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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 

 

Úvod 
Pro zakládání travnatých ploch se již delší dobu mohou využívat technologicky různě 

upravená osiva, u nichž výrobci deklarují vylepšení podmínek při klíčení a vzcházení, což má 

v důsledku zlepšovat celkovou polní vzcházivost a přispívat k rychlejšímu zapojení travního 

porostu a rovnoměrnějšímu vývoji jednotlivých rostlin. K těmto metodám patří např. 

předkličování semen, ošetřování osiva biologickými rostlinnými stimulátory nebo obalování 

semen rychle a pomalu působícími hnojivy případně dalšími látkami (Hrabě et al., 2009). 

Obalování semen rychle a pomalu působícími hnojivy případně dalšími látkami má vysokou 

účinnost, neboť tyto látky se nacházejí v těsné blízkosti vzcházejících rostlin a optimalizují 

tak růstové podmínky pro nově založený porost. Další vývoj technologie úpravy travních osiv 

směřuje k zlepšování podmínek pro vzcházení nově zakládaných porostů v podmínkách 
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nepravidelného zásobení vodou, takže osiva „nové generace“ obsahují ve svých obalových 

vrstvách mj. i hydroabsorbenty na bázi polymerů, které vážou vodu, postupně ji uvolňují 

a dlouhodobě jí zásobují semena. Dalšími výhodami obalování semen je snadnější manipulace 

s osivem a zejména jednodušší výsev. Nevýhodou obalených semen je, že mohou skrývat 

semena jiných druhů nebo nečistoty v osivu, ale hlavní nevýhodou je výrazné zvýšení 

velikosti a hmotnosti semen (Lošák a Ševčíková, 2018; Stevens et al., 2011). 

Hydroabsorbenty mohou být ve formě přírodních polymerů na bázi škrobu, polosyntetické 

nebo syntetické polymery. Vytvořený gel z hydroabsorbentů chrání nejjemnější kořenový 

systém rostlin před poškozením suchem. Účinku je dosahováno vícečetnou adsorpcí. 

V závislosti na konkrétním typu polymeru jsou tyto látky schopny vázat na 1 g své hmotnosti 

až 300 g vody. Podle některých vědeckých studií (např. Pazderů a Koudela, 2013; Rak, 2011) 

mohou hydroabsorbenty hrát důležitou roli při klíčení rostlin, ale ovlivňují také transpiraci 

rostlin díky zvýšené dostupnosti vody, zajišťují dostupnost vody pro mikroorganismy fixující 

dusík a mají vliv na produkci čerstvé i suché biomasy rostlin. Hydroabsorbentům je 

připisován také protierozní účinek a omezení ztrát živin z půdy. Polymerní sloučeniny 

používané v zemědělství by měly být v půdě plně rozložitelné. 

Cílem práce bylo vyhodnotit vliv obalení semen technologií WASP (Water Absorbing Seed 

Process) na počáteční vývoj porostů trav a jetelovin na třech půdně klimaticky odlišných 

lokalitách. Obal semen je tvořen několika vrstvami, které obsahují živiny, huminové kyseliny, 

biostimulátory aj. a především hydroabsorbent, zajišťující semeni stálou vlhkost (Feldsaaten 

Freudenberger, 2019). 

 

Materiál a metody 
Osivo pěti druhů kulturních trav kostřavy luční (Festuca pratensis Huds., 'Rožnovská'), k. 

červené (F. rubra L., 'Zulu'), jílku vytrvalého (Lolium perenne L., 'Ahoj'), bojínku lučního 

(Phleum pratense L., 'Levočský'), lipnice luční (Poa pratensis L., 'Lipoa') a pěti druhů 

jetelovin úročníku bolhoje (Anthyllis vulneraria L., 'Pamir'), tolice dětelové (Medicago 

lupulina L., 'Ekola'), komonice bílé (Melilotus albus Med., 'Meba'), vičence ligrusu 

(Onobrychis viciifolia Scop., 'Višňovský') a jetele plazivého (Trifolium repens L., 'Jura'), 

získané nákupem od semenářských firem, bylo obaleno technologií WASP ve specializované 

firmě Feldsaaten Freudenberger v Německu v roce 2017. Bezprostředně poté byly provedeny 

testy semenářské hodnoty obaleného i neošetřeného osiva (HTS, klíčivost) a na základě 

provedené analýzy kvalitativních parametrů osiva bylo stanoveno výsevné množství 

jednotlivých druhů pro založení polních pokusů. Zbývající osivo bylo vakuově zabaleno, aby 

byl eliminován přístup vlhkosti k semenům, a uloženo při teplotě –18 °C, což odpovídá 

podmínkám shodným s dlouhodobým ukládáním semen v genových bankách (Holubec et al., 

2015). U takto uskladněného osiva je každoročně opět zhodnocena klíčivost jako podklad pro 

stanovení výsevného množství v časově opakovaných výsevech. 

Polní pokusy byly založeny bezezbytkovými maloparcelními secími stroji na 3 lokalitách: 

Hodonín – Pánov (nadmořská výška 200 m, dlouhodobý roční úhrn srážek 569 mm, 

dlouhodobá průměrná roční teplota 9,3 °C, regozem arenická), Troubsko (227 m, 500 mm, 

9,5 °C, hnědozem oglejená), Zubří (345 m, 864,5 mm, 7,5 °C, hnědozem illimerizovaná 

oglejená). Založení pokusů bylo provedeno ve třech znáhodněných opakováních na parcelách 

o výměře 10 m
2
 a v termínech uvedených v tabulce 1. Následně byly v letech 2017–2018 

hodnoceny charakteristiky: 

a) Rychlost vzejití vyjádřená počtem dnů od výsevu do vzejití na všech lokalitách. 

b) Počáteční zápoj porostů hodnocený odhadovou metodou přibližně jeden měsíc po 

výsevu v procentním vyjádření na lokalitách Hodonín a Zubří. 



177 

 

c) Pokryvnost všech druhů trav a jetelovin v průběhu vegetačního období v roce výsevu 

v rámci pokusů vysévaných v jarním období na všech lokalitách s použitím 

čtvercového rámu o velikosti 0,5 x 0,5 m (tj. plocha 0,25 m
2
), který je rozdělen sítí na 

25 čtverců o velikosti 0,1 x 0,1 m (0,01 m
2
). 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). Takto byla 

získána prezenčně-absenční data (3x na parcele v každém termínu), která byla 

přepočtena na procentní vyjádření. Hodnocení bylo prováděno 4x během vegetačního 

období v přibližných termínech: polovina června, konec července až začátek srpna, 

první polovina září a počátek listopadu. 

V roce 2019 byla na lokalitách Hodonín a Zubří provedena navazující hodnocení vlivu 

obalení semen na sledované travní druhy. Z pokusu, vysetém v jarním období (Hodonín 21. 

března; Zubří 16. dubna), byly na lokalitě Hodonín po 69 dnech od výsevu (Zubří 71 dnů po 

výsevu) odebrány rostliny vzešlých travních druhů, a to náhodně 15 rostlin z každé parcely 

a opakování. Rostliny byly odebrány včetně kořenového systému a následně v polní laboratoři 

na jemném sítku promývány pod tekoucí vodou pro odstranění zbytků půdy a nečistot. Poté 

byla oddělena kořenová část od nadzemní části a na laboratorním přístroji Kern DLB byla po 

usušení při 105 °C stanovena hmotnost suché biomasy kořenů a nadzemních částí. Hmotnost 

suché kořenové a nadzemní biomasy byla vzhledem k velmi nízkým hodnotám stanovována 

jako suma hmotností 15 rostlin. 

Získané výsledky byly statisticky zhodnoceny metodou jednofaktorové a vícefaktorové 

analýzy variance ANOVA v programu STATISTICA CZ 12 a statistická významnost rozdílů 

středních hodnot u všech porovnávaných skupin byla zhodnocena pomocí Tukeyova HSD 

testu na hladině významnosti α = 0,05. 

 

Tab. 1 Termíny založení polních pokusů na lokalitách Hodonín, Troubsko, Zubří 

Lokalita Termín založení polních pokusů 

Rok 2017 Rok 2018 

Jarní výsev Podzimní výsev Jarní výsev Podzimní výsev 

Hodonín 4.5. 4.10. 25.4. 18.9. 

Troubsko 24.4. 12.10. 17.4. 12.10. 

Zubří 10.5. 16.10. 2.5. 7.9. 

 

Výsledky a diskuze 
 

Rychlost vzcházení a počáteční zapojení porostů 

Faktor obalení osiva neměl významný vliv na rychlost vzejití porostů trav a jetelovin 

v polních podmínkách. U většiny druhů nebyly v rychlosti vzejití mezi variantou 

s neošetřeným osivem a variantou s obaleným osivem zjištěny rozdíly v rychlosti vzejití, nebo 

byly zcela minimální (1 den). Pouze u druhů Festuca rubra, Poa pratensis, Anthyllis 

vulneraria a Onobrychis viciifolia bylo vzejití rostlin ve variantě s obaleným osivem 

opožděno o 2 dny v porovnání s variantou s neošetřeným osivem (Tab. 2). Z praktického 

pohledu je však tento výsledek nevýznamný. Rychlejší a rovnoměrnější vzejití porostu 

v polních podmínkách založeného z osiva obalovaného technologií WASP, které je uváděno 

jako jedna z jeho výhod použití (Feldsaaten Freudenberger, 2019) se v našem případě 

nepotvrdilo. Rovněž Feuerstein (2018) zjistil, že u většiny komerčně dostupných obalovaných 

osiv se v dobrých meteorologických a půdních podmínkách střední Evropy neprojevil žádný 

efekt na založení trávníku, nebo měly dokonce negativní účinek. K podobně nejednoznačným 

závěrům došli v USA již dříve Leinauer et al. (2010) a Richardson a Hignight (2010); ve 
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svých pokusech s obalovaným osivem trav zjistili, že mělo jen minimální vliv na vzcházení 

porostu. Výraznější rozdíly v rychlosti vzejití byly zjištěny mezi lokalitami. Nejrychleji 

vzcházely porosty na lokalitách Zubří (12 dnů v průměru všech druhů) a Hodonín (13 dnů), 

zatímco na lokalitě Troubsko trvalo vzcházení průměrně 19 dnů. Tyto rozdíly přikládáme 

zejména výrazně pozdějším termínům podzimních výsevů v letech 2017 a 2018 na lokalitě 

Troubsko, kdy již pro vzcházející druhy byly teplotně méně příznivé podmínky, a to zejména 

pro druhy jetelovin, které mají větší požadavky na vyšší teploty při klíčení a vzcházení 

(Lonati et al., 2009). Z tohoto důvodu také v průměru všech lokalit a druhů bylo vzcházení 

v podzimních termínech výsevů delší a trvalo 14 dnů, zatímco z jarních výsevů druhy 

vzcházely průměrně za 11 dnů. 

 

Tab. 2 Rychlost vzejití porostů trav a jetelovin v průměru let 2017–2018 a v průměru lokalit 

Hodonín, Troubsko, Zubří 

Druh Rychlost vzejití (dny) 

Neošetřené osivo Obalené osivo 

Festuca pratensis 17 16 

Festuca rubra 17 19 

Lolium perenne 12 12 

Phleum pratense 16 16 

Poa pratensis 28 30 

Anthyllis vulneraria 9 11 

Medicago lupulina 13 12 

Melilotus albus 9 9 

Onobrychis viciifolia 9 11 

Trifolium repens 11 11 

Průměr 14 15 

 

Parametr počáteční zápoj porostů po vzejití byl hodnocen pouze na lokalitách Hodonín 

a Zubří. V průměru všech druhů a obou hodnocených let nebyly mezi variantami 

neošetřeného a obalovaného osiva zjištěny významné rozdíly v počátečním zapojení porostů. 

Na detailních výsledcích jednotlivých druhů na obrázku 1 vidíme, že u všech trav byl mírně 

zhoršený počáteční zápoj ve variantě s obalovaným osivem a tento rozdíl byl v závislosti na 

druhu 2–7 %. U jetelovin byl počáteční zápoj všech druhů s výjimkou druhu Melilotus albus 

naopak vyšší ve variantě s obalovaným osivem, a to průměrně o 1–7 %. Výraznější rozdíly 

byly mezi termíny výsevu, kdy u pokusů vysévaných v podzimním termínu byl průměrný 

počáteční zápoj trav 81 % a jetelovin 74 %, zatímco u pokusů vysévaných na jaře byly tyto 

hodnoty 52 % a 63 %. Všechny druhy trav dosahovaly lepšího počátečního zápoje u pokusů 

vysévaných na podzim a kromě druhu Onobrychis viciifolia také všechny ostatní druhy 

jetelovin. Z travních druhů byl rozdíl v počátečním zápoji mezi jarním a podzimním termínem 

výsevu největší u druhu Phleum pratense (33 % jarní výsevy, 78 % podzimní výsevy); 

z jetelovin u druhu Anthyllis vulneraria (47 % a 70 %) a nejmenší rozdíl byl z trav u druhu 

Lolium perenne (82 % a 92 %) a z jetelovin u druhu Onobrychis viciifolia (93 % a 86 %). 

Z dosažených výsledků je zřejmé, že v sušších podmínkách je vhodnějším termínem výsevu 
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podzimní období a nejlépe časně podzimní období, tj. nejpozději do konce měsíce září. 

K obdobným výsledkům dospěli Ambruz a Hejduk (2011). 

 

 
Obr. 1 Počáteční zápoj porostů trav a jetelovin na lokalitách Hodonín a Zubří (průměr let 

2017–2018) 

 

Následný vývoj porostů 

U pokusů vysévaných v jarním období dosahovaly zkoušené druhy trav největší pokryvnosti 

porostu během vegetačního období na lokalitě Zubří (65,6 %), výrazně nižší pokryvnost byla 

na lokalitě Troubsko (35,2 %) a nejnižší pokryvností se vyznačovaly porosty na lokalitě 

Hodonín (17,1 %). V průměru všech lokalit dosahovaly travní druhy pokryvnosti: Lolium 

perenne 68,5 %, Festuca pratensis 46,7 %, F. rubra 34,5 %, Phleum pratense 32,0 % 

a nejméně úspěšným travním druhem byla Poa pratensis s pokryvností 14,8 %. Efekt obalení 

osiva na pokryvnost porostů v pozdějším období od zásevu se neprojevil, resp. rozdíly mezi 

variantami založenými z neošetřeného a obalovaného osiva byly minimální a statisticky 

neprůkazné (Tab. 3). Nejvýraznější rozdíl mezi variantami byl u druhu Festuca rubra, a to 

v neprospěch varianty založené z obalovaného osiva, což připisujeme výrazně horší 

životaschopnosti obalovaného osiva u tohoto druhu, které již v rámci laboratorních testů 

klíčivosti dosahovalo horších výsledků (Lošák a Ševčíková, 2018). Postupný vývoj porostů 

trav se mezi lokalitami odlišoval. Na lokalitě Zubří docházelo mezi prvním a čtvrtým 

termínem hodnocení v průměru obou let k postupnému zvyšování pokryvnosti z 61 % až na 

69 %, stejně jako na lokalitě v Troubsku (32 % až 42 %), avšak na lokalitě Hodonín se 

pokryvnost porostů od prvního do třetího termínu hodnocení prudce snižovala (od 48 % až na 

0,3 %) a v posledním podzimním termínu hodnocení došlo k částečné regeneraci porostů (5 % 

pokryvnost). Tento výsledek přikládáme odlišným půdním podmínkám mezi lokalitami a také 

různé míře projevu extrémů počasí mezi lokalitami, zejména výskytu sucha. Podle Salaše et 

al. (2019) byly biometeorologické poměry na pokusné ploše Hodonín v letech 2017 i 2018 

typické extrémními projevy počasí, kdy teploty vzduchu a půdy byly mimořádně vysoké, 

a proto mimořádně vysoké byly také hodnoty potenciální i aktuální evapotranspirace. 

Následně díky výskytu podprůměrných až silně podprůměrných srážek docházelo ve 

vegetačním období k výskytu zemědělského a půdního sucha. Zvýšeným výparem docházelo 
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ke snižování zásoby vody v půdě a tím ke snižování její dostupnosti pro rostliny, které na 

lokalitě Hodonín postupně odumíraly, a pokryvnost porostů se výrazně snižovala. 

 

Tab. 3 Pokryvnost porostů trav z jarních výsevů ve vegetačních obdobích 2017–2018 (průměr 

lokalit Hodonín, Troubsko, Zubří) 

Druh Pokryvnost porostů (%) 

Neošetřené osivo Obalené osivo 

Festuca pratensis 45,8
b
 47,7

b
 

Festuca rubra 36,7
c
 32,4

c
 

Lolium perenne 68,3
a
 68,7

a
 

Phleum pratense 32,3
c
 31,7

c
 

Poa pratensis 14,4
d
 15,1

d
 

Průměr 39,5 39,1 
a, b, c, d

  statisticky průkazné rozdíly dle Tukey HSD testu (p ≤ 0,05) 

 

Ve dvouletém průměru dosahovaly jeteloviny největší pokryvnosti na lokalitě Troubsko 

(79,4 %), následovala lokalita Zubří (76,8 %) a výrazně nižší pokryvnost měly porosty na 

lokalitě Hodonín (31,0 %). V průměru všech lokalit a obou let dosahovaly hodnocené druhy 

jetelovin pokryvnosti: Onobrychis viciifolia 80,8 %, Medicago lupulina 62,9 %, Trifolium 

repens 57,6 %, Melilotus albus 56,7 % a Anthyllis vulneraria 54,0 %. Vliv obalovaného osiva 

na pokryvnost porostů v pozdějším období od zásevu se neprojevil a rozdíly mezi variantami 

založenými z neošetřeného a obalovaného osiva byly podobně jako u travních druhů 

minimální a statisticky neprůkazné (Tab. 4). Největší pokryvností během vegetačního období 

se vyznačoval Onobrychis viciifolia, u kterého se výrazněji neprojevila statisticky průkazně 

zhoršená životaschopnost použitého osiva obalovaného metodou WASP, které dosahovalo 

laboratorní klíčivosti o 13 % nižší než osivo neošetřené (Vymyslický et al., 2019). Jak uvádí 

Pelikán et al. (2012), tento druh vytváří hlavní kůlovitý kořen, který se rychle větví 

a jednotlivé větve rychle pronikají do půdy, čímž může efektivně reagovat na dešťové srážky. 

Také v našich pokusech patřil Onobrychis viciifolia na všech lokalitách v obou srážkově 

chudých letech k druhům jetelovin s největší pokryvností, když na lokalitě Troubsko 

dosahoval pokryvnosti 99,9 %, na lokalitě Zubří 92,3 % a na lokalitě Hodonín 50,1 %. Podle 

Hayot Carbonero et al. (2011) se tento druh vyznačuje vysokou snášenlivostí k suchu 

a zároveň nízkou náročností na živiny, což z něj činí ideální druh vhodný pro extenzivní 

ozeleňování v oblastech ohrožených suchem. Také u jetelovin se postupný vývoj porostů 

během vegetace odlišoval podle lokality. Od prvního do třetího termínu hodnocení se 

pokryvnost ve dvouletém průměru zvyšovala na lokalitě Troubsko (75 % až 86 %) 

a v posledním termínu hodnocení došlo ke statisticky průkaznému snížení pokryvnosti 

jetelovin na 78 %. Na lokalitě Zubří se pokryvnost jetelovin mezi prvním a čtvrtým termínem 

hodnocení statisticky neprůkazně snížila z 80 % na 75 %. V průměru všech druhů se na 

lokalitě Hodonín pokryvnost v průběhu vegetace mezi prvním a třetím termínem hodnocení 

snížila nejvíce, a to z 67 % na 10 %. Potvrdil se tak stejný trend jako u travních druhů včetně 

částečné regenerace v podzimním období, kdy jeteloviny ve čtvrtém a posledním termínu 

hodnocení dosahovaly průměrné pokryvnosti 17 %. 
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Tab. 4 Pokryvnost porostů jetelovin z jarních výsevů ve vegetačních obdobích 2017–2018 

(průměr lokalit Hodonín, Troubsko, Zubří) 

Druh Pokryvnost porostů (%) 

Neošetřené osivo Obalené osivo 

Anthyllis vulneraria 54,8
cd

 53,3
d
 

Medicago lupulina 61,4
bc

 64,4
b
 

Melilotus albus 57,7
bcd

 55,6
cd

 

Onobrychis viciifolia 81,6
a
 80,0

a
 

Trifolium repens 57,0
cd

 58,3
bcd

 

Průměr 62,5 62,3 
a, b, c, d

  statisticky průkazné rozdíly dle Tukey HSD testu (p ≤ 0,05) 

 

Hodnocení produkce suché nadzemní a suché kořenové biomasy trav 
Hmotnost kořenové a nadzemní biomasy v suchém stavu, která byla hodnocena z pokusů 

vysetých na jaře 2019 na lokalitách Hodonín a Zubří, je dále prezentována vždy jako celková 

hmotnost 15 rostlin s ohledem na velmi nízké hodnoty hmotností jednotlivých rostlin 

v suchém stavu a v dané růstové fázi. Efekt úpravy osiva na oba sledované znaky na vzešlých 

rostlinách trav se ukázal jako statisticky významný. V průměru všech druhů byla hmotnost 

suché kořenové biomasy na lokalitě Hodonín ve variantě s neošetřeným osivem 0,206 g a ve 

variantě s obalovaným osivem 0,312 g, tj. navýšení o 51 %. Na lokalitě Zubří byla 

v neošetřené variantě hmotnost suché kořenové biomasy 0,275 g a ve variantě s obalovaným 

osivem 0,411 g, což představuje navýšení o 49 %. Tyto rozdíly mezi variantami byly dle 

Tukey HSD testu na obou lokalitách signifikantní (p ≤ 0,05). Z obrázku 2 je zřejmé, že 

vlhkostně a půdně příznivější podmínky lokality Zubří nejlépe využily druhy Festuca 

pratensis a Lolium perenne, které vytvářely v porovnání s lokalitou Hodonín 1,7násobně více 

kořenové biomasy. Naopak u druhů Festuca rubra a Poa pratensis byla větší hmotnost 

kořenové biomasy zjištěna na lokalitě Hodonín (1,2 resp. 1,3násobná). Na lokalitě Hodonín 

všechny druhy dosahovaly vyšší hmotnosti kořenové biomasy ve variantě s obalovaným 

osivem, a to v rozmezí o 26–97 % více než ve variantě s neošetřeným osivem. Nejvýraznější 

rozdíly byly sledovány u druhů Phleum pratense a Festuca pratensis.  

 

  
Obr. 2 Hmotnost suché kořenové biomasy travních druhů na lokalitách Hodonín a Zubří 

(pokusy založené na jaře 2019; chybové úsečky znázorňují ± střední chybu průměru) 

 

Na lokalitě Zubří dosahoval druh Festuca rubra větší hmotnosti kořenové biomasy ve 

variantě neošetřeného osiva. Ostatní travní druhy měly na lokalitě Zubří větší hmotnost suché 
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kořenové biomasy ve variantě s obalovaným osivem, a to v rozmezí o 10–125 % více než ve 

variantě s neošetřeným osivem. Vliv obalení byl u druhů Phleum pratense a Poa pratensis 

prakticky zanedbatelný, zatímco u druhů Lolium perenne a především Festuca pratensis 

výrazný. 

V průměru všech druhů trav byla hmotnost suché nadzemní biomasy na lokalitě Hodonín ve 

variantě s neošetřeným osivem 0,661 g a ve variantě s obalovaným osivem 0,937 g, tj. 

navýšení o 42 %. Na lokalitě Zubří byla v neošetřené variantě hmotnost suché nadzemní 

biomasy 1,311 g a ve variantě s obalovaným osivem 1,855 g, což představuje navýšení 

o 41 %. Tyto rozdíly mezi variantami byly dle Tukey HSD testu na obou lokalitách 

signifikantní (p ≤ 0,05). Také v případě hodnocení nadzemní biomasy rostlin bylo na lokalitě 

Zubří u některých druhů trav pozorováno zvýšení vyprodukované biomasy ve srovnání 

s lokalitou Hodonín. Nejvíce u druhů Festuca pratensis (2,7x) a Lolium perenne (2,5x); dále 

též u druhu Phleum pratense (1,6x). Druh Festuca rubra dosahoval téměř stejné hmotnosti 

suché nadzemní biomasy v průměru obou variant na lokalitách Hodonín i Zubří a druh Poa 

pratensis vytvořil více nadzemní biomasy na lokalitě Hodonín (1,4x) ve srovnání s lokalitou 

Zubří (Obr. 3). Na lokalitě Hodonín dosahovaly všechny druhy trav s výjimkou druhu Lolium 

perenne větší hmotnosti suché nadzemní hmoty ve variantě s obalovaným osivem, a toto 

navýšení bylo o 38–116 % v porovnání s variantou založenou z neošetřeného osiva. Na 

lokalitě Zubří byl vliv obalení zřejmý pouze u druhů Festuca pratensis a Lolium perenne 

(nárůst hmotnosti nadzemní biomasy o 89 resp. 46 %). Ostatní druhy trav dosahovaly buď 

podobnou hmotnost suché nadzemní biomasy mezi variantami (Phleum pratense), nebo více 

nadzemní biomasy vyprodukovaly ve variantě neošetřeného osiva (Festuca rubra a Poa 

pratensis). 

 

  
Obr. 3 Hmotnost suché nadzemní biomasy travních druhů na lokalitách Hodonín a Zubří 

(pokusy založené na jaře 2019; chybové úsečky znázorňují ± střední chybu průměru) 

 

Závěr 
Obalování osiv s využitím hydroabsorbentů je inovativní technologie, jejíž pozitivní vliv na 

vzcházivost a vývoj porostu nebyl dosud dostatečně prokázán při pokusném ani praktickém 

zakládání porostů. Je nutné rovněž zvážit, zda efekt odpovídá zvýšeným nákladům při použití 

obalovaného osiva. V našich dosavadních výsledcích se ukazuje, že obalování osiv metodou 

WASP se v některých znacích projevuje na úrovni rostliny (hmotnost kořenové a nadzemní 

biomasy), ale nikoli na úrovni porostu jako celku (rychlost a vyrovnanost vzcházení, 

pokryvnost porostů apod.). V praxi bude využití obalených travních semen metodou WASP 

omezováno především vyššími náklady. Ekonomicky a technologicky výhodné 

a zdůvodnitelné bude zejména na menších plochách při použití v intravilánech měst a obcí. 
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