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Metodika

VYUŽITÍ JETELOTRAVNÍCH SMĚSÍ PRO KONZERVACI PŮDY V HORSKÝCH A
PODHORSKÝCH OBLASTECH

USING A CLOVER MIXTURE FOR SOIL CONSERVATION IN MOUNTAINUOS AND FOOTHILL AREAS

The main aim of the project „Management of the land in mountainous and foothill areas with a view to permanent pasture“
was to develop proposals for appropriate technological methods of farming on land in mountainous and foothill areas with
a view to permanent grassland. For the experiment with treating the land preserved grasslands were selected three clover
mixtures in two variants with a minimal dose of nitrogen fertilizer 50 kg/ha and then the variant without fertilization. At these
clover mixtures were carried out three modes of management - harvesting and transport of materials, chemical treatment of
Roundup Classic with a dose of 0.5 liters per 100 liters of water and mulch of the grass. Based on the results of three years
usage 2007, 2008 and 2009 the most suitable compound for the preservation of land appears to be No.3 mix. In this mix is a
significant representation of the generic hybrid grass Korina (ancestral hybrid Lolium multiflorum x Festuca arundinacea)
next to the dominant representation of white clover in all management regimes. This compound achieved in particular in 2008
the highest yields of green matter, dry matter and dry weight variant harvest and transport of materials in 2009 in the variant
mulched.

Cílem projektu „Hospodaření na půdě v horských a pod-
horských oblastech se zřetelem na trvalé travní porosty“
bylo navrhnout produkční systémy hospodaření v horských
a méně příznivých výrobních oblastech s limitovanými
možnostmi a v oblastech ochranných pásem. V roce 2007,
2008 a 2009 proběhla na stanovišti v Zubří sklizeň jete-
lotravních směsí určených pro konzervaci půdy na výnos
zelené hmoty, suché hmoty a sušiny ve dvou sklizňových
termínech a třech režimech hospodaření. Konzervace půdy
zatravněním umožňuje snížení všech negativních jevů, kte-
ré se vyskytují na spontánních úhorech a ladem ležící půdě.
Vhodná konzervace půdy zatravněním a technologie jejího
ošetření umožňuje převést požadovanou část orné půdy
do klidu a zajistí její okamžitou pohotovost pro převod zpět
do zemědělské výroby. Samozatravnění vznik tzv. spontán-
ních úhorů přináší řadu negativních jevů z hlediska země-
dělského, krajinářského, botanického i ekonomického.

Konzervace půdy zatravněním jako řešení pro případný
převod těchto ploch zpět do zemědělské výroby pro pro-
dukci potravin je jedním ze způsobů péče o půdu v horských
a podhorských oblastech. Doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.
uvádí v Metodice pro zemědělskou praxi 3/96 „Restruktu-
ralizace a extenzifikace rostlinné výroby“ – doc. Ing. Fran-
tišek Vrkoč, DrSc. – doc. Ing. Josef Šimon, CSc. Ing. Milan
Vlach, CSc. – Ing. Bohumír Cagaš, CSc: Trávy samotné, tak
i jejich směsi s nejrůznějšími druhy jetelovin splňují základ-
ní požadavky kladené na trvalý pokryv půdy, snížení rizika
eroze, omezení druhotného zaplevelení, zlepšení fyzikální-
ho a chemického stavu půdy, podporu biologického života
v půdě a v neposlední řadě i okamžitou pohotovost
k převodu těchto ploch do běžné zemědělské výroby. Ve

větší či menší míře se mohou trávy a jeteloviny podílet na :
- krátkodobých úhorech /1 – 3/ roky
- dlouhodobém zatravnění
- vytvoření produkce zdrojů obnovitelné energie

Význam trav jako zdroje obnovitelné energie neustále
roste. Studie trav ukazuje na jejich bohatý výnosový po-
tenciál.

Pro pokus s ošetřováním konzervované půdy zatravně-
ním byly vybrány 3 jetelotravní směsy ve dvou variantách
hnojení s minimální dávkou dusíku 50 kg /ha a variantou
bez hnojení. U těchto jetelotravních směsí byly realizovány
tři režimy obhospodařování – sklizeň a odvoz hmoty, che-
mické ošetření přípravkem Roundup Klasik v dávce 0,5 l na
100 l vody a mulčování porostu.

Obr.1: Režimy ošetření jetelotravních směsí - uprostřed
sklizeň hmoty a odvoz, vpravo mulčování, vlevo obrůsta-
jící parcela po aplikaci Roudupu Klasic červenec 2008.
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Směsi pro konzervaci půdy

Směs č.1 Dávka 
kg/ha % 

Kostřava červená - odrůda Ferota 18 35,3 
Kostřava červená odrůda Valaška 10 19,6 
Lipnice smáčknutá - odrůda Razula  5 9,8 
Kostřava ovčí - odrůda Jana 6 11,8 
Poháňka hřebenitá – od. Rožnovská 5 9,8 
Psineček tenký - odrůda Teno 5,5 10,8 
Jetel plazivý - odrůda Jura  1,5 2,9 
Celkem 51 100 
 

Tab. 1: Složení směsi č. 1 pro konzervaci půdy

Směs č. 2 - 1. seč Směs č. 2 - 2. seč 
 hnojeno nehnojeno hnojeno nehnojeno 
způs.ošetř. r s m r s m r s m r s m 

Rok 
sklizně t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha 

2007 2,95 7,20 mulč. 2,53 5,36 mulč. 1,04 1,33 mulč. 0,89 1,02 mulč. 
2008 5,09 8,74 mulč. 4,16 8,21 mulč. 2,01 3,07 mulč. 1,9 2,88 mulč. 
2009 2,02 4,41 4,92 1,56 3.84 4,47 0,11 0,49 0,71 0,09 0,32 0,48 

 

Tab. 5: Výnosy sušiny v letech 2007-2009 u směsi č. 5

Směs č. 1 - 1. seč Směs č. 1 - 2. seč 
 hnojeno nehnojeno hnojeno nehnojeno 
způs.ošetř. r s m r s m r s m r s m 

Rok 
sklizně t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha 

2007 1,85 4,79 mulč. 1,27 3,85 mulč. 1,59 2,31 mulč. 1,28 2,05 mulč. 
2008 4,35 8,73 mulč. 2,85 7,47 mulč. 1,69 3,24 mulč. 1,48 2,55 mulč. 
2009 1,83 4,51 4,73 1,66 4,03 4,41 0,23 0,9 1,03 0,19 0,77 0,85 

 

Tab. 4: Výnosy sušiny v letech 2007-2009 u směsi č. 4

Směs č.2 Dávka 
kg/ha % 

Jílek vytrvalý - odrůda Bača 24 42,8 
Kostřava červená - odrůda Ferota 6 10,7 
Kostřava červená odrůda Valaška 6 10,7 
Lipnice luční - odrůda Slezanka 8 14,3 
Poháňka hřebenitá - od. Rožnovská 5 8,9 
Psineček tenký - odrůda Teno  5 8,9 
Jetel plazivý - odrůda Jura  2 3,7 
Celkem 56 100 
 

Tab. 2: Složení směsi č. 2 pro konzervaci půdy

Tab. 3 Složení směsi č. 3 pro konzervaci půdy

Směs č.3 Dávka 
kg/ha % 

Kostřava červená odrůda Ferota 5 9,4 
Kostřava červená odrůda Valaška 5 9,4 
Rodový hybrid - Korina 20 37,8 
Lipnice luční - odrůda Moravanka 5 9,4 
Lipnice smáčknutá - odrůda Razula 5 9,4 
Psineček tenký - odrůda Teno  5 9,4 
Poháňka hřebenitá - od. Rožnovská 6 11,4 
Jetel plazivý - odrůda Jura  2 3,8 
Celkem 53 100 
 

Výsledky a diskuse
Výnosy jetelotravních směsí
Hnojení : hnojeno 50 kg dusíku na hektar
Způsob ošetření:
r - aplikace přípravku Roundup Klasic 0,5 l na hektar
s - varianta sečení a odvoz hmoty
m - mulčování

Pokusy byly sklízeny ve třech užitkových letech 2007,
2008 a 2009 na výnos zelené hmoty, suché hmoty a sušiny
ve dvou sečích. První seče probíhaly na přelomu měsíce
června a července ve všech sklizňových letech. Druhé skliz-
ně jetelotravních směsí proběhly v měsíci říjnu ve všech
sklizňových letech. Nejvyšších výnosu sušiny dosahova-
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Směs č. 3 - 1. seč Směs č. 3 - 2. seč 
 hnojeno nehnojeno hnojeno nehnojeno 
způs.ošetř. r s m r s m r s m r s m 

Rok 
sklizně t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha 

2007 1,98 4,79 mulč. 1,32 5,41 mulč. 1,66 2,67 mulč. 1,2 1,91 mulč. 
2008 5,28 10,37 mulč. 4,9 10,18 mulč. 2,04 4,31 mulč. 1,99 3,99 mulč. 
2009 1,89 4,51 4,73 1,77 5,69 4,41 0,25 2,02 2,34 0,21 1,72 2,19 

 

Tab. 6: Výnosy sušiny v letech 2007-2009 u směsi č. 3

ly jetelotravní směsi v první seči v letech 2007, 2008 i 2009.
V roce 2009 byla provedena sklizeň i variant pokusu, který
byl dvakrát mulčován v roce 2007 a 2008. Nejvyššího vý-
nosu zelené hmoty, suché hmoty a sušiny dosáhly jete-
lotravní směsi v roce 2008 v první i druhé seči ze všech tří
let 2007, 2008 a 2009. Druhá seč v měsíci říjnu byla nižší
oproti první seči ve všech sklizňových letech a u všech
variant. Nejvyšší výnos v roce 2009 dosáhly varianty mul-
čované ve všech třech režimech obhospodařování jete-
lotravních směsí v první i druhé seči. Výnos sušiny u jed-
notlivých jetelotravních směsí se pohybuje ve všech skliz-
ňových letech do maximálně 10,37 t sušiny na hektar u hno-
jené varianty a směsi č.3 v roce 2008 v režimu sklizně a od-
vozu hmoty ze stanoviště sklizeného v první seči. U prv-
ních sečí dosahovaly jetelotravní směsi výnosu zejména u
hnojených variant v režimu sklizně a odvozu hmoty do 10 t
sušiny na hektar u prvních sečí v letech 2007, 2008 a 2009.
U druhých sečí dosahovaly výnosu ve hnojené variantě
sklizně a odvozu hmoty do 5 t sušiny na hektar ve třech
užitkových letech.

Obr. směs č.3 - nejvhodnější pro konzervaci půdy
s rodovým hybridem Korinou

Botanické složení travních směsí a zaplevelení po třech
letech obhospodařování
Pokryvnost v % , Hnojení – hnojeno 50 kg dusíku na hek-
tar, + pokryvnost zanedbatelná roztroušeně

Způsob ošetření:
r - aplikace přípravku Roundup Klasic 0,5 l na hektar
s - varianta sečení a odvoz hmoty
m - mulčování

26.10.2009 Směs č. 1 
Druh hnojeno nehnojeno 

způs.ošetř. r s m r s m 
výš. porostu (cm) 30 35 35 30 35 30 

kostřava červená 10 10 + 10 10 5 
lipnice smáčknutá   10 10   10 5 
kostřava ovčí   5 10     5 
poháňka hřebenitá   +         
psineček tenký   2 20 + 50 60 
jetel plazivý  70 50 50 60 10 10 
heřmánek terčovitý             
violka rolní             
ježatka kuří noha             
pomněnka rolní +           
medyněk vlnatý   5 +   +   
kapustka obecná             
šťovík tupolistý             
hluchavka nachová       +     
psárka luční         +   
pýr plazivý           + 

 

Tab. 7: Hodnocení pokryvnosti u směsi č. 1

Hodnocení botanického zastoupení bylo provedeno pod-
le Braun-Blanquetovy stupnice pokryvnosti. Údaje pokryv-
nosti jsou vyjádřeny v procentech. Ve třetím sklizňovém
roce 2009 bylo vyhodnoceno před první sečí u jednotli-
vých travních směsí jejich složení. S ohledem na třetí skliz-
ňový rok byla stanovena pokryvnost v %. Botanické za-
stoupení ve třetím roce se projevilo u všech travních směsí
zvýšením podílu jetele plazivého v porostu. Tento nárůst
byl patrný u všech směsí a režimu obhospodařování zejmé-
na u variant ošetřených přípravkem Roundup Klasik
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Závěr

Tab. 8: Hodnocení pokryvnosti u směsi č. 2

26.10.2009 Směs č. 2 
Druh hnojeno nehnojeno 

způs.ošetř. r s m r s m 
výš. porostu (cm) 25 35 40 20 35 30 

jílek vytrvalý   10 30   3 20 
kostřava červená 5 5 5 5 2 5 
lipnice luční   5 5 + 5 5 
poháňka hřebenitá   + +     + 
psineček tenký   5 10 1   5 
jetel plazivý  95 60 20 70 90 40 
heřmánek terčovitý             
violka rolní             
ježatka kuří noha             
pomněnka rolní             
medyněk vlnatý   + +       
kapustka obecná             
šťovík tupolistý             
pýr plazivý     +     2 

 
Tab. 9: Hodnocení pokryvnosti u směsi č. 3

26.10.2009 Směs č. 3 
Druh hnojeno nehnojeno 

způs.ošetř. r s m r s m 
výš. porostu (cm) 35 45 50 35 50 45 

kostřava červená 5 +   5   + 
kostřava rákosovitá 30 50 70 50 70 80 
lipnice luční 2 + +   2 + 
lipnice smáčknutá 2   + +     
psineček tenký       + + + 
poháňka hřebenitá             
jetel plazivý  60 40 20 40 30 20 
heřmánek terčovitý             
violka rolní             
ježatka kuří noha             
pomněnka rolní +           
medyněk vlnatý           + 
kapustka obecná             
šťovík tupolistý             
pýr plazivý           + 

 
v dávce 0,5 l na 100 l vody. Zvýšení podílu jetele plazivého
se projevilo již ve druhém sklizňovém roce 2008. U směsi č.
1 u hnojené i nehnojené varianty z hlediska zastoupení trav
nedošlo k výraznému snížení u psinečku tenkého v porostu
oproti ostatním travám. U směsi č. 2 u hnojené i nehnojené
varianty z hlediska zastoupení trav došlo k výraznému sní-
žení zastoupení u jílku vytrvalého oproti ostatním travám
v porostu zejména u varianty ošetřené přípravkem Roun-

dup Klasik, kde jílek vytrvalý zcela vymizel. U směsi č. 3
došlo u hnojené i nehnojené varianty z hlediska zastoupe-
ní trav k výraznému zvýšení podílu rodového hybridu Ko-
rina oproti ostatním travám v porostu.. Byl zastoupen i u
varianty ošetřené Roundupem Klasik a jeví spolu
s kostřavou červenou nejvyšší odolnost vůči aplikaci Roun-
dupu Klasik.Při hodnocení botanického zastoupení před
druhou sečí v roce 2009 nebyly zaznamenány významné
rozdíly v botanickém zastoupení a zaplevelení oproti stavu
před první sečí téhož roku. Vývoj plevelů v průběhu let
2007,2008 a 2009 byl ovlivněn sklizněmi a mulčováním u
všech variant pokusu. Nejvyšší zastoupení plevelů bylo
v roce založení pokusu. Zejména se vyskytoval heřmánek
terčovitý, violka rolní, kapustka obecná, medyněk vlna-
tý,šťovíky, pomněnka rolní a ježatka kuří noha. V průběhu
dalších let měl výskyt plevelů sestupnou tendenci. V pokuse
se začaly vyskytovat vytrvalé plevele jako např. pýr plazi-
vý. Během sklizňových let však u tohoto plevele nebylo
zaznamenáno významné rozšíření. Plevel se vyskytoval ví-
ceméně ojediněle.

Obr.3: pohled na jetelotravní směsi - Jetel plazivý
je dominantní druh u všech směsí a režimu hospo-
daření ve 3. užitkovém roce.

Cílem projektu bylo vypracovat návrhy vhodných tech-
nologických způsobů hospodaření na půdách v horských
a podhorských oblastech se zřetelem na trvalé travní po-
rosty. V roce 2009 proběhla sklizeň jetelotravních směsí ur-
čených pro konzervaci půdy ve třetím užitkovém roce na
výnos zelené hmoty, suché hmoty a sušiny ve dvou skliz-
ňových termínech a třech režimech hospodaření. V roce 2009
byla provedena sklizeň i variant pokusu, který byl dvakrát
mulčován v roce 2007 a 2008. Nejvyššího výnosu zelené
hmoty, suché hmoty a sušiny dosáhly jetelotravní směsi
v roce 2008 v první i druhé seči ze všech tří užitkových let.
U prvních sečí dosahovaly jetelotravní směsi výnosu suši-
ny zejména u hnojených variant v režimu sklizně a odvozu
hmoty do 10 t na hektar v letech 2007, 2008 a 2009. U dru-
hých sečí dosahovaly výnosu ve hnojené variantě sklizně
a odvozu hmoty do 5 t sušiny na hektar ve třech užitko-
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vých letech. Botanické zastoupení ve třetím užitkovém roce
se projevilo u všech jetelotravních směsí zvýšením podílu
jetele plazivého v porostu u všech režimu hospodaření.
Vývoj plevelů v průběhu let 2007,2008 a 2009 byl ovlivněn
sklizněmi a mulčováním u všech variant pokusu. Nejvyšší
zastoupení plevelů bylo v roce založení pokusu. V průběhu
dalších let měl výskyt plevelů sestupnou tendenci. V pokuse
se začaly vyskytovat ve třetím sklizňovém roce ojediněle
vytrvalé plevele jako např. pýr plazivý. Na základě výsled-
ků tří užitkových let 2007, 2008 i 2009 se jeví nejvhodnější
směs pro konzervaci půdy č.3. U této směsi je výrazné za-
stoupení trávy rodového hybridu Korina (rodový hybrid
jílku mnohokvětého x kostřava rákosovitá) vedle dominant-
ního zastoupení jetele plazivého ve všech režimech obhos-
podařování. Tato směs dosáhla zejména v roce 2008 nej-
vyšších výnosů zelené hmoty, suché hmoty a sušiny ve
variantě sklizně a odvozu hmoty a v roce 2009 ve variantě
mulčované. V současnosti nabývá na významu alternativ-
ní využití produkce trvalých travních porostů zejména pro
energetické využití (spalování travní biomasy, bioplynové
stanice). Orná půda vyřazená z intenzivní zemědělské vý-
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Cílem projektu „Hospodaření na půdě v horských a podhorských oblastech se zřetelem na trvalé travní porosty“ bylo
vypracovat návrhy vhodných technologických způsobů hospodaření na půdách v horských a podhorských oblastech se
zřetelem na trvalé travní porosty. Pro pokus s ošetřováním konzervované půdy zatravněním byly vybrány 3 jetelotravní
směsy ve dvou variantách hnojení s minimální dávkou dusíku 50 kg/ha a variantou bez hnojení. U těchto jetelotravních
směsí byly realizovány tři režimy obhospodařování – sklizeň a odvoz hmoty, chemické ošetření přípravkem Roundup Klasik
v dávce 0,5 l na 100 l vody a mulčování porostu. Na základě výsledků tří užitkových let 2007, 2008 i 2009 se jeví nejvhodnější
směs pro konzervaci půdy č.3. U této směsi je výrazné zastoupení trávy rodového hybridu Korina (rodový hybrid jílku
mnohokvětého x kostřava rákosovitá) vedle dominantního zastoupení jetele plazivého ve všech režimech obhospodařová-
ní. Tato směs dosáhla zejména v roce 2008 nejvyšších výnosů zelené hmoty, suché hmoty a sušiny ve variantě sklizně a
odvozu hmoty a v roce 2009 ve variantě mulčované.

roby pro potravinářské a krmné účely je zatravněna a tím
vhodně konzervována pro případný návrat opět pro pro-
dukci potravin, travní hmotu z této půdy je možno využít
pro alternativní účely.
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