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Abstrakt   

Hlavním cílem našeho výzkumu je odzkoušení pomocných půdních látek (PPL) a perspektivních 

technologií vedoucích ke zlepšení parametrů poškozených půd v aridních oblastech České 

republiky. 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. V rámci projektu jsou zkoušeny různé druhy 

jetelovin a trav. Po dvou letech výzkumu můžeme konstatovat, že existuje pozitivní efekt PPL jak 

na 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. 
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Abstract   

The main aim of our research is testing of auxiliary soil substances (ASS) and perspective 

technologies leading to improvement of parameters of damaged soils in arid areas of the Czech 

Republic. Hodonín-Pánov was selected as a model locality. The locality is characterized by 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. In the frame of the 

project different clover and grass species are tested. After two 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. 
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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 

vlny (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). Hydro-absorbenty se vyskytují jak v přírodní formě (lignit), tak ve formě 

syntetické. Lignit zlepšuje kvalitu půdní organické hmoty a její mineralogii, zlepšuje některé 

půdní vlastnosti, jako například obsah jílu, obsah organické hmoty a porositu. Lignit 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 a růst a vývoj porostů vybraných druhů trav a jetelovin. 

 

Materiál a metodika  

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 plocha 

podiskována a urovnána. Poté byly vytyčeny pokusné parcely za použití metody znáhodněných 



 

 

bloků, od každého druhu ve třech opakováních. Velikost parcel byla 10m
2
. Výsev byl proveden 

bezezbytkovým secím strojem Oyord. Pokus byl zaset 4. 5. 2017 a 25. 4. 2018. Hodnocené druhy 

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

uvedena v tabulce Table 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 33 Anthyllis vulneraria Pamir 18 

Festuca rubra Zulu 19 Medicago lupulina Ekola 18 

Lolium perenne Ahoj 24 Melilotus albus Meba 24 

Phleum pratense Levočský 14 Onobrychis viciifolia Višňovský 216 

Poa pratensis Lipoa 22 Trifolium repens Jura 12 

 

První hodnocení polní vzcházivosti bylo provedeno 16. 5. 2017 a 5. 5. 2018. V roce 2017 byly 

provedeny čtyři hodnocení pokryvnosti v termínech: 14. 6., 26. 7., 31. 8. a 20. 10. V roce 2018 

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 políček o velikosti 10 x 10 cm. 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.  

 

Výsledky a diskuze 

Průměrné hodnoty pokryvností za oba roky trvání pokusu jsou uvedeny v tabulce 2. Pokryvnost 

jednotlivých hodnocených druhů se výrazně lišila. Druh Lolium perenne dosahoval mezi travami 

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

jetelovinami (49,7 %). Druh Onobrychis viciifolia je mezi jetelovinami považován za 

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

Ale druh Lolium perenne naopak 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 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.  

 

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  

 

 

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 

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. 
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Summary 

Climatic change and increased aridity of landscape influence the agricultural systems and may 

decrease the biodiversity. Especially summer heat waves affect significantly Central European 

landscape. The most limiting stress factor for plants during these heat waves is water shortage. 

Auxiliary soil substances (ASS) are a possibility how to reduce the drought influence, improve 

the soil quality and environment for plant growth. Together with growing of drought resistant 

species ASS can significantly increase the effectiveness of re-vegetation. Hydro-absorbents exist 

in both natural (lignite) and synthetic form. Lignite modifies soil organic matter quality and 

mineralogy, improves some soil properties such as clay content, C sub(org) content, CEC and 

porosity. On the contrary, lignite has a higher C/N ratio and higher recalcitrant C content 

compared to recent soil organic matter. This results in a decreasing expression of microbial soil 

functions involved in the turn-over of the main bio-elements, like C, N, P and S, due to lignite 

acting as a diluting factor, especially when lignite is used as soil amendment. Synthetic hydro-

absorbent application improves soil water management and enables even action of lignite in the 

soil. Both substances could significantly improve stand characteristics. The objective of our study 

was to evaluate the influence of two forms of ASS applied together (natural lignite and synthetic 

hydro-absorbent) on stand characteristics and stand establishment of selected legume and grass 

species. 

At the experimental site near Hodonín (SE of the Czech Republic), two trials were carried out in 

2017 and 2018 to measure the influence of ASS on stand development of legume and grass 

species. The experimental site is located in an arid continental climatic region and shows a 

degraded sandy soil with a low pH, between 4.5 and 5. The one hectare site was divided in two 

parts. In the first part, ASS were applied – lignite (30 t/ha) and hydro-absorbent (0.5 t/ha) 

together, in two size fractions (fine fraction 0.2-0.8 mm and coarser fraction 0.8-2.0 mm). The 

second part of the site was used as a control plot. ASS were applied after ploughing and 

harrowing in the spring of the first experimental year. After ASS application, the experimental 

area was disked again, and small experimental plots, each of 10m
2
, were set up. Each species was 

replicated three times, using randomized block design. The trials were sown on 4
th

 of May 2017 

and 25
th

 of August 2018. The first evaluation of field emergence was made on May 16
th

 2017 and 

May 5
th

 2018.  Four evaluations of stand cover were made in 2017: June 14
th

, July 26
th

, August 



 

 

31
st
 and October 20

th
. A follow up was also conducted in 2018 (May 30

th
, July 19

th
, September 

18
th

 and November 5
th

). Cover was evaluated using a wooden square frame of 50 x 50 cm, 

containing 25 grids of 10 x 10 cm. Presence/absence of the species was counted by means of a 

pin point method three times in each plot. ANOVA and Tukey post-hoc test were used for the 

statistical analysis.  

Plant cover differed significantly among the species. Lolium perenne showed the highest cover 

among grasses (44.1 %), whereas Onobrychis viciifolia performed best among legumes (49.7 %). 

Onobrychis viciifolia is considered to be drought resistant (Carbonero et al., 2011); but Lolium 

perenne not. The results of Lolium perenne are surprise for us, especially compared to Festuca 

species, generally considered as drought tolerant (Hofer et al., 2016). The lowest cover among 

legumes and grasses was observed for Medicago lupulina (15.4 %) and Poa pratensis (2.5 %), 

respectively. This fact can be explained by very dry climatic conditions that occurred during 

spring of both vegetation seasons, and the fact that Poa pratensis is known to have a long period 

of emergence. ASS lead to higher cover by following grass species: Festuca rubra (cover 

increase by 18.2 %), Lolium perenne (14.3 %), Phleum pratense (5.8 %, n s) and Festuca 

pratensis (5.0 %, n s). In case of Poa pratensis, applied ASS had no effect. In legumes ASS 

positively influenced stand cover values by the species Onobrychis viciifolia (stand cover higher 

by 16.8 %), Trifolium repens (16.6 %) and Anthyllis vulneraria (5.1 %). On contrary, by the 

species Melilotus albus and Medicago lupulina stand cover values were lower (by 16 % and by 

9.6 %). Our results were influenced by climatic conditions, which were similar in 2017 and 2018. 

Long lasting severe drought and high temperatures during the summer of both years had 

significant effect on plant survival. Experimental stands were strongly damaged, because plants 

did not develop enough their root system after the emergence period. In both years, we found 

positive effect of applied ASS on stand cover in evaluated species.  

Positive effect of auxiliary soil substances both on plant emergence and vegetation development 

was observed in both years. The results significantly differ among the species. Subsequent 

influence of long lasting severe drought and high temperatures during the summer both years had 

significant effect on plant survival. The most drought resistant species were Onobrychis viciifolia 

and Lolium perenne. On contrary Medicago lupulina and Poa pratensis were the most drought 

sensitive species. 

 


