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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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Úvod  
Klimatická změna a zvyšující se sucho v krajině negativně ovlivňuje zemědělské systémy a 

zároveň vede ke snižování biodiverzity. Střední Evropu významně ovlivňují zejména letní horké 

a suché epizody (Ballester & al., 2010). Nejvíce limitujícím stresovým faktorem pro rostliny 

během těchto horkých vln je nedostatek vody. Pomocné půdní látky (PPL) jsou jednou z 

možností, jak snížit vliv sucha, zlepšit kvalitu půdy, a tím i prostředí pro růst rostlin. Společně s 

pěstováním suchovzdorných druhů mohou PPL významně zvýšit efektivitu ozeleňování krajiny 

(Harris & Zuberer, 1993). PPL v našem pojetí jsou v podstatě hydro-absorbenty. Ty se vyskytují 

jak v přírodní formě (lignit), tak ve formě syntetické (syntetický Hydrogel). Lignit zlepšuje 

kvalitu půdní organické hmoty a její mineralogii, zlepšuje některé půdní vlastnosti, jako 

například obsah jílu, obsah organické hmoty a porositu půdy. Lignit, který je fosilního původu, 

má vyšší poměr C : N a vyšší obsah rekalcitrantního uhlíku ve srovnání s recentní půdní 

organickou hmotou (Clouard & al., 2014). Aplikace syntetického hydroabsorbentu zlepšuje 

zadržování vody v půdě a násobí pozitivní vliv lignitu. Obě látky tedy mohou výrazně zlepšit 

stanovištní půdní charakteristiky (Šarapatka & al., 2006).  

Cílem našeho výzkumu bylo zhodnotit vliv obou forem PPL po jejich společné aplikaci na půdní 

charakteristiky, růst a vývoj porostů, výskyt chorob a škůdců u vybraných druhů trav a jetelovin. 

 

Materiál a metody  

 

Na experimentální ploše Pánov u Hodonína byly v letech 2017 a 2018 založeny dva pokusy, 

sledující vliv aplikovaných PPL na růst a vývoj porostů vybraných druhů jetelovin a trav. 

Pokusná lokalita se nachází v suchém kontinentálním klimatu s výskytem degradovaných 

písčitých půd s nízkým pH, pohybujícím se mezi 4,5 a 5. Dvou hektarová pokusná plocha byla 

rozdělena na dvě poloviny. Na první polovinu byl společně aplikován lignit (30 t/ha) a hydro-

absorbent (0,5 t/ha). Druhá polovina pokusné plochy byla použita jako kontrolní plocha. PPL 

byly aplikovány po orbě a urovnání plochy na jaře prvního roku. Po aplikaci PPL byla celá 

experimentální plocha podiskována a urovnána. Poté byly vytyčeny pokusné parcely za použití 

metody znáhodněných bloků, od každého druhu ve třech opakováních v kontrolní variantě i ve 

variantě s aplikací PPL. Velikost parcel byla 41,25 m
2
 (15 x 2,75 m). Výsev byl proveden 

bezezbytkovým secím strojem Øyord. Pokus byl vyset dne 4. 5. 2017 a 25. 4. 2018. Hodnocené 

druhy a jejich výsevná množství (spočítaná podle skutečné klíčivosti a hmotnosti tisíce semen) 

jsou uvedeny v Tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Druhy trav a jetelovin hodnocené v rámci pokusu 
Travní druh  Odrůda Výsevek (kg/ha

-1
) Jetelovina  Odrůda Výsevek (kg/ha

-1
) 

Festuca pratensis Rožnovská 41 Anthyllis vulneraria Pamir 18 

Festuca rubra Zulu 27 Medicago lupulina Ekola 18 

Lolium perenne Ahoj 32 Melilotus albus Meba 24 

Phleum pratense Levočský 19 Onobrychis viciifolia Višňovský 216 

Poa pratensis Lipoa 24 Trifolium repens Jura 12 

 

První hodnocení polní vzcházivosti bylo provedeno 16. 5. 2017 a 5. 5. 2018, tj. asi 10 dní od 

výsevu. V roce 2017 byly provedeny během vegetačního období čtyři hodnocení pokryvnosti v 

termínech: 14. 6., 26. 7., 31. 8. a 20. 10. V roce 2018 pak proběhly hodnocení v následujících 

termínech: 30. 5., 19. 7., 18. 9. a 5. 11. Pokryvnost byla hodnocena za použití dřevěného rámečku 
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o rozměrech 50 x 50 cm, který byl pomocí provázků rozdělen na 25 políček o velikosti 10 x 10 

cm. V každém políčku byla sledována prezence / absence vysetého druhu. Prezenčně-absenční 

data jednotlivých druhů byla spočítána jako průměrné hodnoty ze tří opakování na parcelu. 

Výsledky byly statisticky zhodnoceny pomocí metody ANOVA a Tukeyho post-hoc testu.  

Během let 2017 a 2018 byl zhodnocen zdravotní stav jednotlivých pícních druhů, tj. výskyt 

chorob a škůdců. Hodnocení bylo provedeno jak v letních (18. 7. 2017 a 24. 7. 2018), tak i v 

podzimních termínech (3. 11. 2017 a 5. 11. 2018). Pro hodnocení zdravotního stavu pícnin byla 

využívána stupnice 1-3-5-7-9. Hodnocen byl stupeň napadení chorobami a škůdci, kde stupeň 1 

značí velmi nízké napadení a stupeň 9 velmi vysoké napadení. 

 

Výsledky a diskuze 

 

Průměrné hodnoty pokryvností zkoušených druhů za oba roky trvání pokusu jsou uvedeny v 

tabulce 2. Pokryvnosti jednotlivých hodnocených druhů se výrazně lišily. Druh Lolium perenne 

dosahoval mezi travami nejvyšší pokryvnosti (44,1 %). Druh Onobrychis viciifolia dosahoval 

nejvyšší pokryvnosti mezi jetelovinami (49,7 %). Tento druh je mezi jetelovinami považován za 

suchovzdorný, a tak se jeho vysoká suchovzdornost dala očekávat (Carbonero & al., 2011). Na 

druhou stranu ale druh Lolium perenne není považován za suchovzdorný. Výsledky tohoto druhu 

jsou pro nás proto překvapením, zejména ve srovnání s testovanými druhy rodu Festuca, které 

jsou považovány za více suchovzdorné (Hofer & al., 2016). Nejnižší průměrné hodnoty 

pokryvností byly zjištěny o druhů Medicago lupulina (15,4 %) a Poa pratensis (2,5 %). Tento 

fakt lze vysvětlit velmi suchými klimatickými podmínkami v jarním období obou sledovaných 

let. U druhu Poa pratensis navíc mohly být špatné výsledky ovlivněny dlouhou periodou 

vzcházení, která je u tohoto druhu typická.  

PPL ovlivnily pozitivně pokryvnosti u následujících travních druhů: Festuca rubra (pokryvnost 

vyšší o 18,2 %), Lolium perenne (14,3 %), Phleum pratense (5,8 %, n s) a Festuca pratensis (5,0 

%, n s). V případě druhu Poa pratensis neměly aplikované PPL žádný efekt na pokryvnost. U 

jetelovin PPL pozitivně ovlivnily pokryvnosti u druhů Onobrychis viciifolia (pokryvnost vyšší o 

16,8 %), Trifolium repens (16,6 %) a Anthyllis vulneraria (5,1 %). Naopak u druhů Melilotus 

albus a Medicago lupulina byl pozorován pokles pokryvnosti (o 16 % a o 9,6 %).  

Dosažené výsledky byly velmi silně ovlivněny negativními klimatickými podmínkami, které byly 

v obou letech podobné. Dlouhotrvající silná sucha a vysoké teploty během letních období v obou 

letech silně negativně ovlivnily přežívání rostlin. Zkoušené porosty byly silně poškozeny, 

zejména proto, že z důvodu silného sucha si rostliny nestihly od jara vytvořit dostatečně mohutný 

kořenový systém, díky kterému by mohly toto nepříznivé období přežít. V obou letech jsme 

zjistili pozitivní efekt aplikovaných PPL na porosty zkoušených druhů a jejich pokryvnost.  

Na základě hodnocení chorob a škůdců můžeme konstatovat, že nebyl zjištěn statisticky 

významný rozdíl mezi plochami s aplikací PPL a kontrolními plochami, tak jsou v tabulkách 

uvedeny vždy průměrné hodnoty ze všech opakování pro daný druh. 

Na žádném z travních druhů nebyl v letech 2017 a 2018 zjištěn výskyt chorob ani škůdců, tj. 

všechny druhy a ve všech variantách byly hodnoceny stupněm 9 (velmi vysoká odolnost) a 

v tabulkách je již dále neuvádíme. U jetelovin byla situace odlišná, neboť na lokalitě Hodonín – 

Pánov byly vyseté jeteloviny napadeny listopasy rodu Sitona, zejména listopasem čárkovaným 

(Sitona lineatus). Nebyly ale způsobeny masívní poškození typu holožír, které by způsobily 

odumření vysetých druhů. Co se týče chorob, tak v podzimních termínech se díky vlhčímu 
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průběhu počasí vyskytlo padlí (Erysiphe trifolii). Tato choroba ale nezpůsobila závažnější 

poškození porostů.  

 

Tabulka 2: Průměrné hodnoty pokryvností zkoušených druhů za oba roky hodnocení. Horní 

indexy označují statisticky významně odlišné hodnoty pokryvnosti testované pomocí Tukeyho 

post-hoc testu.  

 
Druh Pokryvnost (%) 

Kontrola bez PPL Aplikace PPL Průměr druhu 

Festuca pratensis 22,8 
d
 27,8 

e
 25,3  

Festuca rubra 17,9 
c
 36,1 

f
 27,0  

Lolium perenne 36,9 
f
 51,2 

h
 44,1  

Phleum pratense 9,9 
b
 15,7 

bc
 12,8  

Poa pratensis 3,0 
a
 2,0 

a
 2,5 

Anthyllis vulneraria 27,6 
e
 32,7 

ef
 30,1  

Medicago lupulina 20,2 
d
 10,6 

b
 15,4  

Melilotus albus 37,9 
f
 21,9 

d
 29,9  

Onobrychis viciifolia 41,3 
g
 58,1 

h
 49,7  

Trifolium repens 24,3 
d
 40,6 

g
 32,4  

 

Pokud porovnáme jednotlivé zkoušené druhy, tak nejvyšší odolnost vůči napadení původci 

chorob prokázaly druhy Anthyllis vulneraria (8) a Onobrychis viciifolia (7,2). Co se týče škůdců, 

nejlepších výsledků dosáhly stejné druhy s průměrnou hodnotou odolnosti 6,1. Naopak 

nejhorších výsledků dosáhl druh Medicago lupulina jak u chorob s průměrnou hodnotou 

odolnosti 6,5; tak i u škůdců s hodnotou 3. Výsledky hodnocení zdravotního stavu jsou uvedeny 

v Tabulce 3.  

Tabulka 3: Výsledky hodnocení zdravotního stavu jetelovin na lokalitě Hodonín – Pánov v letech 

2017 a 2018. 

Rok 2017   2018   

Druh Choroby Škůdci Choroby Škůdci 

Anthyllis vulneraria 8,2 6,4 7,8 5,8 

Medicago lupulina 6,5 3,8 6,5 2,3 

Melilotus albus 7,5 5,2 6,6 2,7 

Onobrychis viciifolia 7,2 6,1 7,2 6,1 

Trifolium repens 6,9 3,3 6,4 3,4 

 

Závěr  

 

Pozitivní efekt PPL jak na polní vzcházivost tak i na růst a vývoj porostů zkoušených druhů byl 

patrný v obou letech hodnocení. Výsledky se mezi jednotlivými zkoušenými druhy statisticky 

významně lišily. Následný vliv dlouhotrvajícího silného sucha a vysokých teplot v letním období 
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způsobil špatné přežívání hodnocených rostlinných druhů. Nejvíce suchovzdorné byly druhy 

Onobrychis viciifolia a Lolium perenne. Naopak druhy Medicago lupulina a Poa pratensis byly 

nejvíce citlivé na suché podmínky. Při hodnocení výskytu chorob a škůdců nebyl zjištěn 

statisticky významný rozdíl mezi plochami s aplikací PPL a kontrolními plochami. Na žádném 

z travních druhů nebyl v letech 2017 a 2018 zjištěn výskyt chorob ani škůdců, tj. všechny druhy a 

ve všech variantách byly hodnoceny stupněm 9, značící velmi vysokou odolnost. U jetelovin 

prokázaly nejvyšší odolnost vůči chorobám a škůdcům druhy Anthyllis vulneraria a Onobrychis 

viciifolia. 
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