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ÚVOD 
Vzájemná  spolupráce  ŠS  Hladké  Životice  a  Ústavu  pícninářství  AF  MZLU  v Brně  má
dlouholetou tradici.  Díky vynikající  vědecké erudici  a šlechtitelské činnosti  p.  Ing. Světlíka
a p. Ing. Fojtíka byly prakticky všemi pracovníky ústavu exaktně využívány a ověřovány plody
jejich šlechtění ve výzkumné oblasti. Prvními objekty spolupráce byl výzkum týkající se nových
šlechtění tetraploidních odrůd jetele lučního (Cholava, Hrabě). Dílčí spolupráce byla i v oblasti
šlechtění a introdukce trávníkových druhů (Bureš). Velmi rozsáhlé byly následné experimenty
týkající se uplatnění nových šlechtění tetraploidních odrůd jílku (Jivet, Odra) a zejména nových
loloidních  a  festucoidních  hybridů  trav  (Lesák,  Svěráková,  Kovařík).  Pozornost  byla
soustředěna na jejich produkční využívání jak v čistých porostech, tak i při společném pěstování
v „soukulturách“ s brukvovitými pícninami a zejména pak na jejich uplatnění v krátkodobých
intenzivních jetelotravách, v porostech dočasného charakteru (senážního typu, či pro produkci
sena). Část experimentů byla a je i v současné době věnována i uplatnění formou bezorebného
přísevu do trvalých travních porostů lučního charakteru - Kameničky I a Kameničky II (Halva,
Lesák, Hrabě, Straka, Skládanka) a pastevního charakteru (Skládanka - stacionář Suky, Hejduk -
Jimramovské Pavlovice – dříve Rapotín).

V současné  době  je  založena  řada  experimentů  týkajících  se  hodnocení  vytrvalosti  trav
a jetelovin vyšlechtěných i na ŠS a jejich konkurenční schopnosti ve směsných společenstvech.
Nelze opomenout i výzkum a využití trávníkových odrůd z ŠS Hladké Životice, zařazených
do výzkumu  týkajícího  se  kvality  trávníkového  drnu  při  polointenzivním  a  intenzivním
ošetřování.
V příspěvku  jsou  prezentovány jen  některé  okruhy výzkumu.  Významné  přínosy výzkumu
se dále týkají uplatnění jílků (jednoletého a mnohovětého) v podsevech do ovsa či do bobu
obecného  na  GPS  v závlahových  podmínkách  jižní  Moravy.  Dosud  též  nebyly zveřejněny
výsledky společných výzkumů realizovaných na VPS Vatín a BAL Gumpenstein (Rakousko)
a srovnávající  produkci  a  kvalitu  píce  jetelotrav  složených  z odrůd  české  provenience
a rakouských „kvalitativních“ odrůd.

Abstrakt
Přehled vědeckovýzkumných aktivit Ústavu pícninářství AF MZLU v Brně, týkající se využití
nově vyšlechtěných jetelovin a trav na ŠS v Hladkých Životicích, je dokumentován rozšířenými
souhrny  a dílčími výsledky týkajících se počátků experimentálního ověřování tetra nšl. jetele
lučního  (Tetra  HŽ I a  HŽ II –  později  Kvarta  a  Radegast).  Další  tři  okruhy dokumentují
produkční  uplatnění  mezirodových  hybridů  trav  (MRH)  v krátkodobých  jetelotravních
společenstvech a jeden okruh je zaměřen na porovnání kvality píce loloidních a festucoidních
hybridů  trav.  Dva  výzkumné  projekty  se  zabývají   objasňováním  konkurenčních  vztahů
a uplatnění  MRH trav a jetele lučního jednak ve vícedruhovém jetelotravním  společenstvu
(JTS)  na  orné  půdě  a  dále  v modelovém  pokuse  v řízených  podmínkách  (klimabox).
Problematika týkající se uplatnění bezorebného přísevu MRH je dokumentována na příkladu
přísevu do dočasného travního porostu na orné  půdě a do trvalého travního porostu s využitím
pro prodlouženou podzimní, event. zimní pastvu. 

Rozsah  a  úroveň  široké  experimentální  činnosti  je  dokumentován  157  citacemi  publikací
a diplomových prací.
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METODICKÉ PŘÍSTUPY A SOUHRNY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU

Problematika výzkumu tetraploidních odrůd jetele lučního

•Problematika uplatnění novošlechtění tetraploidních forem jetel lučního (Trifolium
pratense l.)

Na  VPS  Vatín,  stanoviště  Radonín,  byly  v letech  1971-1973  realizovány  rozsáhlé
maloparcelkové pokusy s novými šlechtěními tetraploidních forem jetele lučního, v té době pod
označením Tetra HŽ I (později odr. Kvarta) a Tetra HŽ II (později odr. Radegast). Metodou
kompletní  růstové  analýzy  byl  hodnocen  vliv  agrotechnických  opatření,  tj.  výše  výsevku
(hustoty porostu) a dále rozdílného systému sklizňové zralosti (var. A – sklizeň v butonizaci,
var.  B  1.  seč  v butonizaci,  2.  seč  –  opožděněji,  v době  zakvétání)  na  produkční,  růstové
a kvalitativní charakteristiky novošlechtění. Kontrolní variantou byla odrůda Chlumský.

Výsledky  potvrdily  vysokou  produkční  schopnost  tetra  forem  v porovnání  s diploidními
odrůdami. U odr. Kvarta činilo zvýšení v tříletém průměru + 15,4 % produkce v sušině a 11,8 %
v produkci N-látek; u odr. Radegast bylo zvýšení produkce n-látek rel. o 30 %. Z hlediska pícní
zralosti a „rozložení“ doby sklizně byla zjištěna pozdnost odr. Kvarta o 7 dnů a u odr. Radegast
o 10-12 dnů. Pozitivní je i delší provozní vytrvalost tetra forem, tj. možnost jejich intenzivního
využití  na  11/2,  event.  při  přísevu  travní  složky (jílku  jednoletého)  až  na  2  užitkové  roky.
Z hlediska kvality píce výzkum prokázal vyšší obsah N-látek, tuku, popelovin, P a K v sušině
v porovnání s diploidní odrůdou. V porovnání s vojtěškou setou (pěstovanou na téže ploše) byl
obsah  N-látek  u  tetraploidního  jetele  nižší,  avšak  SOH  jeho  píce  byla  vyšší  o  3,2-3,7  %
(absolutní hodnota).

Vliv pozdnějšího termínu sklizně 2.  seče (zakvétání  rostlin -  var.  B) se projevil ve snížení
produkce, kvality píce a i zkrácením vytrvalosti, zvl. u diploidní odrůdy. U tetraploidních odrůd,
vzhledem k pozdnější pícní zralosti nebyl pokles uvedených charakteristik významný.

Vliv hustoty porostu, vyjádřený rozdílnou úrovní výsevku, tj. 15 – 20 – 25  kg.ha-1 u diploidní
odrůdy; u tetraploidních odrůd optimum produkce bylo u výsevků v rozmezí 15 – 20 kg.ha-1.
Charakteristickým znakem tetraploidních odrůd je dál vyšší hodnota LAI. Nižší počet lodyh na
rostlině je kompenzován jejich vyšší hmotností  a délkou. Z hlediska dosažení stejné úrovně
produkce je u diploidní odrůdy žádoucí vyšší počet lodyh na 1 m2 cca o 100 ks.

Tab. 1 Produkce sušiny tetraploidních odrůd jetele lučního. Vatín – Radonín (1971-73)
Charakteristika Var. 

sklizně 2) Odrůda

Chlumecký (diplo) Kvarta (nšl. I) Radegast (nšl. II)
Produkce sušiny píce
t.ha-1 (za 3 roky)          1)

A 23,9 26,7 -

B 22,9 27,3 34,9
Produkce N-látek
t.ha-1 (za 3 roky)          1)

A 3,91 4,32 -

B 3,65 4,60 6,24
 Poznámka: 1)  celkem - rok založení + 2 užitkové roky

2)  var. A - sklizně porostů ve fenofázi butonizace
    var. B - sklizně porostů ve fenofázi butonizace
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Tab. 2 Obsah N-látek v g.kg-1 v sušině  (100 %) píce tetraploidních šlechtění  jetele lučního.
Vatín – Radonín, 1972- 1. užitkový rok

Seč Var. 
sklizně Odrůda / Obsah N-látek ve 100 % sušině 

Chlumecký (diplo) Kvarta (nšl. I) Radegast (nšl. II)
I A 153 149 -

B 154 166 181
II A 189 182 -

B 182 175 208
III A 185 198 -

B 182 208 213

Tab. 3 Rozdíly v pokryvnosti listoví (LAI) mezi diploidní a tetraploidní formou jetel
lučního. Vatín – Radonín, 1972 – 1. užitkový rok

 Asimilační plocha 1) Var. 
sklizně Odrůda / LAI m2.m2

Chlumecký (diplo) Kvarta (nšl. I) Radegast (nšl. II)
LAI - listy m2.m2 A 8,207 10,487 -

B 5,145 11,652 11,891
LAI – celkem (listy +
lodyha  m2.m2

A 13,944 16,503 -

B 10,823 18,655 19,960
Poznámka: 1)  celkem za 1. – 3. seč

•Uplatnění diploidního a tetraploidního jetele lučního při přísevu do dočasného
travního porostu

Přísev  jednotlivých  odrůd  jetele  lučního  byl  proveden  do  původního  jetelotravního
společenstva, založeného v létě roku 1994. Bezorebný přísev frézováním byl proveden na jaře
v roce 2001 (6. užitkový rok) po ústupu jetelové složky. 

Experimentální práce byly provedeny ve VPS Vatín (Hrabě, Matušinsky, Rosická, Svěráková).
Ze  sumárních  výsledků  za  rok  2002,  prezentovaných  v níže  uvedené  tabulce,  vyplývá,
že přísevem  obou  odrůd  jetele  lučního  bylo  dosaženo  ve  sklizňovém  roce  2002  zvýšené
produkce suché píce o 0,94 t.ha-1, tj. rel. + 8,2 %. v porovnání s kontrolní travní variantou (1).
Zvýšení produkce variant s přísevem jetele lučního v porovnání s produkcí v roce 1999 (před
přísevem) činilo u čerstvé píce + 15 % - 24 %, u kontrolního travního společenstva jen 9,3 %.

Vyšší  efekt  lze  očekávat  v kvalitativním  hodnocení.  Varianty  s přísevem jetele  lučního  se
vyznačují podstatně vyšším hmotnostním podílem jeteloviny (22,2-23,2 %) v píci; u kontrolní
varianty prakticky travního  společenstva  byl  podíl  jeteloviny ve  sklizni  jen  2,1  %.  Nutno
upozornit na skutečnost, že provedení přísevu technologií frézováním brázdičky došlo, a s tím
spojeného poškození drnu, v porovnání s kontrolní variantou v 1. seči ke snížení podílu MRH,
odr. Felina ve sklizni, zatím co podíl ovsíku vyvýšeného zůstal na původní úrovni. V dalších
sečích však MRH svými  kořennými výběžky regeneruje  a rychle zaplňuje  uvolněný porost
a zvyšuje podíl ve sklizni.
Tab. 1 Charakteristiky jetelotravních společenstev po přísevu jetele lučního.  Vatín 2002

Varianta Produkce t.ha-1 Podíl (% váhový) ve sklizni
jetel luční MRH, odr. Felina ovsík vyvýšený

čerstvá suchá 1 2 3 1 2 3 1 2 3
kontrolní 62,4 11,52 2,1 0,0 0,9 43,1 36,5 63,3 23,4 18,5 6,0
přísev jetele
lučního diplo- 63,7 12,46 22,7 34,1 22,2 22,6 25,3 33,2 23,7 14,9 12,1

přísev jetele
lučního tetra- 68,5 12,47 23,2 43,8 37,3 26,4 19,7 33,5 17,2 15,5 13,1
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•Výzkum konkurenčních vztahů mezi jetelem lučním a MRH, odr. Felina, ovsíkem
vyvýšeným a jetelem lučním

Výzkum konkurenčních vztahů mezi MRH Felina a jetelem lučním, odr. Vesna a dále mezi
ovsíkem vyvýšeným (odr. Modus) a uvedenou odrůdou jetele lučního byl prováděn výzkum
jednak ve formě nádobových pokusů (Hrabě, Svěráková, Kubíková 1996 a Hrabě, Rosická,
Svěráková, Fadrná 1999) a dále formou maloparcelkového polního experimentu.

V nádobových  pokusech  (klimaboxy)  byla  metodou  kompletní  růstové  analýzy  hodnocena
produkce a parametry jednotlivých orgánů rostlin (kořenová část, nadzemní struktura fytomasy)
předmětných druhů pěstovaných jednak v čistém porostu a dále při pěstování ve společenstvu
v poměru jedinců 1:1 při hustotě porostu 146 rostlin na 1 m2. Počet sklizní – 3 seče. 

V polním maloparcelkovém pokusu bylo hodnoceno uplatnění (dominance) MRH odr. Felina
a ovsíku  vyvýšeného  (odr.  Median),  zařazených  jednak  do  čistého  travního  společenstva
(celkem 7 druhů trav), dále u společenstva jetelotravního složeného z 30 % podílu jetele lučního
(odr. Kvarta) a 7 travních druhů při podílu vždy 10 %. Mimo produkčních charakteristik byla
hodnocena i  dominance jednotlivých druhů ve sklizni.  Z údajů v tab.  1  vyplývá, že v obou
typech experimentů je potvrzen vysoce synergický produkční vztah mezi ovsíkem vyvýšeným
a jetelem lučním. Vztah mezi MRH, odr. Felina a jetelem lučním lze hodnotit spíše jako aditivní
(nádobové pokusy), případně v první fázi sukcese jako „málo podpůrný“. 

Výsledky polních pokusů potvrzují, že ke vzrůstu dominance MRH Felina dochází až po ústupu
jetele lučního.

Tab. 1 Produkční  charakteristiky  jetele  lučního,  MRH  odr.  Felina  a  ovsíku  vyvýšeného
při konkurenčních vztazích. ÚP AF MZLU v Brně – nádobový pokus, 1995-1996 

Varianta Hmotnost v sušině
g.m2 Rel. % Poměr podzemní a

nadzemní fytomasy
1 jetel luční (čistý porost) 376,5 100,0 0,155
2 jetel luční + MRH Felina 405,0 107,6 0,152
3 jetel luční + ovsík vyvýšený 526,3 139,8 0,152
4 MRH Felina (čistý porost) 460,5 100,0 0,238
5 MRH Felina + jetel luční ** 252,4 54,8 0,246
6 ovsík vyvýšený (čistý porost) 464,2 100,0 0,315
7 ovsík vyvýšený + jetel luční ** 578,3 124,6 0,197

Graf 1 Dominance  jetele  lučního,  MRH  odr.  Felina  a  ovsíku  vyvýšeného  (odr.  Median)
v jetelotravním společenstvu (VPS Vatín – polní pokusy, 1994-1999)
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Problematika  výzkumu MRH trav

•Uplatnění MRH v krátkodobých a dočasných jetelotravních společenstvech.

Produkce krátkodobé jetelotravní směsi jetele lučního a MRH.

Lesák  a  Svěráková  (1992)  hodnotili  uplatnění  MRH  odr.  Felina,  Hykor  a  Perun
v krátkodobém  jetelotravním  společenstvu  s tetraploidním  jetelem  lučním,  odr.  Vesna.
V experimentu realizovaném v podmínkách ČMV na VPS ve Vatíně, okr. Žďár n. Sázavou
byla v letech 1989 (rok založení) až 1991 hodnocena produkce sušiny, NL , ŠJ a dále váhový
podíl travního komponentu ve sklizni suché píce.

Kontrolní varianta (1) byl čistý porost jetele lučního. Další varianty byly vždy kombinace jetele
lučního s  20% a 40% zastoupením MRH v pořadí: Felina (var.2 a 3), Hykor (var. 4 a 5) a Perun
(var. 6 a 7). Z údajů v tabulce 1 je patrno, že v průměru za dva užitkové roky byla produkce
sušiny jetele s MRH Felina relativně vyšší oproti produkci čistého jetele lučního (8,13 t.ha–1)
o 24,1  –  12,2%,  u  kombinací  s Hykorem  o  19,8  –  1,1%  a  s Perunem  o  28,4  –  17,2%.
Se zvyšujícím se podílem travního komponentu, zvl.  odr. Hykor, však produkce klesá. Ještě
výraznější pokles produkce je u variant s vyšším podílem MRH u výnosu N-látek. Produkce
N- látek  jetele  lučniho  činila  1,30 t.ha–1.  Nejméně produkční  byla varianta  s  40% podílem
Hykoru (relativní zvýšení o 0,43%) v porovnání s čistým jetelem.

Velmi nerovnoměrný byl podíl travní složky na produkci píce. Podíl  MRH Felina v 1. seči
1. užitkového roku byl jen v rozmezí 4-7%, ve 2. seči však > než 90% a ve 3. seči opět jen 5%.
Vysoký podíl travní složky ve 2. seči je patrný i u dalších dvou hybridů. Ve 2. užitkovém roce
je vysoký podíl travní složky  na produkci (cca 30% u obou variant) jetele lučního s MRH
Perun.

Závěr
Krátkodobé jetelotravní směsky s rodovými hybridy trav při jejich 20% zastoupení
zvyšují produkci nadzemní biomasy proti čistým porostům jetele lučního až o 25%.
Rodové hybridy trav svým vysokým obsahem vodorozpustných cukrů rozšiřují úživný
poměr  tohoto  objemného  krmiva  a  tím  snižují  potřebu  dalších  energetických
objemných krmiv v krmné dávce.
Při  vhodné  fenofázi  sklizně  obsah  vlákniny  v krmivu  do  24%  v sušině  splňuje
požadavky pro krmení i vysoce užitkových dojnic.
Pěstování jetelotravních směsek na orné půdě na dva užitkové roky + rok založení
porostu snižuje náklady na obdělávání půdy a přispívá k protierozní ochraně půdy na
svažitých pozemcích.
Vzhledem  k převážnému  zastoupení  jetelové  složky  v porostu  není  nutno  hnojit
dusíkem v prvním užitkovém roce.  Střední  dávku dusíku  (80  kg.ha  –1)  je  vhodné
aplikovat až ve druhém užitkovém roce.

Tab. 1 Produkce píce jetelotrav (jetel luční Vesna + MRH trav). Vatín 1990-1991
Ukazatel Relativní výnos variant v %

1 2 3 4 5 6 7
Prům. produkce  

1990-1991
sušina 100,0 +24,1 +12,2 +19,8 +1,1 +28,4 +17,2

NL 100,0 +46,5 +23,5 +37,4 - 3,9 +43,3 +10,4
Rok seč Váhový podíl travní složky

1990
1.
2.
3.

-
-
-

4,4
95,2
5,0

7,8
89,9
9,9

55,2
73,4
12,3

70,1
80,9
25,3

55,0
77,4
5,5

47,3
84,2
16,1

1991 1.
2.

-
-

17,5
6,2

21,2
10,3

11,9
10,1

13,4
9,2

29,6
19,2

31,1
15,3
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Uplatnění mezirodových hybridů trav v dočasných jetelotravních společenstvech

Experiment byl řešen obdobně jako u krátkodobých jetelotrav na VPS Vatín v letech 1992 (rok
založení) – 1996 (Svěráková, Rosická, Lesák 1998). Cílem bylo ověřit výkonnost společenstva
s převahou travní složky – MRH Felina, Hykor, Perun a Lofa – vysetých v poměru 25 kg travní
a 5  kg.ha-1 jetel  luční,  odrůda  Kvarta  (tetraploidní).  Byla hodnocena produkce čerstvé  píce
a sušiny a podíl jednotlivých sečí na hmotnost píce a vybrané kvalitativní charakteristiky.

Z údajů tab. 2 lze odvodit následující  závěry.  Nejvýkonnější  směskou v produkci  sušiny se
prokázala var. 2 (Kvarta + Hykor), která v průměru čtyř užitkových let dosáhla výnosu 11,99
t.ha-1 (od 11,70 do 13,56 t) a vysoká je produkce i  u var. 1 (Kvarta + Felina) 11,06 t.ha-1

(od 9,21 do 12,69 t).

Uvedené jetelotrávy s festucoidními rodovými hybridy trav (Felina, Hykor) prokázaly vysoký
výnosový  potenciál  ve  všech  čtyřech  užitkových  letech  se  stoupajícím  trendem  v pořadí
sklizňových let.

Intenzivní  jetelotravní  směsky  s loloidními  rodovými  hybridy  trav  (Perun.  Lofa)  dosáhly
uspokojivé  produkce  píce  jen  v prvním  a  druhém  užitkovém  roce.  Jejich  dílčí  předností,
v porovnání se společenstvem jetel lučního s festucoidními hybridy trav (zvláště s Hykorem)
je vyšší obsah N-látek a nižší obsah vlákniny v sušině píce.

Tab. 2 Produkce sušiny píce jetelotrav v t.ha-1 dle jednotlivých let a podíl MRH na produkci
1. seče (v %). Vatín 1993-1996   

Var. Rok sklizně Průměr
1993 1994 1995 1996

Kvarta +
Felina

sušina (t.ha-1) 9,21 10,79 11,56 12,69 11,06

% podíl 1. seče 55,7 62,2 54,1 55,8
% podíl trávy 1. seče 80,9 60,0 94,3 91,3

Kvarta +
Hykor

sušina (t.ha-1) 10,70 10,67 13,03 13,56 11,99

% podíl 1. seče 56,5 51,5 53,7 57,8
% podíl trávy 1. seče 12,1 46,6 93,4 95,8

Kvarta +
Perun

sušina (t.ha-1) 8,74 11,53 7,46 3,18 7,72

% podíl 1. seče 58,0 57,4 54,3 jen 1.seč
% podíl trávy 1. seče 80,3 27,9 76,9 78,8

Kvarta +
Lofa

sušina (t.ha-1) 7,04 10,81 9,41 3,34 7,65

% podíl 1. seče 53,5 54,2 68,3* jen 1. seč
% podíl trávy 1. seče 86,7 29,3 74,4 0,50**

Poznámka: *    - jetel 0,5 %, ostatní 80,8 %
**  - jetel 4,0 %, Lofa 0,5 %, ostatní 95,5 %
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Tab. 3 Kvalita píce dočasných jetelotrav. Vatín 1993-1996
Ukazatel Rok Jetel luční Kvarta + MRH 

Felina Hykor Perun Lofa
Obsah N-látek

v g.kg-1 suš.
1993 172,4 172,3 169,3 169,2

1994 180,6 156,7 180,6 169,0
1995 96,6 111,0 112,3 112,6
1996 100,4 113,6 105,8 111,5

Obsah vlákniny
v g.kg-1 suš.

1993 248,4 240,1 227,4 224,6

1994 256,6 247,5 231,2 218,6
1995 269,7 273,0 287,3 257,0
1996 252,2 251,3 259,8 243,4

•Uplatnění MRH Felina v dočasné jetelotravní směsi ve vztahu k úrovni výživy
a formě hnojení (minerální a organická).

Cílem experimentu realizovaným Římovským a Svěrákovou (1997) opět v podmínkách ČMV
(Vatín  1992-1995)  bylo  vyhodnotit  reakci  MRH  Felina  v krátkodobé  vícekomponentní
jetelotravní směsce (jetel luční, odr. Kvarta 8 kg, MRH Felina 8 kg, jílek vytrvalý, odr.  Tarpan
4 kg, bojínek luční, odr. Větrovský 6 kg, lipnice luční, odr. Rožnovská 3 kg, kostřava červená,
odr. Táborská 2 kg a jetel plazivý, odr. Dúbrava 2 kg. ha-1).

Produkce a druhová skladba byla hodnocena ve vztahu ke 3 variantám výživy a hnojení:
kontrolní bez hnojení
hnojení minerálními hnojivy NPK
hnojení kejdou skotu
Úroveň hnojení A – celkem 200 kg.ha-1. rok + PK; porost sklízen ve třech sečích.
Tab. 1  Produkce sušiny jetelotrávy při různé formě hnojení NPK

Varianta hnojení Produkce sušiny v t.ha-1 v jednotlivých letech Průměr
1992 1993 1994 1995

Kontrola bez
hnojení

t.ha-1

rel. %
9,09

100,00
7,57

100,00
6,86

100,00
7,63

100,00
31,15

100,00
Hnojení minerálními
hnojivy

t.ha-1

rel. %
12,39

136,30
13,08

174,17
10,38

151,31
12,98

170,12
48,83

156,76
Organické hnojení
(kejda skotu)

t.ha-1

rel. %
9,53

104,84
8,96

119,31
10,04

146,36
11,96

156,75
40,49

129,98

Tab. 2  Uplatnění dominantních druhů trav v dočasné jetelotrávě (v %). Vatín 1992-1996
Druh Rok

sklizně Varianta hnojení

kontrolní
– bez hnojení hnojení minerální organické hnojení

(kejda skotu)

MRH
Felina

1992
1993
1994
1995

10
10
9
3

6
22
41
33

6
4
16
20

Bojínek 
luční

1992
1993
1994
1995

38
31
45
38

24
41
34
49

25
26
68
72

Jetel
luční

1992
1993
1994
1995

26
48
28
0

48
24
9
0

50
64
10
0
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Závěr  
V podmínkách  vyšší bramborářské oblasti byly sledovány změny v botanické skladbě porostu
dočasné  louky a  její  produktivnost  při  dvou variantách hnojení.  V průběhu čtyř let  trvání
louky došlo  ke  zjednodušení  botanické  skladby porostu.  Po  ústupu jetele  lučního  a  jílku
vytrvalého se na produkci píce nejvíce podílel bojínek luční, MRH Felina a na var. 1 i lipnice
luční. Na hnojení průmyslovými hnojivy lépe reagoval hybrid Felina, na hnojení kejdou skotu
bojínek luční.  Rozhodující  pro produktivnost  třísečné dočasné louky byla vždy první  seč,
která  se  v letech  1992  až  1995  na  celkové  roční  produkci  sušiny  podílela  57  až  73%.
Při hnojení  kejdou  skotu  byl  zjištěn  statisticky  průkazný  vliv  termínu  aplikace  kejdy  na
produktivnost travního porostu. Podzimní aplikace v roce 1992 a 1993 se ukázala jako méně
vhodná, dosažená produkce sušiny byla výrazně nižší  než po hnojení průmyslovými hnojivy.
Při vhodnější jarní aplikaci kejdy v roce 1994 a 1995 byla produkce sušiny na obou variantách
hnojení téměř vyrovnaná. Při správném využití kejdy ke hnojení travního porostu lze snížit
spotřebu  drahých průmyslových  hnojiv  a  dosáhnout  v zemědělském  podniku  ekonomicky
významných úspor.

Rozdíly v kvalitě píce rodových hybridů trav
Výzkum byl řešen na  pozemcích VPS Vatín  v letech 1992 (rok založení)  až  1994 (Lesák,
Sverakova, Hrabě). Porosty byly v užitkových letech hnojeny dávkou 140 k N.ha-1 (80 + 60),
dále 40 kg P a 80 kg K.ha-1. Sklizeň 1. seče byla provedena 25.-27.5., 2. seč 8.-15.7. a 3. seč
23.8.-4.9.

Z výsledků (tab. 1) je patrno, že hybridy loloidního charakteru (Bečva, Perun) se vyznačují vyšší
koncentrací N-látek v sušině v porovnání s hybridy festucoidními, přičemž pořadí je následující:
odr.  Bečva  –  Perun  –  Hykor  –  Felina.  Zvláště  patrné  jsou  tyto  rozdíly  v první,  obvykle
nejprodukčnější  seči.  Příčina  nízkého obsahu  N-látek  v sušině  píce  2.  seče  u MRH Bečva
a Perun  (jen  107  g.kg-1 suš.)  je  v provedení  opožděné  sklizně  cca  o  7  dnů  v porovnání
s předchozím rokem, v tomto období nárůstu 2. seče byl velmi nízký úhrn srážek (jen 30,7 mm)
a i vyšší teplota (15,7 oC), čemuž odpovídá i vysoký obsah balastní složky vlákniny (287 a 278
g.kg-1 suš.).  Pořadí  hybridů  dle  obsahu  vlákniny  je  recipročně  obrácené,  tj.  vysoký obsah
u odr. Felina, poměrně vysoký u odr. Hykor a nižší u odr. Bečva a Perun.

Koncentrace fosforu (tab. 2) v sušině píce, i přes poměrně vysoký rozdíl dle užitkového roku,
je průkazně vyšší u loloidních hybridů, zvl. u odrůdy Hykor. Obecně nižší obsah fosforu byl
v píci ze 2. sečí. Obsah draslíku byl nejvyšší u hybridu Perun, u obou festucoloidních hybridů
byl obsah této živiny vždy vyšší jako u hybridu Bečva. Celkově obsah této živiny pohybující se
na úrovni 28-30 g.kg-1  suš. a převyšující doporučenou koncentraci. Z hlediska potřeb výživy
skotu však odpovídá poměrům v obsahu jetelovin a jetelotrav pěstovaných na orné půdě.

Tab. 1 Rozdíly v obsahu N-látek a vlákniny v sušině píce rodových hybridů. Vatín 1993-1994
Živina Seč Rodový hybrid

Bečva Perun Felina Hykor
1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994

N-látky
g.kg-1 suš.

1 211 233 202 188 164 161 174 152

2 221 107 174 107 155 125 174 116
3 132 210 136 215 99 183 164 161

prům. 188 183 171 170 139 156 171 143
Vláknina
g.kg-1 suš.

1 238 220 249 242 302 303 268 296

2 267 287 237 278 240 254 243 255
3 251 231 231 236 247 270 235 261

prům. 252 246 239 252 263 276 249 271
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Tab. 2 Rozdíly v obsahu P a K v sušině píce (g.kg-1) rodových hybridů trav. Vatín 1993-94
(prům. hodnoty ze tří sečí)

Živina Rok sklizně Obsah g.kg-1 suš. u hybridů
Bečva Perun Felina Hykor

Fosfor 1993 g.kg-1 2,93 2,97 2,73 2,63
rel. % 100,0 101,4 93,2 89,8

1994 g.kg-1 4,63 4,33 3,90 3,97
rel. % 100,0 93,5 84,2 85,7

Draslík 1993 g.kg-1 25,8 28,9 29,7 28,5
rel. % 100,0 112,0 115,1 110,5

1994 g.kg-1 29,9 32,3 30,8 29,6
rel. % 100,0 108,0 103,0 99,0

•Uplatnění přísevu MRH, odr. Felina v porostech pro prodlouženou podzimní, resp.
zimní pastvu

V letech 2002-2004 byl na stanovišti Suky (na ČMV – VPS Vatín) proveden výzkum uplatnění
vybraných travních druhů – kostřava rákosovitá (odr. Kora), dále MRH (odr. Felina), ovsíku
vyvýšeného (odr. Median) a trojštětu žlutavého (odr. Rožnovský) jejich bezorebným přísevem
do polopřirozeného travního společenstva s dominancí kostřavy červené, psinečku výběžkatého
a srhy laločnaté (Skládanka). Cílem bylo vyhodnocení zastoupení (dominace) přisetých druhů
a jejich reakci na speciální systém „přípravných letních sečí“ pro hlavní podzimní sklizeň píce.

Přiseté travní porosty byly využívány následujícím způsobem:
Počet sečí a termín 

přípravné seče
Termín hlavního 

využití
Počet dnů nárůstu píce od

poslední sklizně
1. seč – začátek června listopad cca 150
2. seč – zač. června + červenec listopad cca 120
3. seč – zač. června + zač. srpna listopad cca 90

Tab. 1 Podíl přisetých travních druhů do polopřirozeného travního společenstva s využitím píce
pro prodlouženou podzimní pastvu. (Skládanka 2003)

Varianta 
přípravné 
seče

Rok
sklizn
ě

Hmotnostní podíl v % při hlavním využití v listopadu

kostřava rákos.
Kora

MRH Felina ovsík vyvýšený
Median

trojštět žlutavý
Rožnovský

VI. XI. VI. XI. VI. XI. VI. XI.
1. seč

začátek
června

2001
2002

2,0
7,2

19,0
28,9

1,7
9,4

13,0
35,8

 9,2
20,8

0,6
4,5

 9,7
20,7

42,1
25,4

Z tab. 1 vyplývá velmi dobrá reakce a uplatnění přísevu kostřavovitých druhů trav, tj. MRH
Felina a i kostřavy rákosovité – jejich dominance při provedení jedné (červnové) přípravné seče
se postupně s délkou vegetace zvyšuje a dosahuje při listopadové sklizni 30-35 %. Obdobná je
reakce obou druhů na provedení dvou přípravných sečí – jejich dominance v listopadové sklizni
činila prakticky 60 %. Tato skutečnost se příznivě projevila i ve zvýšené kvalitě, resp. hygieně
píce vyjádřené nízkým obsahem ergosterolu charakterizující úroveň výskytu plísní.
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Poměrně velmi příznivá reakce a uplatnění na uvedený systém exploatace porostů je u trojštětu
žlutavého.  U ovsíku vyvýšeného však dochází  při  tomto systému k jeho výraznému ústupu
z porostu.

V případě provedení dvou přípravných sečí , tj. červen+ červenec, event. červen- srpen byl podíl
kostřavy rákosovité při sklizni v listopadu až 61,8%, u MRH Felina od 37,6 do 58,0 %, u ovsíku
vyvýšeného max. 11,8 % a u trojštětu žlutavého 9,7 až 20,7%.

ZÁVĚR
Díky  úspěšné  a  tvůrčí  spolupráci  a  netradiční  osobní  aktivitě  mezi  pracovníky  Ústavu
pícninářství  AF  MZLU  v Brně  a  ŠS  Hladké  Životice  byly  výzkumnou  činností  ověřeny
produkční, kvalitativní a růstové charakteristiky nejen diploidních a tetraploidních odrůd jílku
mnohokvětého,  vytrvalého, a jednoletého, ale i mezidruhového jílku hybridního (odr. Odra)
a nově  vyšlechtěných mezirodových hybridů  trav  (odr.  Perun,  Bečva,  Lofa,  Hykor,  Felina,
Korina), dále rozdílnost diploidních i tetraploidních odrůd jetele lučního (odr. Start, Kvarta,
Radegast).  Plodná  spolupráce  je  dokumentována  80  vědeckými,  odbornými  a  knižními
publikacemi a zpracováním 77 diplomových prací.

Poděkování  
Zvláštní poděkování od autorů za úzkou návaznost  šlechtění, výzkumu a introdukci nových
odrůd  do  praxe  náleží  především  šlechtitelům  ŠS  Hladké  Životice,  zejména
p. Ing. V. Světlíkovi,  CSc.  a  zesnulému  p.  Ing.  A.  Fojtíkovi,  Csc.  Náš  dík  náleží  i  jejich
mladším spolupracovníkům, rozvíjejícím tvůrčím způsobem i nadále vzájemnou spolupráci.

Poznámka:  Současný  výzkum  je  realizován  s podporou  grantu  MZV  a  NAZV  projekt
č. QF 3018. 
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