
PÍCNINÁŘSKÉ LISTY
Obsahy čísel a ročenek 10 ročníků, 1994 - 2003

Ročník I. (1994)
1 – 2/94
 Rožnovská travní semena opět slouží zemědělcům (Urban L. – RTS Rožnov p. R.)
 OSEVA PRO s.r.o., VST Zubří (Cagaš B. – VST Zubří)
 Čím  přispěla  ŠS  Hladké  Životice  k rozvoji  pícninářství  ČR  (Fojtík  A.  –  ŠS  Hladké

Životice)
 Oseva UNI Choceň
 Sortiment druhů a odrůd trav v České republice (Ševčíková M. – VST Zubří)
 Problematika množení osiv a sadby v České republice (Černoch V. – ŠS Hladké Životice)

Ročník II. (1995)
1/95
 Jarní ošetření proti chorobám a škůdcům u trávosemenných kultur (Cagaš B. – VST Zubří)
 Ošetření trávosemenných porostů herbicidy (Macháč J. – VST Zubří)
 Státní kontrolní a zkušební ústav zemědělský, zkušební stanice Rožnov p. R. (Ševčík Z. –

ÚKZÚZ  Rožnov p. R.)
 Národní program konzervace a využití genofondu rostlin (Ševčíková M. – VST Zubří)

2/95
 Zásady pro příjem přírodních osiv pícnin do čistící stanice společnosti RTS (Škrobák J. –

RTS Rožnov p. R.)
 Agrotechnika jílků pěstovaných na semeno (Macháč J., Ševčíková M. – VST Zubří)
 Nově povolené odrůdy trav roce 1995 (Fadrný M. – ÚKZÚZ, Odrůdová zkušebna Hradec

n. Svitavou)

3/95
 Semenářství  kostřavy luční,  kostřavy rákosovité  a  mezirodových hybridů (Macháč J.,

Ševčíková M. – VST Zubří)
 Pastevní využití nových odrůd trav a jetele lučního (Houdek I., Černoch V. – ŠS Hladké

Životice) 

4/95
 Odrůdy a novošlechtění trav zařazené do SOZ ÚKZÚZ (Fadrný M. – ÚKZÚZ, Odrůdová

zkušebna Hradec n. Svitavou)
 Semenářství kostřavy červené a kostřavy ovčí (Macháč J., Ševčíková M. – VST Zubří)
 Výzkumná stanice travních ekosystémů Jevíčko (Kohoutek A. – VSTE Jevíčko)
 Výzkumný ústav pícninářský Troubsko – partner moderního zemědělce (Nedělník J. –

VÚP Troubsko)



Ročník III. (1996)
1/96
 Extenzívní  využívání  trvalých  travních  porostů  z hlediska  ochrany  přírody  a  krajiny

(Šrámek P. – VST Zubří)
 Slimáci - potenciální škůdci v travním semenářství (Cagaš B. – VST Zubří)
 Popis,  trávníkové  využití  a  semenářství  nově  povolené  odrůdy jílku  vytrvalého  Ahoj

(Klement P. – ŠS Slavice)
 Slovenské odrůdy jetelovin na trhu v ČR (Vahalík M. – Oseva Olomouc)
 Kvalita osiv pícnin – náš cíl (Tomíček J. – RTS Rožnov p. R.)

2/96
 Výskyt chorob, plevelů a škůdců v semenných porostech trav v roce 1995 (Macháč J. –

VST Zubří)
 Nově  povolené  odrůdy trav  v roce  1996  (Fadrný  M.  –  ÚKZÚZ,  Odrůdová  zkušebna

Hradec n. Svitavou)

3/96
 Zákon o osivu a sadbě, požadavky na množitelské porosty a osivo

4/96
 Semenářství  bojínku  lučního  a  bojínku  cibulkatého  (Macháč J.,  Ševčíková  M.  –  VST

Zubří)
 Fytopatologické zvláštnosti trav a jetelovin v roce 1996 (Cagaš B. – VST Zubří)
 Floristická  skladba  polopřirozených  lučních  společenstev  v CHKO  Bílé  Karpaty

a současné problémy jejich ochrany (Jongepierová I. – CHKO Bílé Karpaty)
 Benvenuti in Italia! 16. kongres EGF (Ševčíková M., Šrámek P. – VST Zubří)

Ročník IV. (1997)
1/97
 Semenářství srhy laločnaté (Macháč J., Ševčíková M. – VST Zubří)
 Nově  povolené  odrůdy trav  v roce  1997  (Fadrný  M.  –  ÚKZÚZ,  Odrůdová  zkušebna

Hradec n. Svitavou)

2/97
 Odrůdy jetele lučního ze ŠS   Hladké Životice (Fojtík A., Houdek I., Jakešová H. – ŠS

Hladké Životice)
 Odrůdy pícnin z Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku (Pelikán J., Hofbauer J.

– VÚP Troubsko)
 Škodliví činitelé jetelovin a ochrana proti nim (Rotrekl J. – VÚP Troubsko)
 Vliv kyseliny ferulové na klíčivost jetele lučního a kostřavy rákosovité. (Smolíková M. –

VÚP Troubsko)



3/97
 Semenářská agrotechnika lipnic (Macháč J., Ševčíková M. – VST Zubří)
 Odrůdy hlavních druhů jetelovin registrované v ČR (Pelikán J., Zapletalová I., Nedělník

J. – VÚP Troubsko)
 Poznámky ze semenářství pícnin v Kanadě (Cagaš B. – VST Zubří)

4/97
 Odrůdy jetele plazivého registrované v ČR (Zapletalová I., Pelikán J. – VÚP Troubsko)
 Problematika obnov druhově bohatých luk v ČR (Jongepierová I., Šrámek P. – CHKO

Bílé Karpaty, VST Zubří)
 Mezinárodní sympozium k zachování biodiverzity trvalých travních porostů (Královec J.

– ÚKZÚZ Závišín, Ševčíková M. – VST Zubří)
 Návštěva biotepláren v Dánsku (Frydrych J. – VST Zubří)

Ročník V. (1998)
1/98
 Protierozní  účinnost  pásových  přísevů  travních  porostů  a  pásového  setí  kukuřice

(Kohoutek A. – VSTE Jevíčko, Tippl M., Bohuslávek J. – VÚ meliorací a ochrany půdy
Praha)

 Trávníkové odrůdy povolené v roce  1998 (Fadrný  M.  – ÚKZÚZ,  Odrůdová zkušebna
Hradec n. Svitavou)

 Setkání pícninářů v Nitře. Konference (Macháč J. – VST Zubří)

2/98
 Semenářská agrotechnika psinečků (Macháč J., Ševčíková M. – VST Zubří)
 Pícní  odrůdy trav  povolené  v roce  1998  (Fadrný  M.  –  ÚKZÚZ,  Odrůdová  zkušebna

Hradec n. Svitavou)
 75 let šlechtění a semenářství v DSV Lippstadt (Cagaš B. – VST Zubří)

3/98
 Nové odrůdy trav ze ŠS TAGRO Červený Dvůr (Smrž J. – TAGRO Červený Dvůr)
 Výnosová a energetická bilance biomasy na  spontánních úhorech (Frydrych J.  –  VST

Zubří)
 Setkání evropských lukařů v Debrecenu. Konference (Ševčíková M. – VST Zubří)

4/98
 Semenářství ovsíku vyvýšeného a trojštětu žlutavého (Macháč J., Ševčíková M. – VST

Zubří)
 Semenářství planých druhů trav (Šrámek P. – VST Zubří)



Ročník VI. (1999)
1/99
 Jsou endofyti hrozbou, zůstanou přírodní raritou, nebo se stanou novým fenoménem ve

šlechtění trav? (Cagaš B. – VST Zubří)
 Virové choroby jetele lučního a problémy rezistence (Pokorný R. – VÚP Troubsko)
 Jsou mykotoxiny rizikovým faktorem? (Nedělník J. – VÚP Troubsko)
 Škůdci ozimé řepky a ochrana proti nim (Rotrekl J. – VÚP Troubsko)

2/99
 České odrůdy vojtěšky seté s vyšší odolností  k chorobám a škůdcům (Babinec J. – ŠS

Želešice)
 Příčiny snížení kvality osiva jetelovin (Hrušková H. – VÚP Troubsko)
 Jak  stanovit  optimální  zralost  obilek  trav  (Šantrůček  J.,  Svobodová  M.  –  Česká

zemědělská univerzita Praha)
 IV. mezinárodní konference o semenářství pícnin (Cagaš B. – VST Zubří)
 Mohou  algináty  urychlit  vzcházení  osiva  trav?  (Svobodová  M.,  Šantrůček  J.–  Česká

zemědělská univerzita Praha) 

3/99
 Semenářská agrotechnika poháňky hřebenité (Macháč J., Ševčíková M. – VST Zubří)
 Nově  povolené  odrůdy trav.  Popisy pícních  odrůd  (Fadrný  M.  –  ÚKZÚZ,  Odrůdová

zkušebna Hradec n. Svitavou)
 České odrůdy vojtěšky v roce 2000 (Babinec J., Holý J. – ŠS Želešice)

4/99
 Semenářská agrotechnika psárky luční (Macháč J., Ševčíková M. – VST Zubří)
 Nově povolené odrůdy trav. Popisy trávníkových odrůd (Fadrný M. – ÚKZÚZ, Odrůdová

zkušebna Hradec n. Svitavou)
 Ekológia trávneho porastu V. konference (Ševčíková M., Šrámek P. – VST Zubří)

Ročník VII. (2000)
1/00
 Metodika pěstování kostřavice bezosinné, kostřavice vzpřímené a psinečku výběžkatého

na semeno (Macháč J. – VST Zubří)
 Ochranná opatření proti chorobám a škůdcům u nově zaváděných travních druhů (Cagaš

B. – VST Zubří)
 Nosatčíci rodu Apion v semenných porostech jetele lučního (Rotrekl J. – VÚP Troubsko)
 Má kvalita osiva vliv na kvalitu výsledného produktu? (Beran J. – OSEVA Praha)
 Semenářské vlastnosti planých druhů trav (Šrámek P. – VST Zubří)

2 – 3/00 
 Z historie travního semenářství na severní Moravě
 Z historie Výzkumné stanice travinářské 



 Ing. Dr. Josef Demela vzpomíná
 Rád vzpomínám na více než čtyřicet let působení ve Výzkumné stanici travinářské
 Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří v současnosti
 Vzpomínky na VST Rožnov pod Radhoštěm
 Trocha vzpomínek  na travosemenářskou specializaci  na  zemědělské  usedlosti  č.p.  4  v

Čenkově, okr. Jihlava
 Přehled odrůd trav, vyšlechtěných ve VST Rožnov - Zubří

4/00
 Nově  povolené  odrůdy  trav  (Fadrný  M.  –  ÚKZÚZ,  Odrůdová  zkušebna  Hradec  n.

Svitavou)
 Využití některých trav jako náhrady spontánních úhorů v marginálních oblastech a jejich

energetická hodnota ve druhém užitkovém roce (Frydrych J. – VST Zubří)

Ročník VIII. (2001)
1/01
 Semenářská agrotechnika metlice trsnaté (Macháč J., Ševčíková M. – VST Zubří)
 Stimulace výnosu travních semen chemickou a nechemickou cestou (Cagaš B., Macháč J.

– VST Zubří)
 Travní směsi pro konzervaci půdy s protierozním účinkem do marginálních oblastí okresu

Vsetín (Frydrych J., Lubičová L. – VST Zubří)
 Činnost Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen (Macháč J. – Mořkov)
 Nově registrovaná  odrůda  kapusty krmné  (Fadrný  M. –  ÚKZÚZ,  Odrůdová zkušebna

Hradec n. Svitavou)

2/01
 Vývoj botanického složení porostů po výsevu druhově bohatých lučních směsí (Šrámek

P., Ševčíková M. – VST Zubří)
 Zpráva o stavu travního a jetelového semenářství v roce 1999 v České republice (Macháč

J., Macháč R. – VST Zubří) 
 Popisy odrůd jetele lučního a plazivého registrovaných v roce 2001 (Říha P. – Odrůdová

zkušebna Hradec n. Svitavou)

3/01
 Nově  povolené  odrůdy trav  v roce  2001  (Fadrný  M.  –  ÚKZÚZ,  Odrůdová  zkušebna

Hradec n. Svitavou)
 Obhospodařování travních porostů v ekologickém zemědělství (Ševčíková M., Macháč R.

– VST Zubří)

4/01 
 Vliv herbicidů Grodyl 75 WG a Grodyl plus na výnos semen některých travních druhů

(Macháč J., Macháč R. – VST Zubří)
 Zpráva o činnosti Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen v roce 2001 (Macháč J.

– SPTJS, Mořkov)
 Trávy a energetika (Frydrych J. – VST Zubří)



Ročník IX. (2002)
Pícninářské listy – Ročenka pro agronomy

• Nezapomínejme na ty, kteří nám naznačili cestu (Cagaš B. – VST Zubří)
 Zpráva o činnosti Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen (Macháč J. – SPTJS,

Mořkov)
 Nové odrůdy trav ze ŠS Hladké Životice (Jakešová H., Houdek I. – ŠS Hladké Životice)
 Nové odrůdy pícnin z Agrogenu Troubsko (Agrogen Troubsko)
 Stručná historie Bromus marginatus cv. Tacit (Míka V. – VSTE Jevíčko)  
 Nově  povolené  odrůdy  pícních  trav  v roce  2002  (Fadrný  M.  –  ÚKZÚZ,  Odrůdová

zkušebna Hradec n. Svitavou)
 Výsledky travního a jetelového semenářství v roce 2001 (Macháč J. – SPTJS, Mořkov)
 Travní semenářství v podmínkách ekologického zemědělství (Macháč R. – VST Zubří)
 Regulace plevelů v porostech jetele nachového (inkarnátu) na semeno (Šmahel P. – VÚP

Troubsko)
 Výskyt  plevelů,  chorob  a  škůdců  v semenářských porostech  a  v přírodním  osivu  trav

v roce 2001 a výzkum nových herbicidů v travách na semeno (Frydrych J. – VST Zubří)

Ročník X. (2003)
Pícninářské listy – Ročenka pro agronomy

 50 let šlechtění na Červeném Dvoře u Kozího Hrádku (Smrž J. – TAGRO Červený Dvůr)
 Zpráva o činnosti Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen v roce 2003 (Macháč J.

– SPTJS, Mořkov)
 Nové odrůdy trav registrované v roce 2003 (Fadrný M. – ÚKZÚZ, Odrůdová zkušebna

Hradec n. Svitavou)
 Nové odrůdy jetelovin registrované v roce 2003 (Říha P. – ÚKZÚZ, Odrůdová zkušebna

Hradec n. Svitavou)
 Pícní  odrůdy trav  ze  Šlechtitelské  stanice  Větrov  (Procházka  J.  –  Oseva  UNI,  a.  s.,

Větrov)
 Výsledky travního a jetelového semenářství v roce 2002 (Macháč J. – SPTJS)
 Travní semenářství v podmínkách ekologického zemědělství (Macháč R. – VST Zubří)
 Nové směry ve výzkumu pěstitelské technologie trav na semeno, hodnocení selektivity

trav po aplikaci nových herbicidů v raných růstových stádiích (Frydrych J. – VST Zubří)
 Přehled semenářských publikací v letech 1995 – 2003 


