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MEZIPLODINY CHRÁNÍ PŮDU PŘED NADMĚRNÝM  

VÝPAREM VODY 

Intercrops protect the soil from excessive water evaporation  

Badalíková B., Vašinka M. 

Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Zahradní 1, Troubsko 

 

Abstrakt 

Růst meziplodin v rámci půdoochranných technologií byl sledován v řepařské výrobní oblasti 

v letech 2017-2018. Na vybrané lokalitě byly sledovány vlhkosti půdy u varianty s jednou 

meziplodinou svazenkou a se směsí meziplodin (svazenka, žito, hořčice). V rámci pokusu se 

zařazením jedné meziplodiny byly založeny tři varianty: var. 1 kontrolní - bez meziplodiny, var. 

2 meziplodina, zapravení 20 t.ha
-1

 kompostu, var. 3 meziplodina, zapravení 40 t.ha
-1 

kompostu. 

Současně byla sledována pokryvnost půdy meziplodinami. Ze získaných výsledků bylo zjištěno, 

že u směsky meziplodin byly dosažené vyšší hodnoty půdní vlhkosti oproti variantě kontrolní bez 

meziplodiny. U meziplodiny svazenky byly zjištěny vyšší hodnoty půdní vláhy u variant se 

zapraveným kompostem. Dostatek organické hmoty v půdě tedy napomáhá k lepší retenční 

schopnosti půdy. 

Klíčová slova: půdní vláha, směs meziplodin, svazenka vratičolistá, pokryv půdy 

 

Abstract  

Soil conservation technologies with intercrops was monitored in the beet production area 

in 2017-2018. Soil moisture was monitored at the selected locality in the variant with one inter-

crop Phacelia and with a mixture of intercrops (Phacelia, rye, mustard). Three variants were 

established as part of trial: var. 1 – control, without intercrop and compost, var. 2 - intercrop, 20 

t.ha
-1

 compost incorporation, and var. 3 - intercrop, 40 t.ha
-1

 compost incorporation. At the same 

time, the soil cover was monitored by intercrops. It was found that higher soil moisture values 

were achieved in the mixture of intercrops compared to the control without the crop. By intercrop 

Phacelia were found higher values of soil moisture in variants with incorporated compost. 

Enough of organic matter in the soil is important to improve of the retention soil capacity.  

Key words: soil moisture, mixture of intercrops, Phacelia tanacetifolia, soil cover 
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VLIV SUCHA NA PŠENICI – POROVNÁNÍ KOMPLEXNÍ REAKCE 

DVOU RŮZNĚ TOLERANTNÍCH ODRŮD 

Effect of drought to wheat – comparison of complex reaction of two different 

tolerant varieties 

Bláhová T.
1, 2

, Vítámvás P.
1
, Prášil T.I.

1
, Renaut J.

3 

 

1
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Česká republika 

2
 Vysoká škola chemicko-technologická, Česká republika 

3
Luxembourg Institute of Science and Technology, Luxembourg 

 

Abstrakt 

V České republice je sucho stále aktuálnějším zemědělským problémem, z tohoto důvodu byla na 

VÚRV-Ruzyně provedena rozsáhlá analýza vlivu sucha na pšenici. Byly studovány dvě odrůdy 

pšenice ozimé (Baletka – tolerantní, Tobak – senzitivní), přičemž byly provedeny analýzy 

fyziologických parametrů, proteomu listů a uzlů pomocí dvoudimenzionální diferenční gelové 

elektroforézy (2D-DIGE) a dále také analýza metabolomu. Díky takto navzájem se doplňujícím 

metodám jsme získali komplexní obraz rostlinné reakce na stres, a mohli poukázat na fakt, že 

toleranci pšenice k suchu pozitivně ovlivňuje nejen zvýšená, popř. rychlejší syntéza ochranných 

proteinů, resp. osmoprotektantů (např. dehydrinů, resp. prolinu), ale zejména celková regulace 

rostlinné odpovědi pomocí zvýšené syntézy specifických proteinů a metabolitů rostlinného 

metabolismu. 

 

Klíčová slova: pšenice, proteomická komparativní analýza, 2D-DIGE, tolerance sucha 

 

Abstract 

In Czech republic, drought is becoming a still more current agricultural problem. Due to this 

reason, a complex analysis of influence of drought to wheat was at Crop Research Institute 

in Prague performed and two varieties of winter wheat (Baletka – drought tolerant, Tobak - 

drought sensitive) were studied. Partial analyses were focused to physiological parameters, leaf 

and crown proteoms using two-dimensional difference gel electrophoresis (2D-DIGE) and 

metabolom analysis using GC-MS. Thanks these complementary methods we obtained really 

complex view of plant response to drought, and we can show that wheat drought tolerance is 

influenced not only by the increasing (or faster) biosynthesis of protective proteins, resp. 

osmoprotectans (like dehydrins, resp. prolin), but especially by controlled increased biosynthesis 

of specific proteins and metabolites of basic wheat metabolism.  

 

Key words: wheat, proteomic comparative analysis, 2D-DIGE, drought tolerance 
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SROVNÁNÍ PRŮBĚHU VLHKOSTI PŮDY VE VĚTROLAMU A NA ORNÉ 

PŮDĚ V K. Ú. HRUŠKY, DOLNOMORAVSKÝ ÚVAL 

Comparison of the soil moisture in windbreak and arable land in cadastral 

terrirory „Hrušky“, „Dolnomoravský úval“ valley 

Blažejová A.
1
, Štykar J.

1
 

 1 
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, 

dendrologie a geobiocenologie, Zemědělská 3, Brno, 61300 

 

Abstrakt  
Parametr vlhkosti půdy je jedním z nejvýznamnějších ukazatelů ekologických podmínek daného 

ekosystému. Tato studie předkládá výsledky měření půdní vlhkosti ve větrolamu a na orné půdě 

zemědělského pozemku v různých vzdálenostech od něj. Měření probíhalo kontinuálně od jara 

2018 v oblasti Břeclavska na jižní Moravě. Byla zřízena 4 měřiště: jedno uvnitř větrolamu, další 

ve vzdálenostech 45 a 90 m od větrolamu (zároveň 90 m od bočního větrolamu) a čtvrté ve 

vzdálenosti 90 m a zároveň 180 m od bočního větrolamu. K měření byly použity snímače 

objemové půdní vlhkosti VIRRIB umístěné svisle v hloubkách po 20 cm. Se vzrůstající 

vzdáleností od větrolamu se snižuje vlhkost půdy ve většině měřených půdních vrstev. Výsledné 

hodnoty potvrzují předpoklad pozitivního ochranného efektu větrolamů. Půda v samotném 

větrolamu je přitom sušší než na orné půdě.  

 

Klíčová slova: vlhkost půdy, větrolamy, orná půda 
 
 

Abstract 

Soil moisture is one of the most important indicators of ecological conditions of ecosystem. This 

study presents the results of soil moisture measurement in windbreak and on arable land of 

agricultural land at different distances from it. The measurement has been carried out 

continuously since spring 2018 in Břeclav region in Southern Moravia. Four measuring points 

were established: one inside the windbreak, another at 45 and 90 m from the windbreak (and 90 

m from the side windbreak) and the fourth measuring point at 90 m (and 180 m from the side 

windbreak). VIRRIB volumetric soil moisture sensors placed vertically in depths of 20 cm were 

used for measurement. As the distance from the windbreak increases, the soil moisture in the soil 

is reduced in most of the measured soil layers, thus confirming the assumption of a positive 

protection effect of the windbreaks. While the soil in the windbreak itself is drier than on arable 

land. 

 

Key words: soil moisture, windbreaks, arable land 
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AKTUALIZOVANÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ OBSAHU PŘÍSTUPNÉHO 

FOSFORU NA KARBONÁTOVÝCH PŮDÁCH PRO HARMONICKOU 

VÝŽIVU ROSTLIN 

Updated criteria of phosphorus valuation in carbonate soils for harmonic 

plant nutrition  

Čermák P.
1
, Mühlbachová G.

1
, Lošák T.

2
, Hlušek J.

2
 

1
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně 

2
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů, FRRMS, Mendelova univerzita v Brně 

 

Abstrakt 

Fosfor je jedním z klíčových prvků ve výživě rostlin. Problém správného hnojení zemědělských 

plodin fosforem nabývá na aktuálnosti, jednak z pohledu jeho nezastupitelnosti v harmonické 

výživě rostlin, jakožto prostředku v boji proti stresovým podmínkám a současně s ohledem na 

klesající zásobu obsahu fosforu v zemědělských půdách ČR (výsledky agrochemického zkoušení 

zemědělských půd - AZZP). Normovaná extrakční metoda Mehlich 3, používaná v rámci AZZP 

vyžaduje určité korekce pro stanovení reálného obsahu přístupného P v karbonátových půdách 

(definovaných hodnotou pH 7,3 a výše a současně s obsahem přístupného vápníku 3500 mg.kg 

půdy
-1

 a výše; např. jižní Morava). Na základě experimentálních výsledků byla navržena úprava 

kritérií obsahu P pro karbonátové půdy, tj. snížení platných kritérií o 10 - 35 mg.kg
-1

, v závislosti 

na měřeném množství fosforu v půdě. 

 

Klíčová slova: fosfor, hnojení, výživa rostlin, karbonátové půdy, kritéria 

 

Abstract 

Phosphorus is by one of key element in plant nutrition. Right phosphorus fertilisation of crops is 

current problem – partly from point of view of its non-substitutability in harmonized plant 

nutrition – as a tool against stress conditions – and simultaneously with regard to decreasing 

content of phosphorus in agricultural soils of the Czech Republic (results of testing of agricultural 

soils). Standardized extraction method Mehlich 3, used in frame of soil testing system, needs 

specific corrections for determination of right available phosphorus content in carbonate soils 

(defined by pH value 7,3 and more and simultaneously with content of available calcium 3500 

mg.kg
-1

 of soil and more; e.g. region of South Moravia). Based on experimental results new 

modified criteria for valuation of phosphorus content in carbonate soils were suggested, i.e. 

decrease in actual criteria by 10 - 35 mg.kg
-1

 of phosphorus - depending on determined 

(measured) phosphorus content in soil. 

 

Key words: phosphorus, fertilisation, plant nutrition, carbonate soils, criteria 
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VÝSLEDKY VÝZKUMU PĚSTITELSKÉ TECHNOLOGIE ZRNOVÉHO 

ČIROKU V OBLASTI BESKYD A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ 

V SOUČASNÝCH PODMÍNKÁCH MĚNÍCÍHO SE KLIMATU 

Results of research of grain sorghum cultivation technology in the Beskydy 

region and possibilities of its use in current conditions of changing climate 

Frydrych J.
1
, Lošák M.

1
, Hermuth J.

2
, Pikulová M.

1
, Volková P.

1
 

1
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří 

2
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 

Abstrakt 

V minulosti řešila OSEVA vývoj a výzkum s.r.o se sídlem v Zubří vhodnou náhradu ladem ležící 

půdy v oblasti Beskyd travami využitelnými pro energetické účely. Do výzkumu byl zařazen i 

čirok, který v současnosti nabývá na významu. Na stanovišti v Zubří byl v letech 2017 a 2018 

založen pokus se zrnovým čirokem odrůdy ‘Ruzrok’. Pokusy byly založeny a sklizeny na výnos 

zelené hmoty, suché hmoty a sušiny. Byla hodnocena varianta s výsevem čiroku 20 kg a 25 

kg.ha
-1

 a rovněž porovnán výnos biomasy čiroku při jednosečném a dvousečném využití. 

Nejvyšší výnos zelené hmoty, suché hmoty a sušiny dosáhla varianta s výsevem 25 kg.ha
-1

 při 

dvousečném využití čiroku v obou sklizňových letech 2017 a 2018. Zrnový čirok je možné 

rovněž pěstovat jako meziplodinu, využitelnost této odrůdy je rovněž spojována s možností 

omezení rozvoje chorob a škůdců na základě přímého alelopatického působení. Odrůdu ‘Ruzrok’ 

je možné pěstovat na zrno, je velmi raná a zrno má vysokou nutriční kvalitu a je využitelné pro 

bezlepkovou dietu. 

 

Klíčová slova: výzkum, čirok, Ruzrok, úhor, výnos sušiny, meziplodina 

 

Abstract 

In the past, OSEVA solved the Development and Research Ltd. based in Zubri, a suitable 

substitute for fallow land in the Beskydy region by grasses usable for energy purposes. The 

research also included Sorghum, which is currently gaining in importance. An experiment with 

grain Sorghum of the variety ‘Ruzrok’ was established at the site in Zubří in 2017 and 2018. The 

experiments were set up and harvested for yield of green matter, dry matter and dry matter 

content. The variant was compared with Sorghum sowing of 20 kg and 25 kg.ha
-1

 and also 

compared the yield of Sorghum biomass in one-sided and two-sided use. The highest yield of 

green matter, dry matter and dry matter was achieved by the sowing rate of 25 kg.ha
-1

 with two-

sided utilization of Sorghum in both the harvest years 2017 and 2018. Grain Sorghum can also be 

cultivated as a crop, pests based on direct allelopathic action. The ‘Ruzrok’ variety can be grown 

for grain, it is very early and the grain has a high nutritional quality and can be used for a gluten-

free diet. 

 

Key words: research, Sorghum, Ruzrok, fallow land, dry matter yield, intercrop 
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VÝZKUM A INOVACE PĚSTITELSKÉ TECHNOLOGIE V TRAVNÍM 

SEMENÁŘSTVÍ 

Research and innovation of growing technology in grass seed production 

Frydrych J., Volková P., Pikulová M.
 

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří 

 

Abstrakt 

Inovace pěstitelské technologie v travách na semeno významným způsobem ovlivňuje výnosy 

a požadovanou kvalitu osiva u pěstitelů trav v současnosti. Na stanovišti v letech 2015 a 2016 

v Zubří byly založeny polní pokusy s jílkem mnohokvětým a jílkem vytrvalým v následujících 

variantách technologie zpracování půdy: 1 – klasická příprava (kontrola), 2 – redukovaná 

příprava (diskování, příprava půdy + setí) a 3 – bezorebné setí. V obou letech 2015 a 2016 byl 

pokus ovlivněn meteorologickými podmínkami zejména na podzim v období po zasetí pokusu, 

vzejití a zapojení porostu jílku mnohokvětého i jílku vytrvalého. Nejvyšší výnos semen jílku 

mnohokvětého a jílku vytrvalého a výnos slámy dosáhla ve dvou sklizňových letech 2016 a 2017 

varianta jílků založená klasickou technologií orbou. Varianty založené redukovanou přípravou 

půdy a zejména bezorebným setím byly silně ovlivněny meteorologickými podmínkami. 

 

Klíčová slova: inovace, trávy pěstované na semeno, pěstitelská technologie, zpracování půdy, 

výnos semen 

 

Abstract 

Innovation of growing technology in grasses for seed significantly influences yields and required 

quality of seeds in grass growers at present. Field trials multi-flowered ryegrass and perennial in 

the following variants of soil tillage technology were established in Zubri in 2015 and 2016: 1 – 

classical preparation (control), 2 – reduced preparation (disking, soil preparation + sowing) and 3 

– non-ploughing sowing. In both 2015 and 2016, the experiment was influenced by 

meteorological conditions, especially in the autumn after sowing the experiment, emerging and 

engaging the growth of the ryegrass and the perennial ryegrass. The highest yield of multi-

flowered ryegrass and perennial ryegrass and straw yield in the two harvest years 2016 and 2017 

was a variant of ryegrass based on conventional plowing technology. Variations based on 

reduced soil preparation and, in particular, non-ploughing sowing were heavily influenced by 

meteorological conditions. 

 

Key words: innovation, seed-grown grasses, growing technology, soil tillage, seed yield 

 



10 
 
 

STUDIUM KLÍČIVOSTI ODRŮD ČELEDI FABACEAE V PODMÍNKÁCH 

SIMULOVANÉHO SUCHA V ROZTOKU POLYETHYLENGLYKOLU 

Study of germination of Fabaceae varieties under simulated drought 

conditions in polyethylene glycol solution 

Hutyrová H.
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Abstrakt 

U vybraných odrůd druhů čeledi Fabaceae byla testována klíčivost v podmínkách simulovaného 

sucha v roztoku polyethylenglykolu (PEG-6000). Testování klíčivostí v laboratorních 

podmínkách probíhalo v Petriho miskách na filtračním papíře v 7 koncentracích PEG 

simulujících různý stupeň osmotického tlaku. Hodnocení probíhalo 3. a 10. den, vyklíčená 

semena byla z Petriho misky odstraňována. Statisticky průkazné rozdíly v klíčivosti vykazovaly 

jednotlivé odrůdy v koncentraci PEG od 0,3 do 0,6 mol/l. Zatím co u tolice dětelové odrůda 

Ekola a štírovníku růžkatého odrůda Taborak klíčivost statisticky průkazně klesla už při 

koncentraci 0,3 a 0,4 mol/l, u druhů vojtěška setá odrůda Holyna a jetel bledožlutý odrůda Helian 

klíčivost statisticky průkazně klesla při koncentraci PEG 0,5 mol/l a u druhů jetel plazivý odrůda 

Vysočan a jetel zvrhlý odrůda Trend klíčivost statisticky průkazně klesla až při koncentraci 0,6 

mol/l. 

 

Klíčová slova: klíčivost, sucho, polyethylenglykol, Fabaceae 

 

Abstract 

For selected varieties of Fabaceae species germination was tested under simulated drought 

conditions in polyethylene glycol (PEG-6000) solution. Testing of germination under laboratory 

conditions was performed in Petri dishes on filter paper in 7 concentrations of PEG simulating 

different degrees of osmotic pressure. Evaluation was carried out on days 3 and 10, and the 

germinated seeds were removed from the Petri dishes. Statistically significant differences in 

germination showed individual varieties in PEG concentration from 0.3 to 0.6 mol/l. The 

germination of Medicago lupulina, Ekola variety and Lotus corniculatus, Taborak variety the 

germination statistically significantly decreased already at the concentration of 0.3 and 0.4 mol/l. 

Medicago sativa, Holyna variety and Trifolium ochroleucon, Helian variety the germination 

decreased significantly at the PEG concentration of 0.5 mol/l. Trifolium repens, Vysočan variety 

and Trifolium hybridum, Trend variety germination statistically significantly decreased at a 

concentration of 0.6 mol/l. 

 

Keywords: germination, drought, polyethyleneglycol, Fabaceae 
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EFEKTÍVNOSŤ PESTOVANIA LÁSKAVCA (AMARANTHUS SP. L.)                

NA SEMENO V ARÍDNEJ OBLASTI SLOVENSKA 

Effectiveness of Amaranthus sp. L. cultivation on seed in the arid area                

of Slovakia 

Jakubová J., Kováč L., Hecl J. 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce 

 

Abstrakt 

Efektívnosť pestovania láskavca ako sucho a teplomilnej rastliny bola overovaná v arídnej 

oblasti Slovenska. Na základe pokusu zakladaného v rokoch 2013 až 2015 na experimentálnom 

pracovisku NPPC-VÚA Michalovce v Milhostove bola vypočítaná ekonomická efektívnosť 

pestovania láskavca na semeno. Analyzovali sa náklady na jeho pestovanie a ziskovosť pri 

dvoch technológiách zakladania porastov a to konvenčnej a redukovanej a dvoch variantoch 

výživy a to kontrolného variantu bez hnojenia a variantu s aplikáciou pôdneho kondicionéru 

PRP sol. V roku 2013 napriek nižšej produkcii z hektára bol najziskovejší variant s redukovanou 

agrotechnikou bez hnojenia. V roku 2014 sa tiež najvyšší zisk dosiahol na variantoch 

s redukovaným obrábaním pôdy. Aplikáciou PRP sol sa zvyšovali úrody pri oboch variantoch 

obrábania pôdy. Ziskovejšie boli varianty bez aplikácie kondicionéru. V roku 2015 v porovnaní 

s rokom 2014 boli úrody výrazne nižšie. Ziskovejšie boli varianty s aplikáciou PRP sol.  

V pokuse sa potvrdilo, že v arídnych podmienkach Slovenska je pestovanie láskavca 

ekonomicky efektívne. 

Kľúčové slová: láskavec (amarant), ekonomická analýza, obrábanie pôdy, pôdny kondicionér 

 

Abstract  

The effectiveness of cultivation of xerophilic and thermophilic amaranth plant was verified in the 

arid area of Slovakia. Field experiment was established between 2013 and 2015 in Milhostov, 

where is situated experimental site of the NPPC – VÚA Michalovce. The results from these 

experiments were used for calculated of economic effectiveness of amaranth seed cultivation. 

Amaranth was growing under two technologies, namely conventional and reduce tillage. Two 

variants of nutrition, control variant without fertilization and variant with application of soil 

conditioner PRP sol, were observed. For these variants, the cots and profitability of amarathus 

cultivation were analysed. In 2013, despite of lower production per hectare, the most profit was 

variant under reduced agrotechnology without fertilization. In 2014, the highest profit was also 

achieved for variants with reduced tillage. The application of PRP sol increased the yields for 

both variants of soil tillage. Variants without conditioner application were more profitable. In 

2015, the yields were significantly lower than in 2014. Variants with PRP sol application were 

more profitable. The experiment confirmed that in the arid conditions of Slovakia the cultivation 

of amaranth is economically effective. 

Key words: amaranth, economic analysis, soil tillage, soil conditioner 
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PRODUKČNÉ PARAMETRE LÁSKAVCA (AMARANTHUS SP. L.) 

V SUCHEJ OBLASTI VÝCHODOSLOVENSKEJ NÍŽINY 

Production parameters of Amanthus sp. L. in the dry area of East Slovak 

Lowland  

Kováč L., Jakubová J., Hecl J. 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce 

 

Abstrakt 

V suchých podmienkach Východoslovenskej nížiny na experimentálnom pracovisku NPPC – 

VÚA Michalovce v Milhostove boli v rokoch 2013 – 2015 zakladané pokusy s láskavcom 

(Amaranthus sp. L.) na semeno. Pokusy boli zakladané pri konvenčnej technológii s orbou 

a redukovanou technológiou bez orby pri troch úrovniach výživy, a to kontrola, sólo aplikácia 

pôdneho kondicionéra PRP sol a aplikácia PRP sol v kombinácii s rastlinnou pomocnou látkou 

PRP EBV. Na úrody semena láskavca preukazne vplýval pestovateľský ročník s priebehom 

meteorologických faktorov. V pokusoch sa preukazne vyššie úrody láskavca potvrdili pri jeho 

pestovaní konvenčnou agrotechnikou. Pri aplikácii pôdneho kondicionéra, ako aj v jeho 

kombinácii s rastlinnou pomocnou látkou PRP EBV sa úroda zrna láskavca v porovnaní 

s nehnojenou kontrolou preukazne zvyšovala. 

Kľúčové slová: amarant, úrody, obrábanie pôdy, pôdny kondicionér 

 

Abstract  

In Milhostov, at Experimental work place of NPPC – Agroecology Research Institute 

in Michalovce, the field treatments with amaranth (Amaranthus sp. L.) were carried out between 

years 2013 and 2015.  Amaranth grown for seed. Two tillage technologies, namely conventional 

tillage with ploughing and reduce tillage without ploughing, were used. Three levels of nutrition, 

namely control without fertilization, application of soil conditioner PRP sol and application of 

PRP sol in combination with plant adjuvant PRP EBV, were tested. Meteorological factors of 

each experimental year had the statistically significant effect on amaranth grain yields. Our 

results confirmed statistically significant higher of amaranth yield from treatment with 

conventional tillage. The yields after application of soil conditioner PRP SOL and also its 

combination with plant adjuvant PRP EBV were significantly higher in compare with control 

without fertilization. 

Key words: amaranth, yields, soil tillage, soil conditioner 
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VLIV SLOŽENÍ FERMENTÁTU NA PRODUKCI LISTŮ A KOŘENŮ 

U PŠENICE SETÉ 

Influence of composition of fermentate on the production of leaves and roots 

of spring wheat 

Jaroslav Lang
1
, Jan Nedělník

1
, Jiří Rusín

2 
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2
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Abstrakt 

V pokusu byl zkoumán vliv fermentátů jako odpad organického původu, pocházející ze 

zemědělské a průmyslové výroby, nebo z komunální sféry. Fermentát byl přimíchán do půdy 

v takovém množství, aby odpovídalo 6,25 g sušiny fermentátu na 1 litr zeminy. Do půdy 

v nádobových pokusech byla vyseta semena pšenice a byl sledován vliv na růst kořenů 

a nadzemní biomasy. Bylo zjištěno, že některé fermentáty snižují produkci celkové biomasy. 

V polních podmínkách mohou být projevy odlišné. 

 

Klíčová slova: fermentát, pšenice setá, produkce, nadzemní část, kořen, růst 

 

Abstract  

Influence of fermentate application into the soil was studied. The fermentate is a waste of organic 

origin, coming from agriculture and industry. Fermentate was added into the soil in quantity 6.25 

g of dry matter per one litre of soil. In the frame of pot trial wheat seeds were sown into this 

substrate. The growth of both underground and aboveground biomass was observed. It was found 

that some fermentates decrease the production of biomass. In the field conditions the effect could 

be different. 

 

Key words: fermentate, winter wheat, production, root, shoot, grow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 
 

VLIV OBALOVÁNÍ SEMEN TECHNOLOGIÍ WASP NA POČÁTEČNÍ 

VÝVOJ VYBRANÝCH DRUHŮ TRAV A JETELOVIN 

Effect of seed coating with WASP technology on initial development of 

selected grasses and legumes 

Lošák M.
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Abstrakt 
Byl hodnocen vliv obalení semen technologií WASP (Water Absorbing Seed Process) na 

počáteční vývoj pěti druhů trav (Festuca pratensis Huds., F. rubra L., Lolium perenne L., 

Phleum pratense L., Poa pratensis L.) a pěti druhů jetelovin (Anthyllis vulneraria L., Medicago 

lupulina L., Melilotus albus Med., Onobrychis viciifolia Scop., Trifolium repens L.) v polních 

podmínkách. Polní pokusy byly založeny v letech 2017–2019 na třech lokalitách v odlišných 

půdně klimatických podmínkách (Hodonín, Troubsko, Zubří). Vliv obalení na vzcházení a 

pokryvnost porostů byl nevýznamný. Vliv obalení na hmotnost kořenové a nadzemní biomasy 

některých travních druhů byl statisticky průkazný (p < 0,05). 

 

Klíčová slova: vzcházivost, pokryvnost porostů, obalované osivo, technologie WASP, kořenová 

biomasa, nadzemní biomasa, trávy, jeteloviny 

 

Abstract 

The effect of WASP (Water Absorbing Seed Process) coating method on the initial development 

of five grass species (Festuca pratensis Huds., F. rubra L., Lolium perenne L., Phleum pratense 

L., Poa pratensis L.) and five legume species (Anthyllis vulneraria L., Medicago lupulina L., 

Melilotus albus Med., Onobrychis viciifolia Scop., Trifolium repens L.) in field conditions was 

evaluated. Field trials were established at three sites in different soil-climate conditions 

(Hodonín, Troubsko, Zubří) in 2017–2019. The effect of coating method on seedling emergence 

and vegetation cover was not significant. The effect of seed coating on the weight of root and 

above-ground biomass of some grass species was statistically significant (p < 0.05). 

 

Key words: seedling emergence, vegetation cover, coated seed, WASP technology, root 

biomass, above-ground biomass, grasses, legumes 
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POSTAVENÍ VÝŽIVY A HNOJENÍ ROSTLIN PŘI MĚNÍCÍCH SE 
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Abstrakt 

Změny klimatu se projevují různými způsoby, přičemž některé z nich působí stresově na růst a 

vývoj rostlin i na účinnost výživářsko-hnojařských opatření. Harmonická výživa a hnojení rostlin 

může přitom významně přispět k jejich vyšší odolnosti vůči řadě stresů, jako je intenzivní 

sluneční radiace, vysoká teplota nebo dominující fenomén již současnosti – zemědělské sucho. 

Přitom racionální organo-minerální hnojení snižuje potřebu vody na tvorbu sušiny (transpirační 

koeficient). Vápník a fosfor přispívají k rozvoji kořenového systému a tím většímu příjmu vody a 

v ní rozpuštěných živin. Draslík a hořčík snižují u rostlin stres ze sucha. Deficit srážek ovšem 

významně snižuje využitelnost živin z hnojiv, zejména z tuhých. Proto se kromě půdní aplikace 

bude v obdobích sucha významněji uplatňovat i mimokořenová aplikace hnojiv formou postřiku 

nízkoprocentními roztoky na nadzemní části polních i zahradních plodin. 

Klíčová slova: změny klimatu, sucho, stres, výživa rostlin, hnojení  

 

Abstract 

The effects of climate changes appear in many ways; some are stressful for plant growth and 

development and affect the efficiency of nutritional and fertilization measures. At the same time 

harmonious plant nutrition and fertilization may considerably help to increase resistance to a 

number of stress factors, such as intensive solar radiation, high temperatures or what is nowadays 

the dominant phenomenon - agricultural drought. Rational organic and mineral fertilisation 

reduces the demands for water necessary for the production of dry matter (transpiration 

coefficient). Calcium and phosphorus boost the development of the root system and in this way 

also the uptake of water containing dissolved nutrients. Potassium and magnesium reduce 

drought stress in plants. However, lack of precipitation considerably reduces the efficiency of 

nutrients from the fertilisers, particularly in solid fertilisers. On that account in dry periods, the 

importance of foliar application, in addition to soil application, will increase, i.e. in the form of 

spraying the aboveground parts of arable and garden crops with low-percentage solutions. 

Key words: climate changes, drought, stress, plant nutrition, fertilization 
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DENNÍ ZMĚNY MĚRNÉHO ODPORU PŮDY A FOTOSYNTETICKÉ 

AKTIVITY VE VÝMLADKOVÉ PLANTÁŽI 

DIURNAL VARIATIONS OF SOIL ELECTRICAL RESISTIVITY AND 
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Abstract 

Výmladkové plantáže topolů a vrb se v minulých desetiletích rozšířily jako nový systém určený k 

produkci obnovitelného zdroje: dřevní biomasy. Tyto plantáže jsou také vnímány jako způsob 

hospodaření s pozemky a půdou, který prospívá ochraně životního prostředí (protierozní ochrana, 

druhová biodiverzita). Po založení vyžadují plantáže poměrně málo intenzivní agrotechniku a 

jsou proto pro farmáře snadno udržovatelé, zejména ve srovnání s konvenčními jednoletými 

zemědělskými plodinami. V naší práci jsme se zaměřili na studium ekofyziologických 

charakteristik plantáže topolů černých (Populus nigra L.). Uskutečnili jsme ad hoc polní měření 

rychlosti čisté fotosyntézy (Pn), vodivost průduchů (Gs), transpirace (T) a dalších 

ekofyziologických charakteristik listů, a to u skupiny mladých jedinců (1-4 roky, 5 jedinců, Tp1 

až Tp5). V jejich okolí byl měřen elektrický odpor půdy (ρs), a to v jednom z vybraných řádků 

mladé plantáže. Pro jednotlivé mladé jedince byly vyhodnoceny rozdíly v denních chodech Pn, T, 

zejména s ohledem na faktory omezující fotosyntézu, tedy uzavírání průduchů a taky dostupnost 

vody v půdě. Denní chody Pn a T vykazovaly typickou polední depresi, která byla přičtena 

poklesu vodivosti průduchů (Gs). Tyto změny Gs byly indukovány denními chody fotosynteticky 

aktivního záření (PAR), teploty listů a deficitu tlaku par (VPD) v ovzduší. Mezi jednotlivými 

stromy byly zjištěny rozdíly v chodech Pn a T, nicméně obecným trendem bylo to, že Pn a T byly 

úzce spřaženy a korelovány. Nejvyšší hodnoty Pn a T byly zjištěny u tříletých jedinců, které se 

nacházely na vnitřním okraji plochy plantáže a měly výhodu vyšší dostupnosti vody v půdě, jak 

prokázaly hodnoty ρs měřené pomocí elektrické odporové tomografie. Naše výsledky ukazují, že 

nejnižší T a nejvyšší ρs byly zjištěny u čtyřletého jedince. Tato situace byla způsobena zřejmě 

kultivací půdy (plečkování, rotavátorování), které mohly ovlivnit vodní režim půdy, a tím i 

dostupnost vody pro měřené stromy. Nejvyšší ρs v povrchové vrstvě půdy byl nalezen pod 

staršími čtyřletými topoly, kde již plečkování neprobíhalo. Pod mladšími stromy, kde se 

plečkování provádí, narušený půdní povrch umožnil lepší zasakovaní vody ze srážek. Strom Tp1, 

první od jižního kraje plantáže měl nejnižší hodnoty T, což bylo pravděpodobně způsobeno 

mechanickým porušením kořenového systému (negativní okrajový efekt). Jedinci Tp2 a Tp3 
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měly nejvyšší hodnoty T a Pn. Tp4 byl charakterizován průměrnými denními hodnotami T a Pn, 

zatímco jedinec Tp5 měl nejrychlejší a nejstrmější gradient změny Pn v rámci dne.  

 

Klíčová slova: topol černý, výmladkové plantáže, fotosyntéza, absorpce vody, odpor půdy 

 

Abstract 
Poplar and willow short rotation coppice (SRC) became popular in last decades as new 

agricultural system for production of renewable resources – biomass, also as land and soil 

management which benefits the environment (erosion control, biodiversity). Plantations also have 

relatively low-intensive agrotechnology and are therefore easy to maintain for farmers, as 

compared to conventional annual food crops. To evaluate the ecophysiological activity of the tree 

species, we performed a 1–day ad–hoc field experiment in a poplar plantation. We measured a 

net photosynthetic rate (Pn) and soil electrical resistivity (ρs) of several poplar trees Populus 

nigra L. in one of selected arrays of young plantation. Our goal was to observe differences in soil 

water availability and daily courses of Pn and transpiration (T) as well as the factors limiting both 

photosynthesis and stomatal closure in particular. Daily courses of Pn and T showed typical 

midday depression which was attributed to a drop in a stomatal conductance (Gs). These changes 

were induced by a daily courses of photosynthetically active radiation (PAR) and leaf 

temperature. Certain differences in Pn and T courses were observed between individual trees, 

however, a general trend was that Pn and T were closely coupled and well related to each other. 

The highest Pn and T values were found in the individuals, which were located at a margin of the 

plantation area and thus benefiting from a higher soil water availability measured by the electrical 

resistivity tomography approach. Our results show, that the lowest transpiration and the highest 

soil resistivity was found in the four year old trees. This is probably caused by different 

agronomy – while in four year old plantation there is no mechanical weeding, in younger (three 

years) plantation there a repeated mechanical weeding disrupts soil surface and allows better 

precipitation of rain water to subsurface layers old soil.  

 

Key words: Black poplar, short rotation coppice, photosynthesis, water uptake, soil resistivity 
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SUCHO NA SLOVENSKU NA JAR 2019 A JEHO DOPADY NA 

POĽNOHOSPODÁRSKE PLODINY 

Drought in Slovakia in spring 2019 and its impacts on agricultural crops 

Mikulová K., Turňa M., Ivaňáková G., Krčová I., Madara M. 

Slovenský hydrometeorologický úsatv, Jeséniová 17, Bratislava 

Abstrakt 

Epizóda meteorologického sucha podľa 30 dňového indexu SPEI na území Slovenska, ktorá 

vyvrcholila v druhej polovici apríla 2019, začala na východnom Slovensku už v polovici februára 

2019, pričom podľa monitoringu pôdneho sucha deficit pôdnej vlahy tam pretrvával od leta 

predchádzajúceho roka. Deficit atmosférických zrážok na meteorologickej stanici Košice-letisko 

dosiahol od konca júla 2018 do druhej polovice apríla 2019 hodnotu vyše 130 mm, čo 

predstavuje takmer 30 % ročného úhrnu atmosférických zrážok v tejto lokalite. 

V najexponovanejšom 16 týždni sa podľa indexu SPEI vyskytovalo  sucho na celom území 

Slovenska, pričom na vyše 50 % územia Slovenska, najmä na východnom a západnom 

Slovensku, sme zaznamenali extrémne sucho (SPEI <= -2). Podľa hlásení reportérov Národnej 

reportovacej siete dopadov sucha, sa táto epizóda sucha prejavila aj na stave poľnohospodárskych 

plodín a to najmä ozimín a jarín. 

 

Abstract 

Episode of meteorological drought according 30 day SPEI index in Slovakia, which culminated 

in the second half of April 2019, started in eastern Slovakia in half of february 2019, but the soil 

moisture deficit, according to soil-drought monitoring, remained there since the summer of the 

previous year. Deficit of precipitation  in meteorological station Košice - letisko  was from end of 

july 2018 to second half of april 2018 more then 130 mm, what is 30 % of annual precipiation 

total in this area.  In the 16th week 2019 occurred  meteorological drought (by index SPEI) in the 

whole teritory of Slovakia. Most then 50 % of teritory of Slovakia, especially in eastern and 

western Slovakia, afflied extreme drought (SPEI <= -2). According to reports from reporters of 

the National Drugs Impact Reporting Network, this drought episode was also reflected in the 

condition of agricultural crops. 

Keywords: meteorological drought, soil drought, SPEI, SPI 
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Abstrakt  

V předložené práci byl sledován vliv srážek situace na výskyt nejvýznamnějších chorob révy 

vinné (padlí révové, plíseň révová a šedá plíseň hrozné révy vinné) ve vinohradech Rolnické a. s. 

Hroznová Lhota (okres Hodonín) v letech 2012-2018. Ve výše uvedených letech pro stanovení 

frekvence ošetření proti výše uvedeným chorobám byla využívána metoda Ing. Antonína Mušky 

(1934-2014). Základem této metody je sledování týdenních úhrnů srážek.  Pomocí této metody 

byla zabezpečena úspěšná ochrana révy vinné, kdy žádná z výše uvedených chorob neměla 

hospodářsky významný výskyt. 

Klíčová slova: Réva vinná, choroby révy vinné, prognóza a signalizace, Hroznová Lhota    

 

Abstract  

In this work the influence of precipitation on the occurrence of the most important diseases of 

grapevine was monitored (Powdery mildew, Downy mildew and Grey mould) in vineyard 

Rolnické Plc. Hroznová Lhota (district Hodonín) threshold period 2012-2018. In the above 

mentioned years the method of Ing. Antonín Muška (1934-2014). The basis of this method is the 

monitoring of weekly total precipitation. Using this method, successful protection of grapevine 

was assured, when none of the above mentioned diseases had an economically significant 

occurrence. 

Keywords: Grapevine, vine diseases, prognosis and signaling, Hroznová Lhota   
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VLIV KLIMATICKÝCH ZMĚN NA PROJEV „SUMMER STRESS“ PŘI 

PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ 

Effect of climate changes on the manifestation of “summer stress” in 

grapevine growing 

Pavloušek P. 

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav vinohradnictví a vinařství, Lednice 

Abstrakt 

 

Réva vinná, je při svém pěstování ovlivňovaná faktory prostředí. Mezi nejvýznamnější patří 

půdní a klimatické faktory. Při pěstování révy vinné může docházet k projevu abiotických stresů, 

které se nejčastěji vyskytují v letním období. Vinohradničtí fyziologové označují tento projev 

jako „letní stres – summer stress“. Termín „summer stress“ popisuje kombinaci různých 

abiotických stresů, jako jsou nedostatek vody, vysoká intenzita slunečního záření a vysoké 

teploty, které se projevují během letního období. Vysoké teploty mohou způsobovat poškození u 

rostlin během vegetačního období, které představuje popálení listů, sluneční úžeh a spálu, 

předčasné stárnutí listů, omezení růstu letorostů, poškození plodů a snížení výnosu.  Réva vinná 

(Vitis vinifera L.) se vyznačuje mohutným kořenovým systémem, který dosahuje do velkých 

hloubek. Prostřednictvím volby sponu výsadby a agrotechniky révy vinné je možné ovlivňovat 

architekturu kořenového systému. Kvalitně zapěstované vinice se potom vyznačují vysokou 

přirozenou odolností k suchu a vysokým teplotám. Poškození suchem se potom projevuje 

zejména v nových výsadbách.  

Klíčová slova: Réva vinná, summer stres, sucho, teplota, kořenový systém, agrotechnika 

Abstract 

 

Grapevine is influenced by environmental factors during its cultivation. Soil and climatic factors 

are among the most important. Abiotic stresses that occur most frequently in the summer period 

can occur during grapevine cultivation. Vineyards physiologists call this manifestation “summer 

stress”. The term “summer stress” describes a combination of various abiotic stresses, such as 

drought, high intensity of sunlight and the high temperatures that occur during the summer 

period. High temperatures can cause damage to plants during the growing season, such as leaf 

burns, sunburn and scorch, premature leaf aging, limiting annual growth, damage to fruits and 

reduced yield. The grapevine (Vitis vinifera L.) is characterized by a massive root system that 

reaches to great depths. By choosing a grapevine plantimg and agrotechnics, it is possible to 

influence the architecture of the root system. High-quality vineyards are then characterized by 

high natural resistance to drought and high temperatures. Drought damage then manifests itself 

especially in new plantings. 

Key words: Grapevine, summer stress, drought, temperature, root system, agrotechnics 
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POMOCNÉ PŮDNÍ LÁTKY POHLEDEM FYZIKÁLNÍ CHEMIE 

Soil conditioners from the physico-chemical point of view 

Pekař M., Enev V., Kalina M., Kubíková L., Kratochvílová R., Smilková M. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická 

 

 

Abstrakt 

Příspěvek zkoumá dva typy pomocných půdních látek – hydroabsorbent a lignit – jednoduchými 

fyzikálně-chemickými metodami poskytujícími pohled na vazbu vody a srovnává výsledky 

s analogickými měřeními vzorku půdy, ve které byly použity. Obě pomocné látky jasně 

překonávají půdu jak z hlediska množství vody, které jsou schopny pohltit, tak i z hlediska jejího 

uvolňování. Termooxidační stabilita lignitu je blíže půdě, hydroabsorbent se jeví jako stabilnější. 

Klíčová slova: hydrogel, lignit, superabsorbent, zádrž vody 

 

Abstract 

Two types of soil conditioners – hydroabsorbent and lignite – were investigated using simple 

physico-chemical techniques related to water retention and bonding. These results were 

compared with outputs obtained with sample of the soil in which the conditioners were applied. 

Both conditioners demonstrated much better water retention capacity as well as water release 

than the soil. Thermo-oxidative stability of lignite resembled that of the soil, hydroabsorbent was 

more stable. 

Key words: hydrogel, lignit, superabsorbent, water retention 
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ZMĚNA KLIMATU A ZIMOVZDORNOST PŠENICE 

Climate change and winter hardiness of wheats 

Prášil I.T.,  Musilová J., Prášilová P., Kosová K., Vítámvás P., Klíma M.  

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 

 

 

Abstrakt 

Porovnáním výnosů ozimé a jarní formy pšenice v ČR s výskytem extrémů spojených s počasím 

(mráz, sucho, horko, vlhko) v období 2000 až 2018 byl dokumentován nepříznivý vliv těchto 

agrometeo-extrémů na celkový výnos pšenice. Na základě zjištěného vlivu meteorologických 

faktorů na dynamiku mrazuvzdornosti pšenice bylo možno odhadnout negativní dopady 

klimatické změny na přezimování pšenice. Jsou to především vyšší teploty a vlhkosti 

v bezprostředním okolí rostlin, které mají za následek nedostatečně otužení porostů během 

podzimu a zimy a vedou ke ztrátě jejich odolnosti. Stanovené stupně zimovzdornosti pěstovaných 

a registrovaných odrůd pšenice v jednotlivých letech tohoto století ukazují závislost hromadění 

méně odolných odrůd po teplých zimách a naopak. 

 

Klíčová slova: mráz, sucho, zimovzdornost, odrůdy, výnos, pšenice 

 

 

Abstract 

Comparison of the yields of winter and spring types of wheat in the Czech Republic with the 

occurrence of agro weather-related phenomena (frost, drought, heat, moisture) in the period 2000 

to 2018 demonstrated the adverse impacts of these phenomena on the wheat yield. Based on the 

observed influence of meteorological factors on the dynamics of wheat frost resistance, it was 

possible to estimate the adverse impacts of climate change on the wintering of wheat. It is mainly 

the higher temperatures and moistures around the plants that result in weak hardening of the 

stands during autumn and winter and lead to the loss of their resistance. The determined degrees 

of winter-hardiness of cultivated and registered varieties of wheat in the individual years of this 

century revealed increased numbers of less resistant varieties following warm winters and vice 

versa.  

 

Key words: frost, drought, winter-hardiness, varieties, yield, wheat 
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MONITORING RŮSTU PLODIN V MĚNÍCÍCH SE PODMÍNKÁCH 

V OKOLÍ JE TEMELÍN 

Monitoring crop growth in changing conditions around the Temelín NPP 

Procházka J., Křováková K., Šímová I., Vácha A., Polenský J., Brom J., Nedbal V., 

Novotná K., Musil M. 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta 

 

Abstrakt 

Hodnocení stavu a množství vegetace na zemědělských pozemcích nemusí mít pouze význam 

produkční z hlediska výnosu zemědělských plodin. Údaje o dynamice a distribuci nadzemní 

rostlinné biomasy může sloužit i pro sledování reakcí rostlin na změny klimatických i 

stanovištních podmínek, nebo jako podklad pro různé krizové plány a management. V souvislosti 

s provozem Jaderné elektrárny Temelín a problematikou havarijní připravenosti jsou v rámci této 

studie sledovány některé parametry nejrozšířenějších plodin v příslušné oblasti, a to i v závislosti 

na klimatických podmínkách a změnách počasí. Cílem je získat podklady pro krizový 

management v případě nečekané události, kdy bude potřeba řešit operativně sklizeň nadzemní 

biomasy plodin a její další zpracování, např. bioplynovou technologií. Proto jsou kromě údajů o 

množství a distribuci nadzemní biomasy plodin sledovány a zohledňovány klimatické parametry 

jako úhrn srážek, teplota vzduchu, sluneční svit apod. 

 

Klíčová slova: nadzemní biomasa, zemědělské plodiny, teplota vzduchu, srážky, JE Temelín 

 

 

Abstract 

Assessment of the state and quantity of vegetation on agricultural land can only be of production 

importance in terms of crop yield. Data on the dynamics and distribution of above-ground plant 

biomass can also be used to monitor plant responses to changes in climatic and habitat conditions 

or as a basis for various crisis plans and management. In connection with the operation of the 

Temelín NPP and the issue of emergency preparedness, some parameters of the most widespread 

crops in the relevant area are monitored, also in relation to climatic conditions and weather 

changes. The aim is to obtain data for crisis management in the event of an unexpected event, 

when it will be necessary to operationally solve the harvest of above-ground biomass crops and 

its further processing, eg by biogas technology. In addition, the amount of distribution of above-

ground biomass, climate parameters such as rainfall, air temperature, sunshine, etc. are monitored 

and taken into account. 

 

Key words: above-ground biomass, crops, air temperature, precipitation, Temelín NPP 
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VLIV APLIKACE POMOCNÝCH PŮDNÍCH LÁTEK NA VÝVOJ 

BOTANICKÉHO SLOŽENÍ DRUHOVĚ BOHATÉ SMĚSI TRAV, 

JETELOVIN A BYLIN NA VÝSUŠNÉ LOKALITĚ 

The effect of application soil amendments on the development of botanical 

composition of species-rich mixture of grasses, legumes and herbs in drough 
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Abstrakt 

V letech 2009–2012 byl hodnocen polní pokus s extenzivním trávníkem založeným výsevem 

druhově bohaté směsi trav, jetelovin a dalších dvouděložných bylin na Hodonínsku (nadmořská 

výška 205 m, srážkový normál 524 mm, průměrná roční teplota vzduchu 9,3 °C). Před setím 

v roce 2008 byly aplikovány pomocné půdní látky: hydroabsorbent (Agrisorb), lignit a zeolit, 

které byly zapraveny do hloubky 0,15 m. Aplikované dávky byly následující: Agrisorb 20 g.m
-2

; 

lignit 1000 g.m
-2

; zeolit 3 l.m
-2

. Byla hodnocena floristická skladba extenzivního trávníku, podíl 

agrobotanických skupin, celková změna porostové skladby, externí změny porostové skladby 

mezi třemi hlavními skupinami (trávy, byliny, nevyseté druhy) a index floristické podobnosti 

porostů. Aplikované pomocné půdní látky pozitivně ovlivnily pokryvnost travní složky, ale vliv 

na dvouděložné druhy nebyl prokázán. 

 

Klíčová slova: druhově bohatá směs, hydroabsorbent, Agrisorb, lignit, zeolit, změna porostové 

skladby, index floristické podobnosti 

 

Abstract 

The field experiment with extensive turf sown with species-rich mixture of grasses, legume and 

other herbs was evaluated in the Hodonín region (altitude: 205 m, annual rainfall: 524 mm, 

annual average temperature: 9,3 °C) in the years 2009–2012. Before sowing in 2008, soil 

improvers were applied: hydroabsorbent (Agrisorb), lignite and zeolite, which were incorporated 

to a depth of 0,15 m. The application rates were as follows: Agrisorb 20 g.m 
-2

; lignite 1000 g.m
-

2
; zeolite 3 l.m

-2
. The floristic composition of extensive turf, share of agrobotanic groups, total 

change of stand composition, external changes of the three main component groups (grasses, 

herbs, non-sown species) and index of floristic similarity of cover were evaluated. Applied soil 

conditioners positively influenced cover of grass, but the effect on dicotyledonous species has not 

been proved. 

 

Key words: species-rich mixture, hydroabsorbent, Agrisorb, lignite, zeolite, change in stand 

composition, index of floristic similarity 
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Abstrakt 

V posledních dvou desetiletích se extrémy počasí na našem území projevují nejčastěji výskyty 

sucha. Je to způsobenou změnami průběhu meteorologických prvků, zvláště srážkami a teplotou 

vzduchu. Z analýzy technických řad teploty vzduchu a úhrnů srážek za období 1961 až 2017 

vyplývá, že se zvyšují teploty vzduchu ve všech ročních obdobích i v jednotlivých měsících. 

Přitom jsou vysoké rozdíly v jednotlivých letech.  Ovšem srážkové úhrny nemají statisticky 

prokázaný trend, přitom vykazují vysoké rozdíly v jednotlivých letech. V klimatologii 

vyjadřujeme vztah teploty vzduchu a srážek, různými indexy. Ke klasickým patří Langův 

dešťový faktor a Minářova vláhová jistota. Jejich hodnoty prokazatelně klesají, ovšem při velkém 

kolísání z roku na rok. U všech analyzovaných charakteristik jsou též rozdíly v rámci celého 

našeho území. Projevy suchou jsou největší v našich nejteplejších oblastech, patří k nim i 

Hodonínsko. Vzhledem k zemědělské produkci je nutné zdůraznit, že s rostoucí teplotou vzduchu 

a víceméně se neměnícími úhrny srážek, se výskyty sucha na našem území budou vyskytovat 

častěji.   

 

Klíčová slova: teplota vzduchu, úhrn srážek, Langův dešťový faktor a Minářova vláhová jistota  

 

Abstract  

In the recent two decades, weather extremes in the Czech Republic most frequently manifested as 

drought. This is caused by changes in the course of meteorological parameters, especially 

precipitation and air temperature. An analysis of technical series of air temperatures and 

precipitation amount for the period between 1961 and 2017 shows that air temperatures increase 

in all seasons as well as in the individual months. One can also see significant differences 

between the individual years. Precipitation trends, however, are not statistically significant, even 

though there are quite significant differences between the individual years. In climatology, the 

relationship between air temperature and precipitation amount can be represented by various 

indexes. A classical one is the Lang rain factor and Minář moisture certainty. It has been proven 

that values of these indexes decrease, with a significant fluctuation from year to year. It can also 

be said that for all the characteristics analyzed there are differences for various regions in the 

Czech Republic. Drought impacts are most obvious in the warmest regions, e.g. near Hodonín. 

Given the agricultural production it is important to note that as air temperatures increase and 

precipitation does not change, drought periods in the Czech Republic will be more and more 

common.  

 

Keywords: air temperature, precipitation, evapotranspiration, moisture balance 
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Abstrakt 

V předloženém příspěvku jsou vyhodnocena měření spotřeby vody při různých způsobů řízení 

závlahy kontejnerů osázených rostlinami Syringa meyeri ´Palibin´ a Spiraea bumalda ´Anthony 

Waterer´. Závlaha byla prováděna kapkovacími jehlami o rozdílné vydatnosti, přičemž bylo 

pomocí on-line kapkovačů zajištěno, že každá třetina kontejnerů s rostlinami dostávala vodu 

v poměru 100 : 76 : 50, přičemž 100 bylo s ohledem na použitou metodu řízení bráno jako 

maximální množství. Závlaha byla na jedné závlahové lince řízena časově a na druhé na základě 

údajů vlhkosti substrátu, měřené snímačem VIRRIB. Řízení závlahy pomocí časového spínače 

probíhalo 2 x denně vždy po dobu tří minut.  Oproti časové variantě vykázalo řízení na základě 

vlhkosti substrátu poměrně značnou úsporu vody, přičemž rozdíly v parametrech pěstovaných 

rostlin nebyly příliš výrazné. Naznačuje to možnost, že u použitých kultivarů by bylo možno 

závlahovou dávku snížit oproti optimální dávce bez vlivu na výslednou kvalitu školkařských 

výpěstků.  

 

Klíčová slova: řízení závlahy, úspora vody, okrasné školky 
 

Abstract 

In this paper, the measurements of water consumption in different ways of controlling the 

irrigation of containers planted with Syringa meyeri 'Palibin' and Spiraea bumalda 'Anthony 

Waterer' plants are evaluated. The irrigation was carried out with arrow drippers of varying flow 

rates, ensuring by means of on-line drippers that every third of the containers with plats received 

water at a ratio of 100: 76: 50, whereas 100 being taken as the maximum amount with respect to 

the method used. The irrigation was controlled on one irrigation line with timer and on the other 

on the basis of substrate moisture data measured by the VIRRIB sensor. Compared to the 

irrigation with timer, the irrigation control based on substrate moisture showed a considerable 

water savings, while the differences in the parameters of the cultivated plants were not very 

significant. This suggests the possibility that in the cultivars used, the irrigation dose could be 

reduced compared to the optimum dose without affecting the resulting quality of nursery 

products. 

 

Key words: irrigation control, ornamental plants nursery, water saving 
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Abstrakt: 

Cílem této práce bylo ověření vlivu přídavku lignitu a hydroabsorbentu Hydrogel na růst 

modelových rostlin pěstovaných v kontejnerech a vybrané vlastnosti pěstebních médií. Jako 

základní pěstební médium byla zvolena písčitá půda z lokality „Pánov“ (Hodonín) a rašelino-

kůrový substrát RKS II. Modelovými rostlinami byly zvoleny druhy jetel plazivý (Trifolium 

repens) a kostřava červená (Festuca rubra). Variantně identický pokus byl založen ve dvou 

termínech v roce 2018. Byly zaznamenány statisticky průkazné rozdíly mezi variantami, zejména 

při sledování hmotnosti biomasy v čerstvém stavu. Tady se varianty s obsahem kůro-rašelinového 

substrátu průkazně lišily od variant s příměsí písčité půdy. Z výsledků rovněž vyplývá, že 

včasněji provedený výsev modelových rostlin vede k vyšší výtěžnosti biomasy a přídavek 

hydroabsorbentu do písčité půdy s lignitem pozitivně působí na nárůst biomasy v čerstvém stavu, 

zejména u modelové rostliny jetele plazivého.  

 

Klíčová slova: lignit, hydroabsorbent Hydrogel, písčitá půda, zlepšování půd 

 

Abstract: 

The aim of this work was to verify the effect of the addition of lignite and hydroabsorbent 

Hydrogel on the growth of model plants grown in containers and chosen properties of growing 

media. Sandy soil from the locality “Pánov” (Hodonín) and peat-bark substrate RKS II were 

chosen as the basic growing medium. Plant species white clover (Trifolium repens) and red 

fescue (Festuca rubra) were chosen as model plants. Two identical experiments were established 

in two terms in 2018. Statistically significant differences between the variants were observed, 

especially in biomass weight in fresh state. Here the variants containing bark-peat growing media 

were significantly different from variants with sandy soil. The results also show that early sowing 

term of model plants leads to higher biomass yield and the addition of hydroabsorbent to sandy 

soil with lignite positively affects the growth of fresh biomass, especially in white clover model 

plant. 

 

Key words: lignite, hydroabsorbent Hydrogel, sandy soil, soil improving 
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Abstrakt 

Příspěvek se zaměřuje na využití půdních pomocných látek (alginit, lignit, zeolit) pro účely 

ovlivnění mobility modelového pesticidu – glyfosátu v půdě. Vstupní materiály byly podrobeny 

fyzikálně-chemické charakterizaci (termogravimetrie, elementární analýza, studium bobtnání, 

vyluhování látek do vodného roztoku, FTIR spektroskopie). Následně byly provedeny sorpční 

experimenty pesticidu na pomocné půdní látky a komplex pomocných půdních látek s půdou. 

Z výsledků práce vyplývá, že půdní pomocné látky vykazují rozdílnou vazebnou afinitu vůči 

studovanému pesticidu. Jejich synergické působení v půdě přispělo ke snížení obsahu 

modelového pesticidu v půdě téměř na polovinu a zároveň pozitivně ovlivnilo vybrané 

charakteristiky půdy (obsah organické hmoty, zádrž vody, výměnná kapacita). 

 

Klíčová slova: alginit, lignit, zeolit, půda, pesticid 

 

Abstract 

This contribution is focused on the utilization of soil conditioners (alginite, lignite and zeolite) for 

the modification of the mobility of model pesticide (glyphospate) in soil. The feedstock materials 

were subjected to physico-chemical characterization (thermogravimetry, elemental analysis, 

study on swelling, leaching into the water, FTIR spectroscopy). Subsequently, the sorption 

experiments of model pesticide on soil conditioners and their complex with soil were performed. 

The results indicated that the soil conditioners have different affinity towards the model pesticide. 

On the other side, their synergic effect on soil contributed either on soil properties (content of 

organic matter, water retention, and exchange capacity) as well as on a decrease in a content of 

used model pesticide in soil almost in half.   

 

Keywords: alginite, lignite, zeolite, soil, pesticide 
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Abstrakt   

Hlavním cílem našeho výzkumu je odzkoušení pomocných půdních látek (PPL) při revitalizaci 

zemědělské půdy ohrožené suchem. Jako modelová oblast byla vybrána lokalita Hodonín-Pánov, 

s výskytem písčitých degradovaných půd. Zde je 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 jsou zkoušeny různé druhy jetelovin a trav. Po třech letech výzkumu můžeme 

konstatovat, že existuje pozitivní efekt PPL jak na polní vzcházivost semen, tak i na následný 

vývoj vegetace. Výsledky se mezi jednotlivými zkoušenými druhy statisticky významně liší a 

závisí na klimatických podmínkách v jednotlivých letech. Při hodnocení výskytu chorob a škůdců 

nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi plochami s aplikací PPL a kontrolními plochami. 

 

Klíčová slova: lignit, hydroabsorbent Hydrogel, jeteloviny, trávy, klimatické podmínky, 

vzcházivost semen, choroby a škůdci  

 

Abstract   

The main aim of our research is 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 test the influence of 

high-quality lignite from local sources in combination with synthetic hydro-absorbent on 

improvement of physical and chemical soil characteristics and the conditions for vegetation 

growth and development. Application of these substances leads 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 are 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. Concerning the pests and diseases evaluation, 

there were found no significant differences among variants with PPL application and control 

plots. 

 

Keywords: lignite, hydro-absorbent Hydrogel, legumes, grasses, climatic conditions, seed 

emergence, pests and diseases 
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Abstrakt   

V příspěvku je pojednáno o výsledcích hodnocení vývoje a přežívání porostů, a dosažené růstové 

fáze vybraných trav a jetelovin v závislosti na aplikaci pomocných půdních látek (PPL). Výzkum 

byl prováděn na lokalitě Hodonín-Pánov, s výskytem písčitých degradovaných půd. Byla 

zkoušena aplikace lignitu z místních zdrojů v kombinaci se syntetickým hydroabsorbentem a její 

vliv na zlepšení fyzikálních a chemických vlastností půdy a tím i zlepšení podmínek pro růst a 

vývoj vegetace. Dosažené pokryvnosti, míra přežívání porostů i dosažené BBCH fáze u 

studovaných druhů byly v roce 2018 nižší než v roce 2017. Během vegetační sezóny obou let 

postupně docházelo k plošnému úhynu porostů zejména proto, že si rostliny nestihly od jara 

vytvořit dostatečně mohutný kořenový systém, díky kterému by mohly toto nepříznivé období 

přežít. Na podzim potom po srážkách probíhala regenerace porostů. Po dvou letech hodnocení 

pokusů jsme nezjistili statisticky signifikantní pozitivní efekt aplikovaných PPL na pokryvnost, 

přežívání a dosaženou BBCH fázi zkoušených druhů. 

Klíčová slova: lignit, hydroabsorbent, jeteloviny, trávy, vývoj, přežívání, klimatické podmínky  

 

Abstract   

The results of evaluation of development, persistence and achieved BBCH phases of selected 

grasses and legumes are described in this paper. Plots with the application of auxiliary soil 

substances (ASS) were compared to control plots. The research was performed at locality 

Hodonín-Pánov, with occurrence of sandy degraded soils. Application of local lignite together 

with synthetic hydro-absorbent and their influence on improvement of physical and chemical soil 

properties, and thus conditions for plant growth and development, were studied. Obtained cover 

values, persistence data and achieved BBCH phases were lower in the year 2018, compared to the 

year 2017. During both vegetation seasons all the stands continuously died back. This could be 

explained by the fact, that young plant could not form deep enough root system, due to which 

they could survive the unfavourable period. Regeneration of stands was observed after autumn 

rains. After two years of trial evaluation we did not find any significant positive effect of ASS 

application on cover, persistence and achieved BBCH phase of tested species. 

Keywords: lignite, hydro-absorbent, legumes, grasses, development, persistence, climatic 

conditions 
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Abstrakt 

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

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

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

pomocí aplikace biostimulantů. Polním experimentem byl sledován vliv biostimulantů na půdní 

vlastnosti s návazností zlepšení podmínek růstu polních plodin na lokalitě Litobratřice, Jižní 

Morava. Byly sledovány 4 pokusné varianty, každá o výměře 3 ha. Na stanovišti byly sledovány 

půdní vlastnosti a výnosy plodin na aplikaci vybraných biostimulantů oproti kontrole. Získané 

výsledky ukazují, že aplikace biostimulantů má pozitivní vliv na půdní vlastnosti s návazností na 

výnos.  

 

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

 

 

Abstract 

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

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

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

biostimulants. The field experiment was established the effect of biostimulants on soil properties 

and yields was studied in the South Moravia locality, the municipality of Litobratrice. We 

prepared 4 experimental variants 3 ha. The results show that the application of biostimulants has 

a positive effect of the soil and plants. The yields increased by these products in comparison to 

control. Positive results were primary obtained due to increased biological activity in the deeper 

layers of the soil and better rhizosphere function. 

 

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

Vzťah medzi klimatickými podmienkami prostredia (makroklíma a výšková klíma) a 

fytocenózou vyjadrujú vegetačné stupne (vs) resp. lesné vegetačné stupne (lvs) v zmysle Zlatníka 

(1976). Hodnotí sa ich klimatická vodná bilancia, ktorá je definovaná ako diferencia medzi 

úhrnom zrážok (P) a potenciálnou evapotranspiráciou (PET). Sucho sa hodnotí pomocou 

viacerých klimatických indexov sucha pre referenčnú (roky 1951-80) a modelovanú (r. 2075) 

klímu. Trend vývoja klímy naznačuje posun klímy k aridite, hlavne v južnej časti Slovenska a v 

nižších vegetačných stupňoch. Zmeny vodnej bilancie v poslednom desaťročí ovplyvnia druhovú 

skladbu drevín a vegetácie ako aj vodohospodárske funkcie lesov. 

 

Klíčová slova: sucho, vegetačné stupne, klimatická zmena, lesné ekosystémy, Slovensko 

 

Abstract 

The relationship between climate protection (macroclimate climate and altitude) and 

phytocoenoses represent altitudinal vegetation zones - stages. Their climate water balance, which 

is defined as the difference between rainfall sum (P) and potential evapotranspiration (PET), is 

evaluated. Drought is evaluated using multiple climatic drought indexes for reference (1951-80) 

and modeled (year 2075) climate. The climate development trend suggests a shift in climate 

towards aridity, especially in the southern part of Slovakia and in lower vegetation levels. 

Changes in the water balance over the last decade will affect the species composition of trees and 

vegetation as well as water management functions of forests. 

 

Keywords: drought, vegetation stages, climate change, forest ecosystems, Slovakia 
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Changes in soil properties due to application of digestate  
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Abstrakt 
Změny půdních vlastností po aplikaci digestátu byly řešeny v poloprovozním pokusu v letech  

2017 – 2018 v bramborářské výrobní oblasti. Byly zde sledovány fyzikální a vybrané chemické vlastnosti 

půdy. V pokusu byly zvoleny tyto 3 varianty: varianta 1 – kontrolní, bez aplikace digestátu, 

varianta 2 – s aplikací digestátu (20 t/ha) jednou za dva roky, varianta 3 – s aplikací digestátu (20 

t/ha) každoročně. Výsledky ukázaly, že některé fyzikální vlastnosti půdy byly zhoršené u variant 

s aplikací digestátu. Avšak co se týče chemických vlastností půdy, byly zaznamenány zvýšené 

hodnoty pH, obsahu organického uhlíku a kvality humusu u variant s digestátem.  

 

Klíčová slova: digestát, chemické vlastnosti půdy, fyzikální vlastnosti půdy 

 

 

Abstract 

Changes of soil properties after digestate application were solved in field experiment during 2017 

- 2018 in the potato production area. Physical and selected chemical properties of soil were 

monitored. In the experiment, the following 3 variants were chosen: variant 1 - control, no 

application of digestate, variant 2 - with application of digestate (20 t/ha) every two years, variant 

3 - with application of digestate (20 t/ha) annually. The results showed that some soil physical 

properties were deteriorative in variants with digestate application. However, in terms of 

chemical soil properties, elevated pH values, organic carbon content and humus quality have 

been determined in variants with digestate application. 

 

Key words: digestate, chemical soil properties, physical soil properties 
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Abstrakt 

Během vegetačního období roku 2018 byly sledovány travní plochy v městském parku Koliště v 

 Brně, za účelem ověření vlivu zvoleného managementu údržby na jejich stav. V parku byla 

vybrána dvě pokusná stanoviště podle typu údržby a to travní plocha mulčovaná a kosená se 

sběrem. Zjištěná data a výsledky ukazují na to, že mulčování má na kvalitu travního porostu 

pozitivní vliv. Nevhodná výška kosení u sečeného travního porostu se na vzhledu a zdravotním 

stavu travní plochy projevila negativně. 

 

Klíčová slova: management údržby, mulčování, park, travní porost, Brno, Koliště 

 

 

Abstrakt 

During the vegetation period of 2018, grass areas in the Koliště Municipal Park in Brno were 

monitored in order to verify the effect of the selected maintenance management on their 

condition. Two experimental habitats were selected in the park according to the type 

of maintenance, namely mulched grass and mowed with harvesting. The data and results show 

that mulching has a positive effect on grassland quality. The unsuitable height of mowing in the 

mowed grass was negatively affected by the appearance and health of the grass area. 

 

Keywords: grassland, maintenance management, mulching, park, Brno, Koliště 
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