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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 

Úvod 

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. v Zubří společně se Zemědělským výzkumem, spol s r.o. 

v Troubsku, Mendelovou zemědělskou univerzitou v Brně a Sdružením pěstitelů travních 

a jetelových semen v Zubří řešila projekt Inovace postupů zakládání, ošetřování a ochrany 

semenářských porostů víceletých pícnin. Projekt řešil problematiku semenářství víceletých 

pícnin, které jsou nepostradatelné pro udržitelný rozvoj zemědělství. Cílem projektu bylo 
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navrhnout optimální postup při zakládání víceletých pícnin a dále navrhnout či zlepšit některé 

stávající prvky integrované ochrany víceletých pícnin na orné půdě a na trvalých travních 

porostech. Řešení projektu bylo zaměřeno především na moderní rostlinolékařská opatření 

vedoucí ve svém důsledku ke zvýšení kvality sklizených produktů (osivo, objemné krmivo) 

při vyšší ekonomické efektivitě pro konečného uživatele. Výzkum pěstitelské technologie 

v travách na semeno umožňuje řešit slabé články technologických postupů s tím, že výsledky 

výzkumu jsou předávány do zemědělské praxe a umožňují pěstitelům dosahovat stabilní 

výnosy semene a požadovanou kvalitu osiva v současných pěstitelských technologiích. 

V současných tržních podmínkách s důrazem na ekonomiku je velký zájem o získávání 

a uplatňování nových poznatků výzkumu promítajících se zejména do snižování finančních 

nákladů prostřednictvím zlepšování technologie pěstování trav na semeno. Výzkum nových 

prvků v ochraně rostlin a pěstitelské technologii k tomuto aspektu ekonomiky jednoznačně 

přispívá. Výsledky jsou pěstiteli žádány a realizovány. V současnosti, kdy se mění podmínky 

hospodaření na půdě a vznikají nové technologie, vznikají také nové skutečnosti a problémy 

z toho vyplývající v návaznosti na pěstitelské postupy. Otázka minimalizačních technologií 

nabývá na významu u všech plodin. V travách na semeno nebyly minimalizační metody 

alespoň u nás dostatečně propracovány, a proto je zatím pěstitelům nelze doporučit. Tyto 

metody vyžadují zvýšenou chemickou ochranu, která má u trav jako minoritních plodin svá 

omezení. Při současně vysokých nárocích na kvalitu produkce, by je bylo možno použít pouze 

ve výjimečných případech, na pozemcích prostých trávovitých a vytrvalých plevelů a po 

dvouděložných předplodinách. Cílem výzkumu v letech 2015 a 2016 bylo ověřit možnosti 

zakládání jílku mnohokvětého a jílku vytrvalého minimalizačními technologiemi. 

Materiál a metody 

Na stanovišti v letech 2015 a 2016 v Zubří byly založeny polní pokusy s jílkem mnohokvětým 

a jílkem vytrvalým. Pokusy obsahovaly následující varianty: 1 – klasická příprava (kontrola), 

2 – redukovaná příprava (diskování, příprava půdy + setí), 3 – bezorebné setí. Hnojení 

a ošetřování pokusných ploch bylo u všech variant technologie zpracování půdy stejné. 

Pokusy byly založeny po stejné předplodině (ozimé pšenici). Byly vyhodnoceny tyto 

parametry: polní vzcházivost, zapojenost, zaplevelení, výnos semen a výnosotvorné prvky 

(počet plodných stébel, počet obilek v klase, HTS). Na stanovišti v Zubří byly založeny polní 

pokusy s různými způsoby založení semenářských porostů jílku mnohokvětého odrůdy Lolita 

a jílku vytrvalého odrůdy Jaran. Jílky byly založeny na přelomu srpna a září v letech 2015 

a 2016. Před setím bylo hnojeno dávkou 400 kg NPK na hektar (40 kg dusíku na hektar). Na 

jaře byly jílky přihnojeny dávkou 80 kg dusíku na hektar. V průběhu vegetace byly jílky 

ošetřeny přípravkem Moddus v dávce 0,8 l na hektar ve fázi BBCH 31 proti poléhání 

a přípravkem Amistar v dávce 1 l.ha
-1

 ve fázi BBCH 32 proti listovým skvrnitostem v letech 

2016 i 2017. Pokusy s jílkem mnohokvětým a jílkem vytrvalým byly sklizeny v červenci 

2016 a 2017. Pokusy byly sklízeny parcelní sklízecí mlátičkou Wintersteiger přímou sklizní. 

Vymlácené osivo bylo dosušeno na standardní vlhkost 14 %. Po vysušení bylo osivo nejprve 

předčištěno a poté vyčištěno na soustavě laboratorních čističek. Byl stanoven hrubý a čistý 

výnos semen osiva z parcely. Z osiva byly odebrány vzorky na HTS. Před přímou sklizní 

parcel byly z každé parcely odebrány rostlinné vzorky (0,25 m
2
). U rostlinných vzorků byla 
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stanovena hmotnost celého vzorku v g z 0,25 m
2
, hmotnost celého vzorku (g), délka stébla po 

klas, délka klasu (cm), počet fertilních stébel na 0,25 m
2
 a 1 m

2
, hmotnost semen na 0,25 m

2
 

a 1 m
2
, počet semen na 0,25 m

2
 a počet semen na latu. Výnos slámy byl stanoven 

z rostlinného vzorku. Velikost jedné pokusné parcely pro sklizeň byla 10 m
2
. 

Výsledky a diskuze 

Jílek mnohokvětý 

Jílek mnohokvětý založený 1. 9. 2015 

Stav jílku mnohokvětého byl nejhorší na parcelách založených bezorebně (stav 5–7), zde byl 

také nejnižší zápoj porostu (77,5 %). U klasické a redukované přípravy byl stav porostu 

hodnocen hodnotou 8 a zapojení bylo 90-95 %. 

Tab. 1 Stav a zapojenost porostů jílku mnohokvětého 20. 11. 2015 

Stanoviště Způsob založení 
Stav porostu 

(9-1) 

Zápoj 

(%) 

Zubří 

1 – klasická příprava 8 92,50 

2 – redukovaná příprava 8 91,25 

3 – bezorebné setí 6 77,50 

Na jaře 23. 3. 2016 byl nejlepší stav porostu u jílku mnohokvětého (8,5) a nejlepší zápoj 

95,75 % u klasické přípravy, u redukované přípravy byl stav porostu (8) a zápoj 93,75 %. 

Nejhorší stav porostu (7) a zápoj (86,25 %) byl u bezorebné přípravy půdy. 

Tab. 2 Stav a zapojenost porostů jílku mnohokvětého 23. 3. 2016 

Stanoviště Způsob založení 
Stav porostu 

(9-1) 

Zápoj 

(%) 

Zubří 

1 – klasická příprava 8,5 95,75 

2 – redukovaná příprava 8 93,75 

3 – bezorebné setí 7 86,25 

Nejlepších průměrných hodnot u výnosu semene v kg.ha
-1

 a výnosu slámy v t.ha
-1

 (Tab. 3) 

dosáhla varianta založená klasickým způsobem přípravy půdy. Nižší hodnoty sledovaných 

znaků byly u redukované přípravy půdy a nejnižší výsledky byly u bezorebného způsobu setí 

jílku mnohokvětého. 

Tab. 3 Výnos semene jílku mnohokvětého a slámy 7. 7. 2016 

Stanoviště Způsob založení 
Výnos semene 

kg.ha
-1 

Výnos slámy 

t.ha
-1 

Zubří 

1 – klasická příprava 1711 10,97 

2 – redukovaná příprava 1385 8,61 

3 – bezorebné setí 1073 6,93 

Jílek mnohokvětý založený 29. 8. 2016 

Pokus v Zubří byl založen 29. 8. 2016. Jílek vzešel 6. 9. 2016. Dva dny po zasetí napršelo 

10,6 mm srážek a 5. 9. 2016 a 6. 9. 2016 spadlo 45,1 mm srážek. Dostatek vláhy po zasetí 
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příznivě ovlivnil vzejití porostu jílku mnohokvětého u všech variant založení semenářského 

pokusu. 

 

Tab. 4 Stav a zapojenost porostů jílku mnohokvětého 21. 11. 2016 

Stanoviště Způsob založení 
Stav porostu 

(9-1) 

Zápoj 

(%) 

Zubří 

1 – klasická příprava 8,00 93,75 

2 – redukovaná příprava 7,25 91,25 

3 – bezorebné setí 7,00 90,00 

Stav i zapojení porostu jílku mnohokvětého (Tab. 4) bylo v roce 2016 vyrovnané rovněž 

u všech zkoušených variant. Zapojení bylo nejnižší u varianty s bezorebným setím 90 %. 

V roce 2015 bylo zapojení u klasické přípravy 92,5 %, redukované přípravy 91,25 % 

a bezorebné přípravy 77,5 %. Stav porostu před zimou dosahoval u klasické přípravy hodnoty 

8, redukované přípravy hodnoty 8 a bezorebné přípravy hodnoty 6. Na jaře roku 2017 (Tab. 5) 

byl nejlepší stav porostu u jílku mnohokvětého 7,25 a nejlepší zápoj 95,75 % u klasické 

přípravy, u redukované přípravy byl stav porostu 6,75 a zápoj 93,75 %. U bezorebné přípravy 

byl stav porostu 6,5 a zápoj 92,50 %. Na jaře v roce 2017 nebyly tak významné rozdíly mezi 

jednotlivými způsoby založení porostů jako v roce 2016. Nejnižší zapojení i stav porostu byl 

na variantě založené bezorebným setím, v roce 2017 byly všechny varianty vyrovnanější. 

Tab. 5 Stav a zapojenost porostů jílku mnohokvětého 13. 3. 2017 

Stanoviště Způsob založení 
Stav porostu 

(9-1) 

Zápoj 

(%) 

Zubří 

1 – klasická příprava 7,25 95,75 

2 – redukovaná příprava 6,75 93,75 

3 – bezorebné setí 6,50 92,50 

 

Tab. 6 Výnos semene jílku mnohokvětého a slámy 10. 7. 2017 

Stanoviště Způsob založení 
Výnos semene 

kg.ha
-1 

Výnos slámy 

t.ha
-1 

Zubří 

1 – klasická příprava 1509 9,60 

2 – redukovaná příprava 1366 8,27 

3 – bezorebné setí 1463 8,66 

V roce 2017 byl dosažen u jílku mnohokvětého nejvyšší výnos semene u varianty založené 

orbou 1509 kg.ha
-1

. V roce 2016 byl rovněž nejvyšší výnos dosažen u klasické přípravy orbou 

u jílku mnohokvětého 1711 kg.ha
-1

. Nejnižší výnos u jílku mnohokvětého byl zaznamenán 

v roce 2016 u bezorebné přípravy, a to 1073 kg.ha
-1

, u redukované přípravy byl výnos 

1385 kg.ha
-1

. Nejnižší výnos semen byl zaznamenán v roce 2017 u redukované přípravy 

1366 kg.ha
-1

. Výnosy slámy byly nejvyšší v roce 2017 u klasické přípravy orbou 9,60 t.ha
-1

, 

potom u bezorebného setí 8,66 t.ha
-1

 a redukované přípravy 8,27 t.ha
-1

. 
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Tab. 7 Statistické vyhodnocení výnosu semene jílku mnohokvětého v letech 2016 a 2017 

Stanoviště Způsob založení 

Výnos kg.ha
-1 

semene v roce  

2016 – průkaznost 

Výnos kg.ha
-1 

semene v roce  

2017 – průkaznost 

Zubří 

1 – klasická příprava 1711  1509  

2 – redukovaná příprava 1385 -- 1366 00 

3 – bezorebné setí 1073 -- 1463 00 

Rok 2016 – ANOVA md 0,05: 145,274  md 0,01: 219,987 

Rok 2017 – ANOVA md 0,05: 278,866  md 0,01: 422,282 

-- – vysoce průkazný rozdíl 00 – neprůkazný rozdíl 

Nejvyššího výnosu semen v roce 2016 i 2017 dosáhla varianta jílku mnohokvětého založená 

klasickým způsobem orbou. V roce 2016 měly varianty s redukovanou přípravou půdy 

a s bezorebným setím vysoce průkazně nižší rozdíl ve výnosu semene oproti variantě založené 

klasickou přípravou orbou. V roce 2017 byl mezi variantami neprůkazný rozdíl vlivem 

meteorologických podmínek na podzim v roce založení jílku 2016, kdy porosty byly 

ovlivněny srážkami zejména v měsíci říjnu 118,8 mm oproti dlouhodobému normálu 

50,3 mm. 

Jílek vytrvalý 

Jílek vytrvalý založený 1. 9. 2015 

Stav jílku vytrvalého na podzim 20. 11. 2015 byl nejhorší na parcelách založených bezorebně 

(stav 5–6), zde byl také nejnižší zápoj porostu (75 %). U klasické a redukované přípravy byl 

stav porostu hodnocen 7–8 a zapojení bylo 90 a 91,25 %. 

Tab. 8 Stav a zapojenost porostů jílku vytrvalého 20. 11. 2015 

Stanoviště Způsob založení 
Stav porostu 

(9-1) 

Zápoj 

(%) 

Zubří 

1 – klasická příprava 7,75 90,00 

2 – redukovaná příprava 7,50 91,25 

3 – bezorebné setí 5,50 75,00 

 

Na jaře 23. 3. 2016 byl nejlepší stav porostu (8,5) a nejlepší zápoj 94,5 % u klasické přípravy, 

u redukované přípravy byl stav porostu (8) a zápoj 93,75 %. Nejhorší stav porostu (5,75) 

a zápoj (73,75 %) byl u bezorebné přípravy půdy. 

Tab. 9 Stav a zapojenost porostů jílku vytrvalého 23. 3. 2016 

Stanoviště Způsob založení 
Stav porostu 

(9-1) 

Zápoj 

(%) 
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Zubří 

1 – klasická příprava 8,50 94,50 

2 – redukovaná příprava 8,00 93,75 

3 – bezorebné setí 5,75 73,75 

 

 

Jílek vytrvalý založený 23. 3. 2016 

Tab. 10 Výnos semene jílku vytrvalého 7. 7. 2016 

Stanoviště Způsob založení 
Výnos semene 

kg.ha
-1 

Výnos slámy 

t.ha
-1 

Zubří 

1 – klasická příprava 800 9,59 

2 – redukovaná příprava 749 7,97 

3 – bezorebné setí 329 6,56 

Nejlepších průměrných hodnot u výnosu semene v kg.ha
-1

 a výnosu slámy v t.ha
-1

 (Tab. 10) 

dosáhla varianta založená klasickým způsobem přípravy půdy. Nižší hodnoty sledovaných 

znaků byly u redukované přípravy půdy a nejnižší výsledky byly u bezorebného způsobu setí 

jílku vytrvalého. 

Jílek vytrvalý založený 29. 8. 2016 

Stav i zapojení porostu jílku vytrvalého 21. 11. 2016 (Tab. 11) bylo oproti roku 2015 

vyrovnané u všech zkoušených variant semenářského založení jílku. I když zapojení porostu 

v roce 2016 bylo nejnižší u varianty s bezorebným setím (90 %), nebyly tak významné rozdíly 

mezi variantami jako v roce 2015. 

Tab. 11 Stav a zapojenost porostů jílku vytrvalého 21. 11. 2016 

Stanoviště Způsob založení 
Stav porostu 

(9-1) 

Zápoj 

(%) 

Zubří 

1 – klasická příprava 7,25 91,25 

2 – redukovaná příprava 6,75 92,50 

3 – bezorebné setí 7,00 90,00 

Na jaře 13. 3. 2017 (Tab. 12) byl porost založený klasickou přípravou zapojený z 95,75 % 

a stav porostu vykazoval hodnotu 7,25. Porost založený redukovanou přípravou byl zapojený 

na 95,75 % a stav porostu byl 7,25. Porost založený bezorebným setím vykazoval zapojení 

91,25 % a stav porostu byl 6,25. 

Tab. 12 Stav a zapojenost porostů jílku vytrvalého 13. 3. 2017 

Stanoviště Způsob založení 
Stav porostu 

(9-1) 

Zápoj 

(%) 

Zubří 

1 – klasická příprava 7,25 95,75 

2 – redukovaná příprava 7,25 95,75 

3 – bezorebné setí 6,25 91,25 
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Tab. 13 Výnos semene jílku vytrvalého 10. 7. 2017 

Stanoviště Způsob založení 
Výnos semene 

kg.ha
-1 

Výnos slámy 

t.ha
-1 

Zubří 

1 – klasická příprava 1084 9,87 

2 – redukovaná příprava 812 8,94 

3 – bezorebné setí 984 8,25 

Nejvyšší výnos semene 1084 kg na hektar v roce 2017 byl dosažen u klasické přípravy před 

setím u jílku vytrvalého (Tab. 13). V roce 2017 nejnižší výnos semen byl zaznamenán 

u redukované přípravy 812 kg.ha
-1

. Výnosy slámy byly nejvyšší u klasické přípravy orbou 

9,87 t.ha
-1

, potom u redukované přípravy 8,94 t.ha
-1

 a bezorebného setí 8,25 t.ha
-1

. 

Tab. 14 Statistické vyhodnocení výnosu semene jílku vytrvalého v letech 2016 a 2017 

Stanoviště Způsob založení 

Výnos kg.ha
-1 

semene v roce  

2016 – průkaznost 

Výnos kg.ha
-1 

semene v roce  

2017 – průkaznost 

Zubří 

1 – klasická příprava 800  1084  

2 – redukovaná příprava 749 0 812 - 

3 – bezorebné setí 329 -- 984 0 

Rok 2016 – ANOVA md 0,05: 129,61  md 0,01: 196,267 

Rok 2017 – ANOVA md 0,05: 222,838  md 0,01: 337,441 

-- vysoce průkazný rozdíl 0 neprůkazný rozdíl  - průkazný rozdíl 

Nejvyššího výnosu semen v roce 2016 i 2017 dosáhla varianta jílku vytrvalého založená 

klasickým způsobem orbou. V roce 2016 měla varianty s bezorebným setím vysoce průkazně 

nižší rozdíl ve výnosu semene oproti variantě založené klasickou přípravou orbou. V roce 

2017 byl mezi variantami založenými orbou a redukovanou přípravou půdy průkazný rozdíl. 

Vliv meteorologie v období zakládání pokusů na vývoj a zapojení porostů u jednotlivých 

variant technologií přípravy půdy jílku mnohokvětého a jílku vytrvalého 

Pokusy byly ovlivněny meteorologickými vlivy zejména na podzim v období založení v obou 

letech 2015 i 2016. Podzimní měsíce roku 2015 září, říjen a listopad jsou charakterizovány 

vyšší průměrnou teplotou vzduchu (září – skutečnost 14,8 °C, normál 13 °C, říjen – 

skutečnost 8,5 °C, normál 8,4 °C, listopad – skutečnost 5,5 °C, normál 3,3 °C) a nižšími 

srážkami oproti dlouhodobému normálu (září – skutečnost 57,4 mm, normál 62,5 mm, říjen – 

skutečnost 23 mm, normál 50,3 mm, listopad – skutečnost 49,8 mm, normál 66,2 mm). První 

sníh napadl 29. listopadu a sněhová pokrývka trvala jeden den. Měsíc prosinec byl bez 

sněhové pokrývky s množstvím srážek 25,1 mm oproti dlouhodobému normálu 58,3 mm 

a průměrné teplotě vzduchu 3,3 °C oproti dlouhodobému normálu -0,9 °C. V roce 2016 

v měsíci září byla suma srážek 58,9 mm oproti normálu 62,5 mm. Průměrná teplota vzduchu 

za měsíc září byla 16,2 °C oproti normálu 13 °C. V měsíci říjnu byly srážky nadnormální 

118,8 mm oproti dlouhodobému normálu 50,3 mm za měsíc říjen. Průměrná teplota byla 8 °C 

o 0,4 °C nižší oproti dlouhodobému normálu 8,4 °C. V listopadu byly srážky 49,9 mm oproti 

normálu 66,2 mm a teplota vzduchu 4,5 °C vyšší o 1,2 °C oproti dlouhodobému normálu 
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3,3 °C. Srážky byly v prosinci roku 2016 podnormální 31,3 mm oproti normálu 58,3 mm. 

Teplota vzduchu -0,7 °C byla vyšší oproti normálu -0,9 °C. První sníh napadl 10. listopadu 

2016. Počet dnů se souvislou sněhovou pokrývkou v listopadu 2016 byl 8. Průměrná 

pokrývka za dny se souvislou sněhovou pokrývkou byla 1,4 cm. Počet dnů se souvislou 

sněhovou pokrývkou byl v prosinci 9 a průměrná sněhová pokrývka za dny se souvislou 

sněhovou pokrývkou byla 2,2 cm. Podzim v roce 2015 byl charakterizován nižšími srážkami 

v měsících září, říjen a listopad. V tomto období vzcházení a zapojování porostu u jílku 

mnohokvětého a jílku vytrvalého se více projevily rozdíly mezi jednotlivými variantami 

zakládání porostu různými technologiemi orbou, redukovanou přípravou a bezorebným setím. 

Rozdíly se projevily zejména při zapojení a stavu porostu již na podzim 2015 i při jarním 

hodnocení stavu a zápoje porostu. Tento stav i zapojení porostu ovlivnil i výnos semen 

u jednotlivých variant v roce 2016 a významné rozdíly mezi variantami zejména variantou 

založenou orbou a bezorebným setím. V roce 2016 na podzim výrazně ovlivnily porosty jílku 

mnohokvětého a jílku vytrvalého srážky zejména v měsíci říjnu. V měsíci říjnu byly srážky 

nadnormální 118,8 mm oproti dlouhodobému normálu 50,3 mm za měsíc říjen. Průměrná 

teplota byla 8 °C o 0,4 °C nižší oproti dlouhodobému normálu 8,4 °C. Na podzim 2016 a na 

jaře 2017 nebyly již tak významné rozdíly mezi jednotlivými variantami založení v zapojení 

a stavu porostu jako v roce 2015 a 2016. V roce 2017 se neprojevil výrazný rozdíl ve výnosu 

semen u jílku mnohokvětého a jílku vytrvalého mezi variantou založenou orbou 

a bezorebným setím jako v roce 2016. Nejvýnosnější varianta byla v roce 2017 varianta 

založená orbou a bezorebným setím, nejmenší výnos byl u varianty založený redukovanou 

přípravou půdy. 

Závěr 

Inovace pěstitelské technologie v travách pěstovaných na semeno a nové poznatky ve 

výzkumu výrazně ovlivňují ekonomiku pěstování trav se zaměřením na zvýšení výnosu 

a kvality výsledného osiva. Výsledky výzkumu jsou předávány prostřednictvím poradenství 

pěstitelům přímo v zemědělské praxi při jarních prohlídkách porostů. Výzkum minimalizační 

technologie v jílku mnohokvětém a jílku vytrvalém založeném v roce 2015 a 2016 se sklizní 

v letech 2016 a 2017 prokázal nejvyšší výnos semene a slámy u varianty založené klasickou 

přípravou tzn. orbou. Pokus byl výrazně ovlivněn meteorologickými vlivy v roce 2015 i 2016 

při zakládání jílku mnohokvětého a jílku vytrvalého. Varianty založené redukovanou 

přípravou půdy a zejména bezorebným setím byly silně ovlivněny meteorologickými 

podmínkami. Výzkum prokázal možnosti založení semenářských porostů trav pěstovaných na 

semeno minimalizační technologií a bezorebným způsobem setí, která je výrazně ovlivněna 

meteorologickým podmínkami v době založení porostu. 
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