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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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Úvod  
 

Klimatická změna a zvyšování aridity krajiny ovlivňuje všechny lidi a ekosystémy na zemi a 

vede ke snižování biodiverzity (Leal Filho & al., 2019). Zejména dlouhé letní horké periody 

budou negativně ovlivňovat oblast střední Evropy (Ballester & al., 2010). Zemědělci jsou 

první, kteří musejí bojovat se zvyšující se ariditou. Nejvíce limitujícím stresovým faktorem 

pro rostliny je nedostatek vody (Jay & al., 2018). 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 rostlin a plodin 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 některé půdní vlastnosti, jako například obsah jílu, obsah organické 

hmoty a porositu půdy. Aplikace lignitu do půdy zvyšuje výnosy pěstovaných plodin 

(Kováčik & al., 2016). 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 (Montesano & al., 2014). 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 

vývoj a přežívání porostů vybraných druhů trav a jetelovin. 

 

Materiál a metody  

 

Na experimentální ploše poblíž Pánova u Hodonína byly v letech 2017 a 2018 založeny dva 

pokusy, sledující vliv aplikovaných PPL na vývoj a přežívání porostů vybraných druhů 

jetelovin a trav. Pokusná lokalita se nachází v suché kontinentální klimatické oblasti s 

výskytem degradovaných písčitých půd s nízkým pH, pohybujícím se mezi 4,5 a 5. 

Dvouhektarová 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 kontrola. PPL byly aplikovány po orbě a urovnání plochy na jaře 

prvního roku. Po aplikaci PPL byla celá experimentální plocha podiskována a urovnána. Dále 

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. Pokusy byly 

vysety ve dnech 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 po 

výsevu. V roce 2017 byla během vegetačního období provedena čtyři hodnocení pokryvnosti 

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

následujících termínech: 30. 5., 19. 7., 18. 9. a 5. 11. Pokryvnost byla hodnocena za použití 

dřevěného rámečku o rozměrech 50 x 50 cm, který byl pomocí provázků rozdělen na 25 
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políček o velikosti 10 x 10 cm. V každém políčku byla sledována prezence / absence námi 

vysetého druhu. Prezenčně-absenční data jednotlivých sledovaných druhů byla spočítána jako 

průměrné hodnoty ze tří opakování na parcelu.  

Na konci vegetačního období (ve dnech 1. 11. 2017 a 5. 11. 2018) bylo provedeno zhodnocení 

dosažených růstových fází. Hodnocení růstových fází bylo prováděno u vysetých druhů 

pomocí mezinárodní makrofenologické stupnice BBCH, za použití číselných kódů 00 až 99 

(Meier, 2001). Při určování vývojového stavu porostu byly hodnoceny převládající fáze u 

jednotlivých rostlinných druhů. Pro zhodnocení výsledků za všechna opakování v rámci 

jednotlivých variant byla vypočtena nejčastější zjištěná hodnota v rámci souboru dat (modus). 

 

Výsledky a diskuze 

 

A) Vývoj porostů vybraných druhů trav a jetelovin v letech 2017 a 2018   

 

Rok 2017 

Trendy vývoje pokryvnosti jednotlivých druhů trav a jetelovin během vegetačního období 

roku 2017 jsou znázorněny v grafech 1 a 2. Výsledky ukazují na poměrně dobré zapojení 

většiny druhů trav i jetelovin na počátku sledovaného období s některými výjimkami (např. 

druhy Poa pratensis, Phleum pratense, Medicago lupulina). To přikládáme dobrým 

podmínkám pro vzejití, zejména vlhkostním poměrům bezprostředně po založení pokusů. 

V dalších termínech hodnocení však dochází k zásadnímu snižování pokryvnosti všech druhů, 

což si vysvětlujeme mimořádně suchým obdobím s výskytem vysokých teplot v měsících 

červen - srpen. Předpokládáme, že po úspěšném vzejití porostů nebyly ještě v takto časné 

vývojové fázi rostlin aplikované PPL schopny plně stabilizovat a ochránit porosty před 

dopady nedostatku vláhy, navíc s přihlédnutím k délce nepříznivého období. Během 

hodnocení pokryvnosti řešitelský tým nalézal zaschlé rostlinky trav i jetelovin a postupně 

docházelo k plošnému úhynu porostů. Tento stav byl zjištěn při hodnocení pokryvnosti 

ve druhém termínu 26.7.2017, a situace gradovala při hodnocení 31.8.2017, kdy byly 

zaznamenávány minimální nebo žádné pokryvnosti, zejména u travních druhů. Z grafů 1-2 je 

však patrné, že u některých druhů byl nižší úhyn porostů ve variantě s aplikovanými PPL, 

zejména ve druhém termínu, pomalejší. Z travních druhů byl tento jev zjištěn v případě 

Lolium perenne (67,1 % varianta s PPL × 32,4 % varianta bez PPL), Festuca rubra (40 % × 

3,1 %), Festuca pratensis (16 % × 1,8 %) a z jetelovin u druhu Onobrychis viciifolia (69,8 % 

× 56,4 %), Trifolium repens (54,2 % × 17,3 %) a Anthyllis vulneraria (36 % × 23,1 %). 

Částečné zlepšení pokryvnosti porostů bylo zjištěno při posledním hodnocení na konci 

vegetačního období 20.10.2017, kdy převážná většina sledovaných druhů díky příhodným 

klimatickým podmínkám v různé míře regenerovala. Také v tomto termínu byla vyšší 

pokryvnost ve variantě s aplikovanými PPL zjištěna u druhů: Lolium perenne (40,9 % × 21,3 

%), Festuca rubra (23,6 % × 8 %), Festuca pratensis (14,2 % × 7,1 %), Phleum pratense (3,6 

% × 0,4 %), Onobrychis viciifolia (41,8 % × 19,1 %), Anthyllis vulneraria (21,8 % × 12,9 %), 

Trifolium repens (20,9 % × 4,4 %). 
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Graf 1: Změna pokryvnosti travních druhů mezi čtyřmi termíny hodnocení v roce 2017 podle 

varianty pokusu na lokalitě Hodonín – Pánov (průměr ze tří opakování). 

 

 

Graf 2: Změna pokryvnosti druhů jetelovin mezi čtyřmi termíny hodnocení v roce 2017 podle 

varianty pokusu na lokalitě Hodonín – Pánov (průměr ze tří opakování). 
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Rok 2018 

Vývoj pokryvnosti jednotlivých druhů trav a jetelovin během vegetačního období roku 2018 

je znázorněn v grafech 3 a 4. Výsledky ukazují na poměrně dobré zapojení (s ohledem na 

podmínky lokality) většiny druhů trav i jetelovin na počátku sledovaného období, avšak 

s některými výjimkami, např. druhy Poa pratensis a Medicago lupulina. To přikládáme 

dobrým podmínkám v období výsevu, především vlhkostním poměrům bezprostředně po 

založení pokusů, ale také nižším teplotám vzduchu typickým pro toto roční období. V dalších 

termínech hodnocení však dochází k zásadnímu snižování pokryvnosti všech druhů, což si 

vysvětlujeme mimořádně suchým obdobím s výskytem vysokých teplot (vzduchu i půdy) 

přibližně od konce dubna do poloviny září. Předpokládáme, že po úspěšném vzejití porostů 

nebyly ještě v takto časné vývojové fázi rostlin aplikované PPL schopny plně stabilizovat a 

ochránit porosty před dopady nedostatku vláhy, navíc s přihlédnutím k délce nepříznivého 

období. Tento stav byl zjištěn při hodnocení pokryvnosti v druhém termínu 11. 7. 2018 (trávy) 

i 19. 7. 2018 (jeteloviny) a situace gradovala při hodnocení 18. 9. 2018, kdy byly 

zaznamenávány minimální nebo žádné pokryvnosti, zejména u jetelovin. Z grafu 4 je však 

patrné, že u druhu Medicago lupulina (23,6 % varianta s PPL × 8,9 % varianta bez PPL) byl 

úhyn porostů ve variantě s aplikovanými PPL, zejména ve druhém termínu hodnocení, 

pomalejší. Částečné zlepšení pokryvnosti porostů bylo zjištěno při posledním hodnocení na 

konci vegetačního období, 5. 11. 2018, kdy převážná většina sledovaných druhů díky 

příhodným klimatickým podmínkám v různé míře regenerovala. V tomto termínu byla vyšší 

pokryvnost ve variantě s aplikovanými PPL zjištěna u druhů: Medicago lupulina (5,3 % × 0 

%), Melilotus albus (3,6 % × 0 %). 

 

 

Graf 3: Změna pokryvnosti travních druhů mezi čtyřmi termíny hodnocení v roce 2018 podle 

varianty pokusu na lokalitě Hodonín – Pánov (průměr ze tří opakování). 
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Graf 4: Změna pokryvnosti druhů jetelovin mezi čtyřmi termíny hodnocení v roce 2017 podle 

varianty pokusu na lokalitě Hodonín – Pánov (průměr ze tří opakování). 

 

Porovnání let 2017 a 2018 

Pokud provedeme porovnání obou vegetačních sezón, pak zjistíme, že jak dosažené 

pokryvnosti, tak i míra přežívání porostů studovaných druhů byla v roce 2018 nižší než v roce 

2017. Jestliže porovnáme počáteční vývoj v roce 2018 s rokem 2017, potom u některých 

druhů trav dosahovaly porosty v roce 2018 poměrně výrazně horších parametrů (druhy 

Festuca pratensis a F. rubra). Během hodnocení pokryvnosti v roce 2018 řešitelský tým 

nalézal zasychající rostlinky trav i jetelovin a postupně docházelo k plošnému úhynu porostů 

v ještě větší míře než v roce 2017. Míra regenerace porostů na podzim roku 2018 byla 

vzhledem k vyšší intenzitě sucha v roce 2018 nižší než v roce 2017. 

 

B) Dosažené BBCH fáze vybraných druhů trav a jetelovin během vegetačních sezón let 

2017 a 2018   
 

Dosažené BBCH fáze v roce 2017 

Na základě hodnocení růstových fází BBCH můžeme konstatovat, že fertilní fáze (kvetení) 

dosáhl pouze jediný druh, a sice Melilotus albus. Všechny ostatní hodnocené druhy trav a 

jetelovin dosahovaly nejvýše růstové fáze prodlužování stonku / vývoje hlavního výhonu 

(BBCH 30-39), nebo nižších fází formování postranních odnoží, v případě druhu Phleum 

pratense ve variantě s aplikací PPL (BBCH 22), a druhu Poa pratensis v kontrolní variantě 

(BBCH 23). Nebyly sledovány statisticky signifikantní rozdíly v dosahovaných růstových 

fázích mezi variantami s aplikací a bez aplikace PPL. Dosažené BBCH fáze jsou uvedeny 

v grafech 5 a 6. 
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Graf 5: Dosažené BBCH růstové fáze trav na lokalitě Hodonín – Pánov v roce 2017 (modus 

v rámci tří opakování). 

 

 

Graf 6: Dosažené BBCH růstové fáze jetelovin na lokalitě Hodonín – Pánov v roce 2017 

(modus v rámci tří opakování) 

 

Dosažené BBCH fáze v roce 2018 

V roce 2018 všechny hodnocené travní druhy dosahovaly nejvýše růstové fáze formování 

postranních odnoží (BBCH 20–29). U obou druhů kostřav (F. rubra a F. pratensis) byla ve 

variantě s PPL zjištěna vyšší růstová fáze oproti kontrole, což znamenalo vyšší počet 

vytvořených odnoží. Jednalo se však pouze o rozdíl 1–2 vytvořených odnoží navíc proti 

rostlinám v kontrolní variantě. Na základě hodnocení růstových fází BBCH můžeme 

konstatovat, že v průběhu vegetace dosáhl fertilní fáze (kvetení) pouze druh Melilotus albus. 

V období podzimního hodnocení však již dříve kvetoucí lodyhy byly odumřelé, a na 

parcelách byly nalezeny pouze později vzešlé rostliny, které byly ve sterilním stavu. Všechny 

ostatní druhy jetelovin dosahovaly v průměru nejvýše růstové fáze přízemní listová růžice s 8-
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9 listy (BBCH 18–19). Druh Onobrychis viciifolia dosáhl nejvyšší BBCH fáze – 21, a to sice 

ve variantě bez aplikace PPL, což je o 5 bodů více než u varianty s aplikovanými PPL. 

Nebyly sledovány statisticky signifikantní rozdíly v dosahovaných růstových fázích mezi 

variantami s aplikací a bez aplikace PPL. Dosažené BBCH fáze jsou uvedeny v grafech 7 a 8. 

 

 

Graf 7: Dosažené BBCH růstové fáze trav na lokalitě Hodonín – Pánov v roce 2018 (modus 

v rámci tří opakování) 

 

 

Graf 8: Dosažené BBCH růstové fáze jetelovin na lokalitě Hodonín – Pánov v roce 2018 

(modus v rámci tří opakování) 
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Porovnání dosažených BBCH fází v letech 2017 a 2018 

Zatímco v roce 2017 dosahovaly travní druhy Festuca pratensis, F. rubra, Lolium perenne i 

Phleum pratense vývoje hlavního výhonu (BBCH 30–39), tak v roce 2018 všechny 

hodnocené travní druhy dosahovaly nejvýše růstové fáze formování postranních odnoží 

(BBCH 20–29). Na základě hodnocení růstových fází BBCH můžeme konstatovat, že 

v průběhu vegetace dosáhl fertilní fáze (kvetení) pouze druh Melilotus albus. 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 nezjistili statisticky signifikantní pozitivní efekt aplikovaných PPL na 

porosty zkoušených druhů a jejich pokryvnost.  

 

Závěr  

 

Pokud provedeme porovnání vývoje a přežívání porostů studovaných druhů v obou 

vegetačních sezónách, pak zjistíme, že jak dosažené pokryvnosti, tak i míra přežívání porostů 

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

postupně docházelo k plošnému úhynu porostů. Na podzim potom po srážkách probíhala 

regenerace porostů. Míra regenerace porostů na podzim roku 2018 byla vzhledem k vyšší 

intenzitě sucha v roce 2018 nižší než v roce 2017. V roce 2018 dosáhly jak trávy, tak i 

jeteloviny nižší BBCH fáze ve srovnání s rokem 2017, podobně jako u pokryvností. 

V průběhu vegetace dosáhl fertilní fáze (kvetení) pouze druh Melilotus albus. Dosažené 

výsledky našeho výzkumu byly velmi silně ovlivněny negativními klimatickými podmínkami, 

které byly v obou letech podobné. Porosty hodnocených druhů byly silně poškozeny suchem, 

zejména proto, že si rostliny nestihly od jara vytvořit dostatečně mohutný kořenový systém, 

díky kterému by mohly toto nepříznivé období přežít. V obou letech jsme nezjistili statisticky 

signifikantní pozitivní efekt aplikovaných PPL na pokryvnost, přežívání a dosaženou BBCH 

fázi zkoušených druhů.  
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