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Charakteristika travních porostů 

• z mikrobiologického hlediska velmi složité 
a komplikované ekosystémy 

• rychlá tvorba biomasy v průběhu vegetace 

• kontinuální mikrobiologická dekompozice 
nahromaděné organické hmoty 

Intenzita dekompozičních pochodů je navíc významně 
ovlivňována 

• Vlhkostí 

• Teplotou 

• pH substrátu 

Na dekompozičních procesech se významnou 
měrou podílí početná mikroflóra ve vzájemných 
a komplikovaných vztazích s edafaunou. 



Zdravotní stav trávníků poškozuje řada 
patogenních hub 

• Microdochium nivale (Sněžná světlorůžová plísňovitost trav - plíseň sněžná) 

• Typhula incarnata (Sněžná šedobílá plísňovitost trav - paluška travní) 

• Laetisaria fuciformis (Červená nitkovitost trav - kornatka travní) 

• Colleotrichum graminicola (antraknóza trávníku) 

• Rhizoctonia solani (kořenomorka) 

• Puccinia spp. (rzivosti) 

• Pythium ssp. 

• Drechslera spp. 

• Curvularia lunata 

• Bipolaris spp.  



zátěžové, sportovní a golfové trávníky 
 
• pravidelně sečené rotačními sekačkami 

• herbicidně ošetřované proti 
dvouděložným plevelům, 

• intenzivně hnojené  

• fungicidně ošetřované 

Aplikace agrochemikálií a pesticidů na travní 
porost ovlivňuje:  

• mikrobiologické pochody v rizosféře 

• dochází k redukci širokého spektra 
půdních mikroorganismů 

• důsledkem je zpomalení nebo zastavení 
rozkladu odumřelé travní hmoty 

Nejohroženější typy trávníků 



Biologická ochrana travních porostů 

K pozitivnímu ovlivnění vzhledu a zdravotního stavu trávníků přispívá využití 
biologické ochrany, spočívající v aplikaci biopreparátů mykoparazitických nebo 
antagonistických hub na travní porost. 

K biologické ochraně byly nejčastěji využívány 
biopreparáty na bázi hub rodu Trichoderma  

• rychlejší degradace patogenních hub 

• snadná kultivace  

• vysoká dynamika růstu v podmínkách in-
vitro. 

Nevýhoda 
Jednou z hlavních příčin posunu zájmu v biologické ochraně od rodu 
Trichoderma k houbám rodu Clonostachys byla neúčinnost Trichoderma spp. 
v polních pokusech při poklesu půdních teplot pod 15-18 °C. 

Foto: www.agroterra.com 



• saprotrofní půdní houby rozkládající zbytky organické hmoty v půdě 

• schopnost růstu a mykoparazitické aktivity i při půdních teplotách 5 - 10 °C  

• degradují široké spektrum půdních fytopatogenních hub a jejich klidová stádia 

• zvláště pak sklerocia hub Sclerotinia, Sclerotium, Botrytis a Claviceps 

Hlavní druhy hub rodu Clonostachys  

• Clonostachys rosea f. rosea  

• Clonostachys rosea f. catenulata 

• Clonostachys solani 

• Clonostachys deliquescens  

 
Teleomorfní stádium =  Bionectria 
ochroleuca. 

Obě formy Clonostachys rosea produkují fungitoxické 
enzymy (CWDE – cell-wall-degrading enzymes) a 
antibiotickou látku peptaibol.  
 
Houba tvoří i enzymy rozkládající mykotoxin zearalenon. 

Mykoparazitické vlastnosti hub rodu Clonostachys 

Foto: www.bio.ed.ac.uk 



Hlavní cíle řešení projektu 

 Nalezení nových izolátů mykoparazitické houby Clonostachys rosea 
s vynikajícími mykoparazitickými vlastnostmi 

 Vyvinutí a ověření technologie výroby přípravku a odzkoušení účinnosti 
přípravku v laboratorních, skleníkových a polních podmínkách u různých 
plodin na jejich zdravotní stav a výnosové parametry 

Výsledky projektu 

 vypracování certifikované metodiky pro použití biologického přípravku 

 získání osvědčení o udělení užitného vzoru 

 vypracování ověřené technologie výroby 

 případná registrace biologického přípravku 



Testování účinnosti přípravku na bázi hub 
Clonostachys rosea u trávníků 

V jednotlivých letech řešení projektu 
byly testovány směsi vybraných kmenů 
Clonostachys na odlišných typech 
travních porostů a v různých variantách 
ošetřování. 

Lokality založených pokusů: 
Stanoviště  VST Zubří:   

Vývojový vzorek biologického přípravku na bázi 
4 kmenů Clonostachys rosea (viz. foto) byl 
vyroben a dodán ve formě jemného 
smáčitelného prášku  firmou Fytovita spol. s 
r.o., Ostrožská Lhota. 

• trávník založený v r. 2011 
• trávník založený v r. 2006 (sportovní a užitková varianta lišící se 

botanickým složením porostu) 
• semenářský porost lipnice úzkolisté (Poa angustifolia) cv. Zuzka 

Jamkoviště golfového hřiště (Agrostis stolonifera) Rožnov pod Radhoštěm 

Kmeny Clonostachys rosea. Vlevo nahoře CCF 4184, vpravo 
nahoře CCF 4181, vlevo dole CCF 4183, vpravo dole CCF 4182 



Hodnocení účinnosti ošetření 
Na lokalitě v Zubří byl sledován v průběhu vegetačního období zdravotní stav u 
všech typů travních porostů ve všech variantách ošetření. 

Byly hodnoceny choroby: 

Sněžná světlerůžová plísňovitost 
(Monographella nivalis var. nivalis) 

• hodnocení 1 x za vegetační období 

• v roce 2013 byly provedeny z důvodu 
dlouhodobé sněhové pokrývky 
2 pozorování 

Červená nitkovitost trav (Laetisaria 
fuciformis) 

• hodnocení 2 x za vegetační období 



• U všech typů trávníků, ve všech variantách ošetření nebyl v letech 2011–
2013 pozorován výrazný rozdíl ve zdravotním stavu mezi ošetřenými 
parcelami a kontrolou. 

• V roce 2014 byl zaznamenán pozitivní dopad ošetření porostů přípravkem 
Clonostachys + azoxystrobin (hodnoceno 5. 8. 2014) na výskyt červené 
nitkovitosti trav u všech typů porostů.  

• Rozdíly ve zdravotním stavu mezi jednotlivými typy porostů jsou zřejmě 
způsobeny rozdílným druhovým složením porostů a také jejich stářím. 

• V roce 2014 byly příznivé podmínky pro rozvoj této houby a aplikace 
fungicidu na bázi azoxystrobinu patrně zabránila houbě v masivnější 
infekci porostu. V pozdějším termínu hodnocení již nebyl tento rozdíl 
zaznamenán. 

 



Vliv ošetření přípravkem na bázi Clonostachys rosea na 
klíčivost a vzcházivost semen trav a lupiny bílé 

V laboratorních pokusech byly v období 2011–2014 provedeny testy klíčivosti 
a vzcházivosti u trávníkových druhů trav použitých pro výsev trávníků v polních 
podmínkách  
 
lipnice luční - LIPOA, SOBRA, BALIN, EVORA, HETERA, SLEZANKA 

psineček tenký -  TENO, POLANA 

kostřava červená - ZULU/VALAŠKA, TAGERA 

jílek vytrvalý - LINAR, HERBIE, AHOJ 

trojštět žlutavý - ROŽNOVSKÝ 

lupina bílá - ZULIKA 

Před výsevem bylo osivo „namořeno“ biologickým přípravkem v dávce 400 g přípravku/100 
kg osiva. 
 
Test klíčivosti (na klíčidle)    3 × 100 semen ve 3 opakováních 
Test vzcházivosti (v půdním substrátu ve skleníku) 3 × 100 semen ve 3 opakováních 



• V případě testovaných druhů se 
nepodařilo prokázat výraznější 
stimulující efekt biologického přípravku 
na bázi směsi kmenů Clonostachys rosea 
na klíčivost a vzcházivost osiva trav 
a lupiny. Ve většině případů nemělo 
„moření“ osiva tímto přípravkem na 
hodnoty klíčivosti a vzcházivosti ve 
srovnání s neošetřenou kontrolou žádný 
vliv.  
 

• Určitý trend jak v pozitivním, tak 
negativním smyslu je možno pozorovat 
u ošetřeného osiva lipnice luční 
a psinečku tenkého.  
 



Mikroskopický rozbor mykoflory trávníků 
Z každého typu trávníku a z každé varianty ošetření byly provedeny odběry zelené hmoty 
ve 4 opakováních. Ze vzorků byl mikroskopicky hodnocen výskyt druhového spektra hub a 
četnosti spor hub. 

Byl prováděn odpočet vybraných fytopatogenních hub v zorném poli mikroskopu při 
zvětšení 450×. Odpočet konidií fytopatogenních hub trávníků byl v každém 
mikroskopickém preparátu proveden v 10 zorných polích. 

K hodnocení byl vybrán soubor 10 druhů fytopatogenních hub  

 Colletotrichum graminis 

 Fusarium spp. 

 Septoria sp. 

 Drechslera sp. 

 Bipolaris sorokiniana  

 Curvularia sp.,  

 Laetisaria fuciformis  

 Rhizoctonia solani  

 Pythium sp.  

 rzivost 



Aplikace biologického přípravku měla pozitivní vliv na snížení 
četnosti fytopatogenních hub 

• ve variantách se samostatnou aplikací biologického přípravku Clonostachys byl 
počet hub redukován o 31,5 % 

• ve variantách aplikace se zeolitem o 28,8 % 

• ve variantách ošetření přípravkem Clonostachys a fungicidem Amistar o 52,1 % 

• ve variantách aplikace společně s dolomitickým vápencem v různých dávkách 
vápence o 38,4 – 45,3 %  

• ve variantách s kombinovaným ošetřením přípravkem Clonostachys 
a s fungicidním přípravkem Rovral Aquaflo o 6,9 % 

Největší redukce spor byla zjištěna u hub Drechslera sp., Bipolaris sorokiniana, 
Fusarium spp. a Septoria sp. 

Poměrně nízká redukce byla u houby rodu Curvularia a žádná redukce nebyla 
zjištěna u rzivosti a kornatky (Laetisaria fuciformis). 



Závěr 
• Ochrana trávníků proti houbovým patogenům je obtížná 

• Biologická ochrana s využitím mykoparazitických hub snižuje výskyt 
a škodlivost jen některých patogenů (Drechslera sp., Bipolaris sorokiniana, 
Fusarium spp. apod.) 

• Proti chorobám nadzemních částí (rzi, kornatka) je biologická ochrana 
neúčinná – jejich redukce je možná jen s použitím fungicidní ochrany 
(azoxystrobin) 

• Biologický přípravek by se měl do trávníků aplikovat preventivně, 
v dostatečném předstihu před výskytem chorob (nemá kurativní účinky). 

Na základě získaných poznatků projektu byl vyvinut firmou FYTOVITA spol. s r.o. 
biologický přípravek pod obchodním názvem CLONOPLUS 

Jedná se o směsný produkt jehož aktivní částí jsou vzdušné spory kmenů hub druhů: 

• Clonostachys rosea f. rosea – kmeny R-71, R-2 a R-730  

• Clonostachys rosea f. catenulata – kmen  C-6  

(složení je chráněno užitným vzorem č.:  26757/2014 ) 

Kmeny jsou v přípravku zastoupeny v poměru 1:1:1:1. 



Závěr 
Využití přípravku Clonoplus:  

• Výsevy, sadba zeleniny (paprika, rajčata, celer, atd), květin (letničky, 
balkónové květiny), bylinek (bazalka, saturejka, tymián, atd.) 

• Preventivní ošetření výsevních a výsadbových substrátů 

• Preventivní ošetření výsevních a výsadbových záhonů 

• Ošetření osiva kmínu, máku, luskovin před výsevem. 
Ošetření obilovin v ekologickém zemědělství 

• Urychlení zrání kompostů 



DĚKUJI ZA POZORNOST 


