotyp)
Agropyron pectinatum (ekotyp)
Agrostis capillaris (Highland)
Trávy celkem
Onobrychis viciifolia (Višňovský)
Anthyllis vulneraria (Pamir)
Medicago lupulina (Ekola)
Trifolium pannonicum (Panon)
Trifolium repens (RD 84)
Jeteloviny celkem

Hmotnostní podíl ve směsi (%)
25,5
11,4
9,1
9,1
9,1
5,7
5,5
1,9
0,9
0,6
0,6
79,2
7,6
3,8
3,8
3,8
1,8
20,8

Ve druhé polovině měsíce února byl na poloprovozní plochu aplikován hydroabsorbent
Hydrogel v dávce 220 kg.ha-1, při současném provedení předseťové přípravy. Byla použita
směs dvou zrnitostních frakcí Hydrogelu (jemná frakce 0,2–0,8 mm, hrubší frakce 0,8–
2,0 mm). Hydroabsorbent byl aplikován v suchém stavu a ihned zapraven do půdy.
Poloprovozní plocha měla výměru přibližně 0,8 ha. Pro objektivní zhodnocení ověřované
technologie byla zároveň vytyčena kontrolní plocha bez aplikace pomocných půdních látek
o výměře přibližně 0,2 ha, na které v průběhu roku 2019 probíhala stejná hodnocení jako na
ploše poloprovozu a která bezprostředně navazovala na pozemek určený pro poloprovoz. Na
obě plochy (poloprovozní a kontrolní) byla vyseta připravená jetelovinotravní směs dne
6. 3. 2019. Doporučený výsevek pro krajinné trávníky je 150–200 kg.ha-1, v případě
užitkových trávníků do suchých podmínek až 250 kg.ha-1. Vzhledem k mimořádně
nepříznivým podmínkám dané lokality byl zvolen výsevek 260 kg.ha-1. Po založení obou ploch
byla na jednotlivé plochy instalována čidla pro monitoring vlhkosti a teploty půdy v různých
hloubkách od 10–90 cm (Obr. 59–60).
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Obr. 59 Průběh teplot v různých hloubkách půdy poloprovozní plochy

Obr. 60 Průběh vlhkosti v různých hloubkách půdy poloprovozní plochy
Během roku 2019 probíhalo ověřování úspěšnosti ozelenění poloprovozní polní plochy.
Vybraná hodnocení byla prováděna zároveň v roce 2020. Byla sledována výška a produkce
nadzemní biomasy, hmotnostní podíl agrobotanických skupin v zelené biomase (trávy,
jeteloviny, plevelné druhy), složení vegetace prostřednictvím fytocenologických snímků
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a v závěru sledovaného období bylo provedeno vyhodnocení produkce kořenové biomasy.
Během sledovaného období byla prováděna nezbytná fotodokumentace porostů.

Obr. 61 Plocha poloprovozního ověření s aplikací PPL (11. 10. 2019)

Produkční ukazatele
Na ploše poloprovozu i na kontrolní ploše byla hodnocena produkce nadzemní biomasy
a výška porostů v termínech 18. 6. 2019 a 18. 6. 2020. Odběr biomasy proběhl na každé
ploše na 3 místech v každém roce z plošek o velikosti 0,25 m2. Po odběru vzorků následovalo
sušení vzorků nadzemní biomasy v komorové sušárně při 60 °C a následný přepočet
produkce suché hmoty na hektar. Vliv aplikovaných PPL na produkci zelené i suché nadzemní
biomasy a výšku porostů byl prokázán v roce 2019, avšak v roce 2020 nebyl v produkci
nadzemní biomasy mezi oběma plochami výrazný rozdíl, přestože také v tomto roce byla na
poloprovozní ploše zjištěna vyšší produkce zelené hmoty o 22 % v porovnání s kontrolní
plochou (Obr. 62–63). Vlhkostní podmínky roku 2020 byly výrazně lepší než v roce 2019,
proto lze předpokládat, že efekt aplikovaných PPL na produkční ukazatele se nemohl projevit
v takové míře jako v roce založení poloprovozu, kdy se ve velké míře vyskytovalo půdní
i zemědělské sucho ve vegetačním období. Vyšší produkce zelené i suché hmoty byla zjištěna
v roce 2019, což přikládáme především přítomnosti jednoleté formy druhu Lolium
multiflorum v porostu v roce výsevu, který je vysoce produkčním travním druhem. Tento
druh byl do směsi zařazen pro jeho schopnost poskytnout vzcházejícím rostlinám ochranu
jako tzv. krycí plodina díky jeho rychlému počátečnímu růstu po zasetí. V roce 2020 se tento
druh již v porostu nevyskytoval, což jsme vzhledem k jeho jednoletosti předpokládali.
Zařazení jednoleté formy druhu Lolium multiflorum do směsí v suchých oblastech
vysévaných v jarním období proto můžeme doporučit jako vhodný způsob ochrany
vzcházejících porostů. Ve dvouletém průměru byla na poloprovozní ploše celková roční
produkce zelené biomasy 14,2 t.ha-1 a na kontrolní ploše 5,1 t.ha-1. V případě suché
nadzemní biomasy byla její průměrná produkce ve dvouletém průměru 3,6 t.ha-1 na ploše
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poloprovozu a na kontrolní ploše se stejným typem vyseté jetelovinotravní směsi 1,5 t.ha-1.
Měření výšky porostu proběhlo 30x na každé ploše v každém termínu sklizně v roce 2019
a 2020. Průměrná výška porostu na poloprovozní ploše byla v roce 2019 větší než na
kontrolní ploše, zatímco v roce 2020 se větší výškou vyznačoval porost na kontrolní ploše
(Obr. 64). Tento výsledek přikládáme rovněž odlišným vlhkostním podmínkám mezi oběma
roky, ve kterých hodnocení probíhalo.

Obr. 62 Produkce zelené nadzemní biomasy v letech 2019–2020

Obr. 63 Produkce suché nadzemní biomasy v letech 2019–2020
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Obr. 64 Průměrná výška porostu v letech 2019–2020
Složení agrobotanických skupin v porostu
Na základě provedených hmotnostních rozborů zelené biomasy bylo stanoveno
zastoupení trav, jetelovin a plevelných nevysetých druhů v letech 2019 a 2020. Na ploše
poloprovozu v průměru obou let dominovala travní složka s 97% zastoupením, složka
jetelovin byla zastoupena podílem 0,9 % a plevelné druhy 2,1 % (Obr. 65–66). Na kontrolní
ploše bylo zjištěno nižší zastoupení trav (89,9 %), jeteloviny nebyly v biomase nalezeny vůbec
a plevelné druhy byly v biomase hmotnostně zastoupeny 10,1 %. Hodnocením dosažených
výsledků jednotlivých let jsme zjistili, že jeteloviny se vyskytovaly na ploše s aplikací PPL
pouze v prvním roce (1,8 %) a míra zaplevelení porostů se meziročně u poloprovozní plochy
snížila z 3,7 % na 0,5 %, avšak u kontrolní plochy se míra zaplevelení vyjádřená hmotnostním
podílem plevelných rostlin v zeleném stavu zvýšila z 9,3 % na 11,0 %.

Obr. 65–66 Hmotnostní podíl agrobotanických skupin v zeleném stavu (průměr let 2019–
2020)
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Botanické složení
Na základě zaznamenaných fytocenologických snímků lze vyvodit závěry o vývoji
vegetačního pokryvu a jeho složení během roku 2019. Z vysetých druhů se lépe uplatnily
trávy než jeteloviny. Nejvyšší pokryvnosti dosahoval druh Lolium multiflorum a druhy rodu
Festuca. Z jetelovin dosahovaly nejvyšší pokryvnosti druhy Onobrychis viciifolia a Medicago
lupulina. Porosty na kontrolní ploše byly více zaplevelené, bylo zde nalezeno méně vysetých
druhů, ve srovnání s plochou, kde byly aplikovány PPL.
Datum zápisu 20. 6. 2019
1) Plocha PPL 1

2) Plocha PPL 2

3) Plocha PPL 3

Pokryvnost 60 %

Pokryvnost 60 %

Pokryvnost 60 %

Výška 60 cm

Výška 60 cm

Výška 50 cm

Lolium multiflorum 3

Lolium multiflorum 3

Lolium multiflorum 3

Scleranthus polycarpos +

Scleranthus polycarpos +

Festuca sp. juv. 2b

Medicago sativa +

Festuca sp. juv. 2b

Viola arvensis +

Viola arvensis +

Conyza canadensis +

Scleranthus polycarpos +

Erodium cicutarium +

Chenopodium album agg. + Anthyllis vulneraria +

Festuca sp. juv. 2b

Viola arvensis +

Medicago lupulina +

Agropyron repens +

Anthyllis vulneraria +

Chenopodium album agg. +

Anthyllis vulneraria +

Medicago sativa +

Conyza canadensis r

Chenopodium album agg. r
Medicago lupulina +
1) Plocha K1

2) Plocha K2

3) Plocha K3

Pokryvnost 70 %

Pokryvnost 75 %

Pokryvnost 80 %

Výška 50 cm

Výška 50 cm

Výška 50 cm

Lolium multiflorum 3

Lolium multiflorum 2b

Lolium multiflorum 2b

Festuca sp. juv. 2b

Agropyron repens 2b

Festuca sp. juv. 2b

Agropyron repens 1

Festuca sp. juv. 2a

Agropyron repens +

Scleranthus polycarpos 1

Scleranthus polycarpos 2a

Rumex acetosella +

Conyza canadensis +

Conyza canadensis +

Scleranthus polycarpos 3

Tripleurospermum inodorum r Erodium cicutarium r
Chenopodium album agg. r

Convolvulus arvensis +
Medicago lupulina r
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Pokud provedeme vyhodnocení poloprovozního ověření z hlediska složení vegetace
a srovnání s kontrolní plochou v roce výsevu, tak z vysetých druhů se lépe uplatnily trávy než
jeteloviny. Nejvyšší pokryvnosti dosahoval druh Lolium multiflorum a sterilní druhy rodu
Festuca. Z jetelovin byly nejlepší výsledky dosaženy u druhů Onobrychis viciifolia a Medicago
lupulina. Porosty na kontrolní ploše byly více zaplevelené, uplatnilo se zde méně vysetých
druhů.
Kořenová biomasa
Pro hodnocení kořenové biomasy byl využit ruční kořenový vrták, kterým byly odebírány
monolity půdního profilu o průměru 70 mm a hloubce 125 mm. Z poloprovozní plochy bylo
odebráno celkem 30 vzorků, stejně jako z kontrolní plochy. Odebrané vzorky byly promývány
pod tekoucí vodou pro odstranění půdy a všech nečistot, poté byla oddělena kořenová část
od nadzemní části a následně byla změřena délka kořenového systému (tj. hloubka
prokořenění). Poté byly vzorky kořenů sušeny na laboratorním přístroji Kern DLB při 105 °C a
následně zváženy pro stanovení hmotnosti suché biomasy kořenů, která byla přepočtena na
jednotky g.m-2. Délka kořenů na poloprovozní ploše byla statisticky vysoce průkazně (p < 0,01)
větší než na ploše bez aplikace PPL. Hmotnost vytvořené kořenové biomasy byla statisticky
vysoce průkazně (p < 0,001) větší než na ploše bez aplikace PPL. Významný rozdíl byl nalezen
zejména v hmotnosti vytvořené kořenové biomasy, která se po aplikaci PPL více než
zdvojnásobila. Menší vliv aplikovaných PPL byl pozorován na délku kořenů, což znamená, že
PPL podporovaly více objemnost kořenového systému než hloubku prokořenění (Obr. 67–68).

Obr. 67–68 Produkce kořenové biomasy

Obr. 69 Setí poloprovozního ověření Obr. 70 Detail vzešlého
v březnu 2019
v dubnu 2019
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porostu

Obr.

71 Detail poloprovozní
v květnu 2019

plochy Obr.

72 Detail poloprovozní
v červnu 2019

Obr. 73 Porost na poloprovozní ploše; Obr. 74 Porost
29. 5. 2019
29. 5. 2019

na

kontrolní

plochy

ploše;

Hodnocení půdního prostředí
Pro hodnocení bylo na lokalitě odebráno 12 vzorků. Lze konstatovat, že půdy na lokalitě
jsou typické velmi nízkým obsahem draslíku, hořčíku, vápníku a organické hmoty. Obsah
fosforu je normální až vyšší. PH je velmi nízké, hodnoty ukazují na velmi kyselé půdy. Pokud
shrneme výsledky půdních rozborů, vše ukazuje na prostředí nepříznivé pro růst rostlin,
a pokud přidáme vliv sucha, tak se tím velmi omezuje počet rostlinných druhů schopných
růst v takovém prostředí. Zemědělské plodiny jsou pak odkázány na přísun živin hnojením,
ideálně organickými hnojivy, které zároveň zvýší obsah organické hmoty v půdě a tím
i zadržování vody. Podobný pozitivní účinek mají i pomocné půdní látky. Aplikace PPL mírně
zlepšuje negativní charakteristiky půd, ale pro pozitivní efekt je potřeba více let od aplikace.
Samotná aplikace PPL je důležitá, ale je dobré do půdy dodávat průběžně organickou hmotu
ideálně jednou ročně.
Souhrnné vyhodnocení poloprovozního ověření
Na základě provedených hodnocení lze konstatovat, že jak aplikace PPL do půdního
prostředí, tak i zkoušená osivová směs se v podmínkách poloprovozního ověření osvědčily.
Oba postupy lze obecně doporučit pro aridní oblasti s písčitými půdami jak v ČR, tak
i okolních zemích.
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IV. Závěr
V prvním roce řešení byly v rámci dílčího cíle C01 na hlavní pokusné ploše projektu
Hodonín–Pánov v jarním období založeny 2 pokusy s testovanými druhy trav a jetelovin ve
variantě s aplikovanými PPL a ve variantě bez aplikace PPL (kontrola). U pokusů byl sledován
vývoj porostů v roce založení – pokryvnost (zápoj) porostů, dosažené růstové fáze na konci
vegetačního období a zdravotní stav (napadení chorobami a škůdci). V dosažených výsledcích
se projevily nevhodné klimatické podmínky roku 2017: kombinace dobrých půdně
klimatických podmínek v době založení pokusů a bezprostředně po založení na straně jedné
a následný vliv déletrvajícího sucha a vysokých teplot v pozdějším období, které porosty silně
poškodily v době, kdy rostliny ještě neměly dostatečně vyvinutý kořenový systém na straně
druhé. Přesto byly v rámci hodnocení změn pokryvnosti v průběhu vegetačního období
u řady druhů zjištěny pozitivní interakce ve variantách s aplikovanými PPL.
Ve druhém roce řešení byly v rámci dílčího cíle C01 na hlavní pokusné ploše projektu
Hodonín–Pánov v jarním období založeny 2 pokusy s testovanými druhy trav a jetelovin ve
variantě s aplikovanými PPL a ve variantě bez aplikace PPL (kontrola). Pokus 1 (běžné druhy
jetelovin a trav x aplikace PPL) byl založen nad rámec plánu i na lokalitách Troubsko a Zubří.
U pokusů byl sledován vývoj porostů v roce založení – rychlost vzejití, pokryvnost (zápoj)
porostů, dosažené růstové fáze a zdravotní stav (napadení chorobami a škůdci).
V dosažených výsledcích se ještě výrazněji než v roce 2017 projevily nepříznivé podmínky
dané počasím během roku 2018, a to hlavně na lokalitách v teplejší oblasti Hodonín–Pánov
a Troubsko. Jak uvádí Čekal (2018), sucho během roku 2018 bylo charakteristické efektem
dlouhodobé kumulace srážkového deficitu předchozích let, který se projevoval odlišným
vývojem sucha ve srovnání s obvyklými jednoletými suchými periodami. Dílčí výsledky vlivu
PPL na hodnocené porosty jetelovin a trav proto byly zjištěny pouze v rámci určitých
hodnocených charakteristik u některých druhů a jen na některých lokalitách.
Ve třetím roce řešení byly v rámci dílčího cíle C01 na hlavní pokusné ploše projektu
Hodonín–Pánov hodnoceny dva pokusy s testovanými druhy trav a jetelovin ve variantě
s aplikovanými PPL a ve variantě bez aplikace PPL (kontrola). Pokus 1 (běžné druhy jetelovin
a trav x aplikace PPL) byl založen v roce 2018 a v roce 2019 hodnocen nad rámec plánu i na
lokalitách Troubsko a Zubří. Na jaře 2019 bylo na lokalitě Hodonín–Pánov založeno
poloprovozní ověření s aplikací PPL a jejím vlivu na vzcházení, růst a vývoj vyseté osivové
směsi. Na ploše poloprovozu byl sledován vývoj porostů, jejich pokryvnost, dosažené růstové
fáze a zdravotní stav (napadení chorobami a škůdci). V dosažených výsledcích se projevily
příznivé vlhkostní poměry roku 2019, a to hlavně na lokalitách v teplejší a sušší oblasti
Hodonín–Pánov a Troubsko.
Pozitivní efekt PPL jak na polní vzcházivost, tak i na růst a následný vývoj porostů
zkoušených druhů byl patrný u některých druhů jetelovin a trav. Výsledky se mezi
jednotlivými zkoušenými druhy statisticky významně lišily. Následný vliv dlouhotrvajícího
silného sucha a vysokých teplot v letním období způsobil špatné přežívání hodnocených
rostlinných druhů. Z jetelovin byl nejvíce suchovzdorný druh Onobrychis viciifolia a z trav
druhy Agropyron pectinatum, Bromus erectus, Festuca rubra a F. rupicola. Naopak druhy
Medicago lupulina, Phleum pratense a Poa pratensis byly nejvíce citlivé na suché podmínky.
Při hodnocení výskytu chorob a škůdců u jetelovin nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl
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mezi plochami s aplikací PPL a kontrolními plochami. V případě některých travních druhů
však bylo ve variantě s aplikací PPL zjištěno nižší napadení rostlin helmintosporiózou
(Drechslera sp.). Jednalo se nejčastěji o druhy Festuca rubra, F. rupicola, F. pratensis, Lolium
perenne a Poa pratensis na lokalitách Hodonín–Pánov a Zubří. Tato skutečnost ukazuje na
lepší zdravotní stav rostlin na plochách s aplikací PPL. U jetelovin prokázaly nejvyšší odolnost
vůči chorobám a škůdcům druhy Anthyllis vulneraria a Onobrychis viciifolia.
Co se týká následné údržby ploch, tak připadají v podstatě v úvahu dvě varianty. Ta první
je intenzivní varianta, kdy se osvědčilo posekání biomasy dvakrát ročně a její odvoz
k následnému využití. Jako první termín seče se jeví jako nejlepší první polovina měsíce
června, jako druhý termín pak první polovina měsíce září. Takto sklizená biomasa je vhodná
především k pícninářskému využití ve formě sena nebo senáže. Tato intenzivní varianta ale
vyžaduje hnojení pozemku, ať už organickými nebo anorganickými hnojivy. Druhou možností
je extenzivní jednosečné využívání porostů, kdy se jako nejvhodnější termín sklizně v aridních
oblastech jeví první polovina měsíce srpna. Sklizená biomasa není tak kvalitní jako ta získaná
při dvousečném obhospodařování. Využití biomasy při tomto extenzivním obhospodařování
je spíše pro bioplynové stanice, kompostování nebo spalování.

V. Srovnání „novosti postupů“
Metodika vychází z originálních výsledků výzkumu, realizovaného na čtyřech partnerských
pracovištích (Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
Zubří; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická; Zemědělský výzkum, spol. s r. o., se
sídlem v Troubsku) v rámci grantového projektu TA ČR Revitalizace zemědělské půdy
v oblastech ČR ohrožených suchem (projekt č. TH02030073). Mimo výzkum v rámci každého
pracoviště bylo založeno několik společných dílčích pokusů a poloprovozní ověření na
vybrané extrémní výsušné lokalitě nedaleko Hodonína (lokalita Pánov), dále na lokalitách
Troubsko a Zubří, v rámci kterých byly testovány různé pokusné varianty výsevu jetelovin
a trav na problémovém stanovišti s využitím pomocných půdních látek (lignit,
hydroabsorbent Hydrogel). Aplikace takto namíchané směsi vybraných pomocných půdních
látek do půdy nebyla doposud v praxi vyzkoušena, jde o nově specifikovaný technologický
postup.
V předkládané metodice najdou uživatelé podrobné informace týkající se výběru
vhodných druhů trav a jetelovin, aplikace PPL, zakládání porostů i jejich vývoji v dalších
letech.
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VI. Popis uplatnění certifikované metodiky
Okruh uživatelů metodiky se v prvé řadě týká členů profesní organizace „Svaz zakládání
a údržby zeleně“ (SZUZ, http://www.szuz.cz/cs/?page=clenove). SZUZ je smluvním
odběratelem výsledků. Dále je metodika určena obyvatelům a institucím dotčených území,
zejména vlastníkům půdy, zemědělcům a nájemcům půdy, orgánům státní správy,
projekčním a realizačním firmám z oblasti krajinné architektury a péče o zeleň, univerzitám,
institucím, zabývajícím se problematikou zemědělství, lesnictví a životního prostředí
i organizacím s ekologickým zaměřením, jako jsou orgány ochrany přírody a ekologicky
zaměřené nevládní organizace. Metodika bude vydána v tištěné podobě a distribuována do
knihoven (předepsané zasílání výtisků do určených knihoven, další knihovny univerzit
s relevantním zaměřením) a smluvnímu partnerovi (SZUZ). Metodika bude k dispozici
i studentům všech fakult partnerských univerzit v příslušných centrálních univerzitních či
dílčích fakultních knihovnách. Dalším zájemcům především z řad odborné veřejnosti bude
metodika zaslána na vyžádání. V elektronické podobě bude metodika distribuována na
kompaktním disku nebo zasílána elektronickou cestou. V elektronické podobě bude v rámci
běžné pedagogické činnosti partnerů v projektu (univerzit) zpřístupněna zájemcům z řad
studentů.

VII. Ekonomické aspekty
Vymezení nákladů na založení porostů je velmi těžko vyčíslitelné bez samotné konkrétní
charakteristiky pozemku, jakož i přesného určení využití pozemku po založení porostů.
Významným kritériem je také předpokládaná funkce založeného porostu (produkční či
neprodukční, krajinotvorná či okrasná), intenzita a způsob využívání (extenzivní či intenzivní,
popř. kombinace obou způsobů, např. využití biomasy z extenzivně využívané plochy)
a umístění porostu, resp. plochy (intravilán, extravilán, chráněné území, erozní plocha
apod.). V případě posuzování mimoprodukčních funkcí travních i smíšených porostů, jejich
přínosu podpory biodiverzity, krajinotvorné funkci či např. ke zlepšení kvality degradovaných
půd se většinou jedná o velmi těžko vyčíslitelné položky.
Dalším ekonomickým aspektem, příznivě ovlivňujícím nákladovost aplikace, mohou být
různé dotační programy, vypisované různými ministerstvy či agenturami.
Při rozpočtování nákladů na založení a údržby ploch s využitím pomocných půdních látek
a navržených směsí trav a jetelovin je nutné počítat s náklady, v místě obvyklými
a v návaznosti na dostupné mechanizační vybavení. Týká se to především nákladů na
přípravu půdy (odstranění předchozí vegetace, orba, srovnání plochy apod.), nákladů na
aplikaci a zapravení pomocných půdních látek (dovoz, aplikace na plochu, zapravení), nákup
a výsev jednotlivých typů směsí trav a jetelovin, náklady na ošetřování jetelovinotravních
porostů a údržbu ploch. Všechny tyto činnosti mohou být kalkulovány jako v režimu běžných
pracovních operací místního zemědělského podniku s využitím standardního (avšak
vhodného pro tento účel) mechanizačního vybavení. Problematická může být snad jen
aplikace lignitu, pokud by neměl standardizovanou zrnitost, při výskytu větších kusů či
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příměsí (např. kusy dřeva) může zacpávat ústrojí menších rozmetadel hnojiv, určených pro
velmi přesné dávkování hnojiv. Jinak lze konstatovat, že aplikaci a zapravení pomocných
půdních látek lze zajistit běžnou zemědělskou technikou.
Tab. 22 uvádí nákladovost položek, které byly specifické pro experimentální ověření
technologie v rámci řešení projektu. Tyto náklady se mohou měnit dle aktuální tvorby cen
jednotlivých prodejců, např. i změnou kurzu koruny, změnou DPH či udělením množstevní
slevy při odběru určitého objemu pomocné půdní látky. V tabulce uvedené ceny odpovídají
skutečným cenám při zakládání experimentů v roce 2017. Cena lignitu byla navíc ovlivněna
jednorázovou výzkumnou potřebou granulometrické úpravy na požadovanou zrnitost.
Tab. 22 Náklady na pořízení, úpravu a dovoz pomocných půdních látek
Položka

Cena vč. DPH

Poznámka

Hydrogel

382,- Kč/kg

včetně dodání přípravku na pokusnou plochu

Lignit – speciální zakázka
pro potřeby projektu

7 490,- Kč/t

třídění, granulometrická úprava (frakce 0–
8 mm), balení do Big Bags, doprava na
pokusnou plochu
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