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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 

 

Úvod 

Tento příspěvek navazuje na polní pokusy projektu TA ČR „Revitalizace zemědělské půdy 

v oblastech ČR ohrožených suchem“. Cílem tohoto projektu je mj. zkoumat možnosti 
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zlepšování vlastností půd v suchých oblastech ČR a zvýšení biodiverzity na těchto plochách. 

Na modelové ploše v oblasti s nízkými úhrny srážek v blízkosti Hodonína je testována 

aplikace lignitu s další půdní pomocnou látkou (hydroabsorbentem). Pozitivní účinky 

zmiňovaných dvou pomocných půdních látek jsou blíže popsány v práci Salaš et al. (2017). 

Předpokládá se, že jejich přídavek do písčitých půd v dané lokalitě zlepší fyzikální a 

chemické vlastnosti místních písčitých půd v sušších oblastech natolik, že se zvýší 

vzcházivost, růst a celková produkce biomasy modelových rostlin. Cílem souběžného 

nádobového pokusu je ověřit, zda a jak moc bude ovlivněna produkce biomasy modelových 

rostlin pěstovaných v kontejnerech včetně vybraných vlastností (chemické a fyzikálně-

chemické) pěstebních médií.  

 

Materiál a metody 

V roce 2018 byly v areálu ZF MENDELU v Lednici (kontejnerovna Ústavu šlechtění a 

množení zahradnických rostlin) realizovány dva variantně stejné jednoleté nádobové pokusy, 

které se lišily termínem výsevu semen modelových rostlin. První termín založení pokusu byl 

realizován 24.4.2018, druhý pak 10.7.2018. V obou pokusech byl sledován vliv přídavku 

lignitu a hydroabsorbentu (Hydrogel, Falconry, s.r.o) na růst modelových rostlin a na vybrané 

vlastnosti písčité půdy a pěstebního substrátu. 

Jako modelové rostliny byly použity: tráva – kostřava červená (Festuca rubra) a jetelovina – 

jetel plazivý (Trifolium repens).  

Jednotlivé varianty pokusu se odlišovaly různými komponenty použitého substrátu (lignit, 

pěstební substrát, písčitá půda, hydroabsorbent), jakož i jejich poměrem v pěstebních 

nádobách. 

 

Tab.1: Varianty pokusu 

Poř.č. Popis varianty 

1 Půda*  + Lignit 50% : 50% 

2 Půda*  + Lignit 75% : 25% 

3 Půda* + Lignit 50% : 50%+ Hydrogel 2g.l
-1

 

4 Půda* + Lignit 75% : 25%+ Hydrogel 2g.l
-1

 

5 Substrát** + Lignit 50% : 50% 

6 Substrát** + Lignit 75% : 25% 

7 Substrát** + Lignit 50% : 50%+ Hydrogel 2g.l
-1

 

8 Substrát**+ Lignit 75% : 25%+ Hydrogel 2g.l
-1

 
*půda odebraná z lokality Pánov; ** standardní rašelinový substrát (RKS II – Agro CS); hydroabsorbent 

(Hydrogel – Falconry s.r.o.); zrnitost použitého lignitu se pohybovala mezi 0-20 mm. 

 

V každé variantě bylo oseto třináct pěstebních nádob (kontejner - tlustostěnný, hranatý, černý 

o objemu 1 litru). Celý pokus v jednom termínu založení zahrnoval 208 ks pěstebních nádob. 

Do každé pěstební nádoby bylo vyseto 20 ks semen dané modelové rostliny. 

Nádoby byly po výsevu semen modelových rostlin umístěny na ploše kontejnerovny 

s automatickou závlahou (mikropostřikem), která byla řízena dle potřeby rostlin na základě 

objemové vlhkosti substrátu, měřené snímačem VIRRIB (AMET Velké Bílovice). Na 

pokusné ploše byla v průběhu pokusu monitorována vlhkost a teplota vzduchu a rovněž i 

vlhkost a teplota pěstebního substrátu automatickou meteorologickou stanicí MeteoUNI 

(AMET Velké Bílovice). 

 

V průběhu vegetace byly zjišťovány následující parametry:  
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- obsah chlorofylu v listech za pomoci přístroje atLEAF (FT Green LLC, US)  

- hmotnost biomasy v čerstvém stavu   

- hmotnost biomasy v suchém stavu 

Zaznamenané hodnoty byly následně zpracovány v programu Excel a statisticky vyhodnoceny 

metodou analýzy rozptylu (ANOVA) v programu Statistica CZ, verze 12 (Statsoft). Při 

statistickém hodnocení jsou vždy srovnávány zvlášť jednotlivé termíny měření a zvlášť 

varianty s odlišným pěstebním médiem (půda–rašelino-kůrový substrát). 

Na počátku a konci pokusného období byly odebrány vzorky půdy a pěstebních substrátů pro 

následný rozbor jejich vybraných vlastností (pH, obsah Cox, a dále prvků: N, P, K, Mg a Ca). 

Rozbor půdy a substrátů byl realizován v akreditovaných laboratořích (Morava Studénka, 

Agrolab Troubsko). Na základě výsledků těchto rozborů byly zpracovány tabulky, uvedené ve 

výsledkové části. 

 

Výsledky a diskuse 

Hmotnost biomasy 

Z hodnocení hmotnosti nadzemní části rostlin v čerstvém stavu vyplývá, že v případě obou 

modelových rostlin pěstovaných ve variantách, které obsahovaly rašelino-kůrový substrát, 

dosahovaly průkazně vyšších hodnot tohoto parametru ve srovnání s variantami s obsahem 

písčité půdy.  

Nejvyšší hmotnost nadzemní části v čerstvém stavu v obou termínech výsevu u jetele 

plazivého byla zaznamenána u variant tvořených písčitou půdou s 25 % zastoupením lignitu. 

Přídavek hydroabsorbentu v tomto případě měl pozitivní vliv na tvorbu biomasy, a to i 

v případě variant, které obsahovaly 50 % lignitu. U variant s rašelino-kůrovým substrátem 

výsledky naznačují spíše opačný trend.  

U modelové rostliny kostřavy červené je možné na základě zaznamenaných výsledků 

konstatovat, že přídavek hydroabsorbentu ve variantách, obsahující půdu a lignit, nebo 

rašelino- kůrový substrát a lignit, neměl průkazný vliv na celkovou tvorbu biomasy. Pro 

tvorbu biomasy se v případě pěstebních médii s obsahem rašelino-kůrového substrátu ukazují 

vhodnější varianty s 50 % zastoupením lignitu. V případě delšího pěstebního cyklu 

v pěstebním médiu s půdou se jako výhodnější pro tvorbu celkové biomasy ukazují varianty 

s 25 % zastoupením lignitu. 

 

Sušina nadzemní části rostlin 

Ze zaznamenaných výsledků sušiny druhu Trifolium repens z prvního termínu výsevu 

dosahovaly varianty s vyšším podílem lignitu (50%) a půdy vyšších průměrných hodnot ve 

srovnání s variantami s půdou a nižšími dávkami lignitu (25%). V případě variant pokusu 

z druhého termínu výsevu už tato skutečnost není jednoznačná. Ve velmi malém počtu 

případů tyto rozdíly byly i statisticky významné, nelze však jednoznačně usoudit, že by 

přídavek lignitu, nebo lignitu a hydroabsorbentu, měl průkazný vliv na sušinu nadzemní části 

rostlin. 

U modelové rostliny Festuca rubra byly zaznamenány rozdíly v tvorbě sušiny v průběhu 

vegetace. Z hlediska posuzování průkazných rozdílů mezi variantami byl zaznamenán pouze 

statisticky průkazný rozdíl u pokusu z prvního termínu výsevu při hodnocení sušiny nadzemní 

části rostlin na konci vegetace mezi variantami 1 (Půda + Lignit -50% : 50%), 2 (Půda + 

Lignit -75% : 25%) a variantou 4 (Půda + Lignit -75% : 25% + Hydrogel 2g.l
-1

). V pokusu z 

druhého termínu výsevu zase měla varianta 4 (Půda + Lignit -75% : 25 % + Hydrogel 2g.l
-1

) 

průkazně vyšší hodnoty sušiny ve srovnání s variantou 1 (Půda + Lignit -50% : 50%). V 

případě variant, které obsahovaly substrát, nebyly žádné významné rozdíly zaznamenány. 

Byly pouze zaznamenány nižší průměrné hodnoty sušiny u variant se substráty ve srovnání 

s variantami s půdou. 
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Graf 2: Suma hmotností biomasy zaznamenané v čerstvém stavu ze všech termínů 

stanovování v průběhu vegetace 
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Graf 2: Průměrné hodnoty sušiny ze všech termínů vyhodnocování v průběhu vegetace 
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Při srovnání celkových průměrných hodnot sušiny za vegetaci (viz Graf 2) rostliny z prvního 

termínu výsevu (24.4.2018) vytvořily v průměru vyšší hodnoty sušiny nadzemní části 

v případě variant s 50 % obsahem lignitu ve srovnání s variantami s 25 % obsahem lignitu, a 

to u obou modelových rostlin. Naopak přídavek hydroabsorbentu do pěstebního média mírně 

snižoval hodnoty vytvořené sušiny nadzemní části. V pokusu založeném ve druhém termínu 

výsevu (10.7.2018) nelze vyvodit jednoznačné závěry. U druhu Festuca rubra naopak 

varianty s přídavkem 25 % lignitu do pěstebního média vykazovaly vyšší hodnoty sušiny 

nadzemní části, než varianty s přídavkem 50 % lignitu. U druhu Trifolium repens byly 

nejvyšší průměrné hodnoty dosaženy u varianty 2 (Půda + Lignit - 75% : 25%) a ze substrátů 

u varianty 7 (Substrát + Lignit 50% : 50%   + Hydrogel 2g.l
-1

). 

 

Měření obsahu chlorofylu v listech 

 

Měření obsahu chlorofylu v listech probíhalo pouze u modelové rostliny jetele plazivého 

z důvodu dostačující velikosti listů pro proveditelnost měření na přístroji atLEAF (FT Green 

LLC, US). Na základě naměřených výsledků ze všech termínů lze konstatovat, že přídavek 

lignitu a hydroabsorbentu do písčité půdy a rašelino-kůrového substrátu neměl statisticky 

průkazný vliv na tento sledovaný parametr. Varianty se od sebe lišily pouze v průměrných 

hodnotách, jak je vidět z Tab. 2. 

 

Tab. 2 : Index obsahu chlorofylu v listech druhu Trifolium repens. 

Termín 

výsevu 
Varianta* 4.7.2018 30.7.2018 6.9.2018 

2
4
.0

4
.2

0
1
8
 1 42,54±2,14

a**
 44,37±3,03

a
 58,11±2,44

a
 

2 44,21±3,36
a
 46,13±2,48

a
 53,69±2,09

a
 

3 45,06±1,64
a
 50,66±1,73

a
 55,12±2,31

a
 

4 46,99±2,14
a
 54,68±2,15

a
 57,45±1,68

a
 

2
4
.0

4
.2

0
1
8
 5 47,95±1,44

a
 48,68±3,09

a
 51,28±1,98

a
 

6 50,14±1,49
a
 49,17±2,53

a
 57,41±1,89

a
 

7 50,50±1,22
a
 45,61±2,01

a
 56,39±1,43

a
 

8 48,09±2,75
a
 54,00±2,42

a
 55,72±1,85

a
 

1
0
.0

7
.2

0
1
8

 1 - 49,19±2,61
a
 46,31±2,61

a
 

2 - 47,95±1,91
a
 48,73±2,40

a
 

3 - 48,65±1,71
a
 50,83±1,70

a
 

4 - 47,84±2,06
a
 49,00±2,18

a
 

1
0
.0

7
.2

0
1
8
 5 - 41,80±1,53

a
 50,38±0,80

a
 

6 - 43,47±2,70
a
 47,56±1,69

a
 

7 - 46,37±2,75
a
 48,35±2,38

a
 

8 - 44,25±2,29
a
 47,53±1,44

a
 

*Varianta 1: Půda + Lignit 50% : 50%, Varianta 2: Půda + Lignit 75% : 25%, Varianta 3: Půda + Lignit 50% 

: 50%+ Hydrogel 2g.l
-1

, Varianta 4: Půda + Lignit 75% : 25%+ Hydrogel 2g.l
-1

, Varianta 5: Substrát + Lignit 

50% : 50%, Varianta 6: Substrát + Lignit 75% : 25%, Varianta 7: Substrát + Lignit 50% : 50%+ Hydrogel 2g.l
-

1
, Varianta 8: Substrát+ Lignit 75% : 25%+ Hydrogel 2g.l

-1
, **hodnoty znamenají průměr±směrodatná 
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odchylka, rozdílná písmena znamenají statisticky průkazný rozdíl mezi variantami v jednotlivých termínech 

měření (α=0,05)  

 

K podobným závěrům došli i autoři Salaš et al. (2009), kteří zkoumali vliv aplikace 

pomocných půdních látek (včetně lignitu) do písčité půdy a jeho vliv na fyziologické 

charakteristiky dřevin. Ve svém výzkumu došli k závěru, že zkoumané pomocné půdní látky 

v průběhu první vegetace po jejich aplikaci obsah chlorofylu v listech modelových rostlin 

průkazně neovlivnily. Sochor et al. (2012) naopak uvádí, že přídavek lignitu do písčité půdy 

zvyšuje průměrný obsah chlorofylu v listech u druhu Acer campestre o 37% ve srovnání 

s kontrolní variantou. Na základě těchto skutečností lze předpokládat, že k dosažení 

prokazatelných výsledků by bylo vhodnější dlouhodobější sledování vlivu přídavku lignitu na 

obsah chlorofylu v listech. 

 

 

Rozbory půdy před založením pokusu a na konci vegetačního období 

 

Před založením pokusu a na konci vegetačního období byly provedeny chemické rozbory 

jednotlivých variant pěstebních médií, jejich výsledky jsou přehledně shrnuty v Tab. 3. 

 

Tab. 3: Rozbory půdy před založením pokusu a na konci vegetačního období 

Modelová 

rostlina 

Termín 

výsevu 
V*  pH 

 Ca    K   Mg    P  NO3 N-an.  Cox 

(mg.kg
-1

)     (%) 

Rozbor před 

založením pokusu 

1 4,2 3312 77 410 115 12,6 30,73 1,9 

2 4,2 1875 67 251 143 22,6 29,35 1,49 

3 4,3 2712 582 347 118 10 22,42 2,06 

4 4,4 1518 393 209 134 17,75 25,9 2,09 

F
es

tu
ca

 r
u

b
ra

  

2
4
.0

4
.2

0
1
8
 

1 4,7 2158 108 417 66 5,7 10,35 2,49 

2 5,2 1589 98 342 77 4,22 10,25 2,12 

3 4,8 2098 155 406 42 5 63,42 2,47 

4 4,9 1255 120 261 85 6,9 10,75 1,57 

1
0
.0

7
.2

0
1
8

 

1 4,7 2105 89 425 84 6,45 12,48 2,66 

2 4,8 1095 84 231 120 6,3 9,9 1,64 

3 4,8 2163 209 396 85 6 10,75 2,5 

4 5,1 1551 162 270 105 5,8 10,62 1,76 

T
ri

fo
li

u
m

 r
ep

en
s 

2
4
.0

4
.2

0
1
8
 

1 4,6 2646 59 420 61 6,4 12,73 2,42 

2 4,7 1267 37 211 84 4,45 12,15 1,59 

3 4,6 2627 66 441 48 4,65 11,7 2,39 

4 4,8 1299 40 236 70 9,2 21,82 1,7 

1
0
.0

7
.2

0
1
8
 

1 4,7 2444 91 448 73 10,5 18,92 2,53 

2 4,9 1262 56 236 110 10,5 14,59 1,6 

3 5 3655 119 431 56 11,85 19,2 2,41 

4 4,8 1542 50 322 81 6,5 11,82 1,75 
*Varianta 1: Půda + Lignit 50% : 50%, Varianta 2: Půda + Lignit 75% : 25%, Varianta 3: Půda + Lignit 50% 

: 50%+ Hydrogel 2g.l
-1

, Varianta 4: Půda + Lignit 75% : 25%+ Hydrogel 2g.l
-1

 

 

Před založením pokusu se pH u variant s půdou v pěstebním médiu pohybovalo v rozmezí 

hodnot od 4,2 – 4,4. Ve variantách s modelovou rostlinou Festuca rubra došlo na konci 
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vegetace k nárůstu těchto hodnot na úroveň 4,7 – 5,2. Ve variantách s modelovou rostlinou 

Trifolium repens na úroveň hodnot 4,6 – 5. U variant 1 (s 50 % půdou a 50 % obsahem 

lignitu) až 3 (s 50 % půdou, 50 % obsahem lignitu a přídavkem hydroabsorbentu) došlo u 

obou modelových rostlin v průběhu vegetace ke zvýšení hodnot obsahu organického uhlíku 

v půdě, naopak u varianty 4 došlo ke snížení tohoto obsahu. Nejvyšší hodnoty organického 

uhlíku byly zaznamenány u variant s obsahem lignitu 50 %. U obsahu celkového dusíku 

v půdě bylo, v případě variant s modelovou rostlinou kostřava červená, zjištěno, že u variant 

s 50 % půdou a 50 % obsahem lignitu došlo v průběhu vegetace ke zvýšení těchto hodnot, 

naopak u variant s 25 % lignitu a 75 % půdy ke snížení hodnot obsahu celkového dusíku 

v půdě. U jetele plazivého bylo zjištěno, že u varianty s 50 % půdou a 50 % obsahem lignitu a 

přídavkem hydroabsorbentu byl zaznamenán stejný obsah celkového dusíku ve všech třech 

případech. U varianty s 50 % půdou a 50 % obsahem lignitu a varianty s 25 % lignitu a 75 % 

půdy s příměsí hydroabsorbentu došlo v případě prvního termínu výsevu ke zvýšení obsahu 

celkového dusíku proti původnímu obsahu na začátku pokusu. Z rozboru půdy před založením 

pokusu je zřejmé, že jeho obsah je v pokusu s kostřavou červenou vyšší u obou variant s 50 % 

lignitu (ve srovnání s oběma variantami s 25 % zastoupením lignitu). V průběhu vegetace 

však došlo k jeho výraznějšímu poklesu. U variant s obsahem lignitu došlo k mírnějšímu 

poklesu obsahu amoniakálního dusíku, než u variant s 50 % lignitu. Z rozboru půdy před 

založením pokusu vyplývá, že na začátku pokusu byl obsah dusičnanového dusíku ve 

variantách s nižším obsahem lignitu (25 %) vyšší ve srovnání s variantami pokusu s vyšším 

(50 %) zastoupením lignitu v pěstebním médiu. Hodnoty dusičnanového dusíku byly ve všech 

případech na konci vegetace nižší, než na začátku pokusu, kromě varianty s 50 % lignitu a 

příměsí hydroabsorbentu u modelové rostliny Trifolium repens, kde se hodnoty mírně zvýšily 

proti původnímu stavu. V pokusech s oběma modelovými rostlinami byl zjištěn ve všech 

variantách úbytek sušiny, přičemž snížení těchto hodnot bylo u variant s 50 % lignitu 

výraznější, než u variant s obsahem 25 % lignitu. Z rozborů půdy bylo zjištěno, že v pokusech 

s oběma modelovými rostlinami byl obsah vápníku vyšší u variant s vyšším podílem (50 %) 

lignitu v půdě.  

V pokusech, kde modelovou rostlinou byl druh kostřava červená, byl na konci vegetace 

zjištěn nižší obsah vápníku, kromě varianty 4 (s půdou, 25 % lignitu a hydroabsorbentem). 

V pokusech s modelovou rostlinou Trifolium repens se obsah vápníku proti obsahu 

v pěstebním médiu při založení pokusu snižoval, kromě variant s obsahem hydroabsorbentů, a 

to zejména ve druhém termínu výsevu, kdy došlo k mírnému nárůstu obsahu vápníku. 

V pokusech s oběma modelovými rostlinami bylo zjištěno, že na konci vegetačního období 

došlo k poklesu obsahu fosforu v pěstebním médiu u všech variant, přičemž v pokusech z 

prvního termínu výsevu byl zaznamenán vyšší úbytek této živiny, než v pokusech z druhého 

termínu výsevu. V pokusech s oběma modelovými rostlinami byly zaznamenány nižší obsahy 

tohoto prvku při založení pokusu u variant s 25 % lignitu. V případě hodnocení obsahu 

hořčíku v pokusech s druhem Festuca rubra byl zaznamenán jeho nárůst ve srovnání 

s obsahem hořčíku v pěstebním médiu před začátkem pokusu. V pokusech s modelovou 

rostlinou Trifolium repens, byl rovněž ve variantách zaznamenán mírný nárůst ve srovnání 

s obsahem hořčíku v pěstebním médiu před začátkem pokusu, kromě varianty 2 (Půda + lignit 

– 75% + 25%). Z výsledků rozborů pěstebních médii před založením pokusu vyplývá, že 

varianty, u kterých byla příměs hydroabsorbentu, měly mnohem vyšší obsah draslíku, než 

zbylé varianty. Z rozborů na konci vegetačního období je zřejmé, že se obsah draslíku u 

těchto variant (s obsahem hydroabsorbentu) výrazně snížil, naopak u variant bez příměsi 

hydroabsorbentu se obsah draslíku mírně zvýšil. 

Z uvedených výsledků rozboru pěstebních médii vyplývá, že přídavek lignitu a 

hydroabsorbentu Hydrogel ovlivňují fyzikálně-chemické a chemické vlastnosti pěstebních 

médii jednotlivých variant, co se následně projevilo na nárůstu biomasy a sušiny pěstovaných 
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rostlin. Paramashivam et al. (2016) ve své práci zkoumali účinek přídavku lignitu a 

kombinace lignitu s močovinou do půdy, a jejich vliv na obsahy živin a následný růst plodin. 

Kromě jiného zjistili, že přídavek lignitu do půdy mírně snižoval vyplavování některých 

živin, zejména dusíku, avšak tento účinek se neprojevil na výnosových parametrech 

zkoumaných rostlin. Obsahy všech zkoumaných prvků se v tomto pokusu v průběhu vegetace 

snížily, což je zřejmě následek změněného pH pěstebního média a korelačních vztahů 

jednotlivých poměrů živin. Macháček a Kunzová (2019) uvádějí, že vzájemný poměr mezi 

přístupným fosforem, Cox a vstřebáváním vápníku ovlivňuje výnos pěstovaných plodin. Zde 

se ukazuje, že u modelové rostliny Trifolium repens měl 50% přídavek lignitu do písčité půdy 

v rozborech pěstebního média za následek vyšší hodnoty Cox, která jsou spojena s nízkými 

hodnotami fosforu, ale zároveň vyššími obsahy vápníku ve srovnání s variantami s 25 % 

obsahem lignitu. U těchto variant (50 % lignitu) byl zaznamenán nižší podíl vyprodukované 

biomasy ve srovnání s variantami s nižším (25 %) zastoupením lignitu v pěstebním médiu. 

Tahir et al. (2011) zkoumali vliv přídavku třech koncentrací huminových kyselin, odvozených 

z lignitu, na růst a odběr makroprvků modelovou rostlinou (Triticum aestivum), pěstovanou 

v kontejnerech ve skleníkových podmínkách. Zjistili, že střední dávka těchto huminových 

kyselin měla za následek nárůst biomasy a sušiny modelových rostlin. Rovněž zjistili, že růst 

a absorpce dusíku v půdách s nižším pH byl vyšší ve srovnání s půdami s vyšším obsahem 

vápníku.  

 

 

Tab. 4: Rozbor substrátů před založením pokusu a na konci vegetačního období 

Modelová 

rostlina 

Termín 

výsevu 
V*

 
 pH/KCl 

 Ca    K   Mg    P   Cox 

(mg.kg
-1

) (%) 

Rozbor před 

založením pokusu 

5 4,4 6044 621 2129 62 27,4 

6 4,6 6298 964 2112 100 30,0 

7 4,4 10140 1171 2025 60 27,9 

8 4,7 9019 2115 2008 121 31,8 

F
es

tu
ca

 r
u

b
ra

 L
. 

2
4
.0

4
.2

0
1
8
 

5 4,7 3377 358 1084 35 25,9 

6 5,2 3922 460 1528 45 27,0 

7 4,7 3309 477 1109 37 25,5 

8 5,0 3668 726 1550 58 30,1 

1
0
.0

7
.2

0
1
8

 

5 5,0 4035 425 1590 58 27,3 

6 5,4 4139 585 1742 75 29,7 

7 4,9 3533 497 1360 50 26,8 

8 5,4 4420 786 1900 81 29,3 

T
ri

fo
li

u
m

 r
ep

en
s 

L
. 

2
4
.0

4
.2

0
1
8
 

5 4,6 5506 154 1174 35 28,2 

6 4,6 5050 117 1180 33 30,9 

7 4,5 4648 132 1005 25 26,7 

8 4,8 5382 207 1438 39 31,8 

1
0
.0

7
.2

0
1
8

 

5 4,9 5182 103 1329 34 29,9 

6 5,3 5727 128 1526 46 32,1 

7 4,9 4932 115 1253 37 29,4 

8 5,4 6879 280 1778 53 30,3 
*Varianta 5: Substrát + Lignit 50% : 50%, Varianta 6: Substrát + Lignit 75% : 25%, Varianta 7: Substrát + 

Lignit 50% : 50%+ Hydrogel 2g.l
-1

, Varianta 8: Substrát+ Lignit 75% : 25%+ Hydrogel 2g.l
-1
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Z Tab. 4 je zřejmé, že se ve variantách s kůro-rašelinovým substrátem nacházelo (ve srovnání 

s variantami s písčitou půdou) mnohem větší zastoupení živin. Hodnota pH, uváděná 

výrobcem pro rašelino-kůrový substrát, je 5,5 – 7,0. U všech pokusných variant se na začátku 

pokusu, po příměsi ostatních složek do pěstebního substrátu, snížilo na hodnoty pH od 4,4 – 

4,7. Nižší hodnoty pH byly zaznamenány i na konci pokusného období, kdy se pohybovaly 

v rozmezí od 4,9 do 5,4. Nejvyšší hodnoty pH byly zaznamenány u variant s nižším obsahem 

lignitu (25 %). Hodnoty obsahu oxidovatelného uhlíku se pohybují v pěstebních médiích před 

založením pokusu v hodnotách od 27,4 – 31,8 %. V pokusu s  kostřavou se hodnoty obsahu 

uhlíku na konci vegetace mírně snížily proti hodnotám před založením pokusu. Pohybují se 

však v rozmezí hodnot od 25,5 % do 30,1 %. V pokusu s druhem jetel plazivý se hodnoty 

obsahu uhlíku u některých variant mírně zvýšily, pohybují se v rozmezí hodnot od 26,7 % do 

32,1 %. V případě obsahu vápníku v pěstebních médiích je na základě rozborů substrátů před 

založením pokusu možno konstatovat, že byly zjištěny vyšší hodnoty obsahu vápníku u 

variant s obsahem hydroabsorbentu ve srovnání s variantami bez hydroabsorbentu v pokusech 

s oběma modelovými rostlinami. Z výsledků je rovněž zřejmé, že u těchto variant (s obsahem 

hydroabsorbentu) došlo v průběhu vegetace k většímu poklesu obsahu vápníku. V případě 

sledování obsahu fosforu v pěstebních médiích, v pokusech s oběma modelovými rostlinami, 

je na základě rozborů substrátů před založením pokusu možno konstatovat, že byly zjištěny 

vyšší hodnoty obsahu fosforu u variant s nižším obsahem lignitu (25 %) ve srovnání 

s variantami s vyšším obsahem lignitu (50 %). V průběhu vegetace došlo ke snížení obsahu 

fosforu ve všech variantách pokusu. Na základě získaných výsledků je možno konstatovat, že 

v průběhu vegetace došlo ke snížení obsahu hořčíku ve srovnání s rozbory substrátů na 

začátku pokusného období. Ve variantách ze druhého termínu výsevu (10.7.2018) byl 

z rozborů prováděných na konci vegetace zaznamenán vyšší obsah tohoto prvku ve srovnání 

s variantami založenými v prvním termínu výsevu (24.4.2018). U variant s 25 % obsahem 

lignitu v pěstebních médiích docházelo k nižšímu úbytku obsahu hořčíku v pěstebních 

substrátech. Při hodnocení obsahu draslíku v substrátech je možné pozorovat výrazné snížení 

obsahu draslíku na konci sledovaného období, zejména pak u modelové rostliny jetel plazivý. 

Nejvyšší obsah draslíku byl zaznamenán ve variantách s obsahem hydroabsorbentu a 25 % 

lignitu.  

 

Závěr 

Tvorba biomasy a sušiny je ovlivněna složením pěstebních médií a termínem výsevu 

modelových rostlin. V případě jejich pozdějšího výsevu bylo dosaženo nižších hodnot nárůstu 

biomasy v čerstvém stavu. Varianty s obsahem písčité půdy dosahovaly vyšších hodnot 

sušiny nadzemní části ve srovnání s variantami s přídavkem kůro-rašelinového substrátu. 

Odlišné složení pěstebních médií neměl vliv na obsah chlorofylu v listech a elektrickou 

kapacitu. Přídavek lignitu a hydroabsorbentu do půdy a kůro-rašelinového substrátu 

ovlivňoval fyzikálně-chemické a chemické vlastnosti substrátu, které mohly mít vliv na 

celkový výnos a tvorbu biomasy.  
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