
Travinářská databáze CABI (Portál semenářství pícnin) 

Od 3. čtvrtletí 2012 Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen shromažďuje prostřednictvím 

Ústavu zemědělských informací zajímavé příspěvky ze semenářství a šlechtění pícnin (případně 

příbuzných oborů) z databáze CABI (Centre for Agricultural Bioscience, dříve Commonwealth 

Agricultural Bureau). 

Z 254 anotací byly za 1. čtvrtletí 2013 vybrány následující: 

1) Vliv odrůdy jílku vytrvalého na mléčnou užitkovost dojnic 

2) Snížení vlhkosti sklizeného semene kostřavy luční sušením – změny v dormanci a klíčivosti 

3) Šlechtění jílku vytrvalého pro trávníkářské účely – zhodnocení  pokroku u evropských odrůd  

1974 – 2004 

4) Optimální počet sklizňových let u kostřavy červené a jílku vytrvalého s ohledem na výši 

semenářské sklizně, semenářských komponentů a ekonomiky 

5) Fytotoxicita tebuconazolu u jetelovin 

6) Výkonnost vybraných trav ve směsi s jetelem plazivým při dvou úrovních výživy N 

7) Ochrana proti hluchoklasosti (Gleotinia temulenta) u jílku vytrvalého a dopad na přenos 

endofytů 

8) Zajištění dlouhodobé výkonnosti semenářského průmyslu na Novém Zélandě 

9) Vliv různé dávky a doby aplikace trinexapac-ethylu na výnos semen jílku mnohokvětého 

10) Závlaha semenářských ploch jílku vytrvalého 

11) Bakteriální vadnutí – záhadné onemocnění pícních trav 

12) Vliv jarního ošetření na semenářský výnos dvou různých odrůd jetele plazivého 

13) Genetická diverzita druhů r. Sclerotinia u evropských populací jetele lučního 

14) Vliv symbiózy Neotyphodium-kostřava rákosovitá na podzemní aktivitu 

15) Systém pěstování vytrvalých a jednoletých trav 

16) Semenářský průmysl v Oregonu 

17) Faktory ovlivňující  fertilizaci plísně dusivé u srhy (mimo mouchy Botanophila) 

18) Epichloae, endofyty trav mírného pásma, dopady, využití a biologie 

19) Genetická variabilita diploidních hybridů jílku vytrvalého a kostřavy luční 

20) Jak pokračovat v pátrání po zvýšení tolerance k suchu u jílku vytrvalého ? 

21) Vliv endofytu AR37 na škodlivost mšic u jílku vytrvalého 

22) Vliv hustoty rostlin na výnos semen a jeho komponenty a výnos píce u vojtěšky 

23) Vlastnosti kořenového systému u dvou odrůd Festulolia při různé závlaze  

 

Anotace v anglickém jazyku jsou uloženy v archivu SPTJS, na požádání budou přeloženy, případně 

bude vyžádán celý text. Informace budou doplňovány čtvrtletně. 

 

 


