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VHODNOST TRVALÉHO, P�ISETÉHO A DO�ASNÉHO TRAVNÍHO 
POROSTU PRO EKOLOGICKÉ ZEM�D�LSTVÍ 

The evolution and quality of permanent, strip-seeded and temporary grassland for ecological 
farming 

Alois Kohoutek, Petr Komárek 
VÚRV, v.v.i., Praha 6 – Ruzyn�, VS Jeví�ko 

Summary: The paper evaluates accurate small plot meadow trial at the site in Jeví�ko in the Czech Republic. The site is 
situated at the climatic region that is mild warm, mild humid, at an altitude of 335 m, with average annual temperature 
of 7.5°C and annual long-term precipitation average of 629 mm. The soil type is fluvisoil. The trial alterations: 
temporary (DTP), strip-seeded (PTP), and permanent (TTP) grassland at four levels of fertilization (no fertilization, 
P30K60, N90P30K60, N180P30K60) harvested three times annually. To establish temporary (in 1991) and strip-seeded 
grassland (strip-seeding 1991, 1996, 2000), the same mixture and seed quantity were used: festulolium hybrid (Lolium 
multiflorum Lam. x Festuca arundinacea Schreb.) cv. Felina (12 kg.ha-1), Lolium perenne cv. Sport (8 kg.ha-1), Dactylis 
glomerata cv. Niva (4 kg.ha-1), Trifolium pratense cv. Kvarta (3 kg.ha-1), Trifolium repens cv. Huia (2 kg.ha-1). PK 
fertilization increased dry matter production of TTP only to 5.49 t.ha-1 (104.2 %), whereas DM production of DTP to 
8.24 t.ha-1 (156.4 %) and of PTP na 7.21 t.ha-1 (136.8 %). N90PK fertilization increased dry matter production of TTP to 
8.18 t.ha-1 (155.2 %), of DTP to 9.74 t.ha-1 (184.8 %) and of PTP to 8.78 t.ha-1. Maximum dry matter production was 
reached by N180PK fertilization when DM production of TTP grew up to 9.08 t.ha-1 (172.3 %), of DTP to 10.47 t.ha-1 
(198.7 %) and of PTP to 10.13 t.ha-1 (192.2 %). The proportion of strip seeded legumes (mostly made up of Trifolium 
pratense) reached in the average of 11 harvest years for PTP without fertilization 1.08 t.ha-1 (15 %), for PTP PK 
fertilized 1.33 t.ha-1 (18 %), for PTP N90PK fertilized 0.64 t.ha-1 (7 %) and for PTP N180PK fertilized 0.61 t.ha-1 (6 %) 
out of overall annual dry matter production. In 1997 strip seeded legumes increased the concentration of energy in 
forage for the PTP alteration PK fertilized with 51 % of legumes by 0.3 MJ.kg-1 of dry matter compared to DTP and 
TTP and decreased the concentration of fibre in the forage by 30 – 40 g.kg-1 of dry matter. 
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Souhrn: Dosažené 11-leté výsledky s t�ikrát úsp�šn� založenými opakovanými p�ísevy dávají reálnou p�edstavu 
o potenciálních možnostech vlivu technologie p�ísev� pro introdukci jetelovinotravních sm�sek do travních porost�, 
zm�n� botanického složení po p�ísevech a kvalit� píce ve srovnání p�irozeným a obnoveným travním porostem p�i 
�ty�ech úrovních hnojení. Aplikací PK hnojení se produkce sušiny u TTP zvýšila pouze na 5,49 t.ha-1 (104,2 %), 
zatímco u DTP na 8,24 t.ha-1 (156,4 %) a u PTP na 7,21 t.ha-1 (136,8 %). Aplikací hnojení N90PK produkce sušiny 
nar�stá u TTP na 8,18 t.ha-1 (155,2 %), u DTP na 9,74 t.ha-1 (184,8 %) a u PTP na 8,78 t.ha-1. Maxima produkce sušiny 
bylo dosaženo p�i hnojení N180PK, kdy produkce sušiny TTP dosáhla 9,08 t.ha-1 (172,3 %), u DTP 10,47 t.ha-1 
(198,7 %) a u PTP 10,13 t.ha-1 (192,2 %). Podíl p�isetých jetelovin (tvo�ený p�evážn� Trifolium pratense) dosáhl 
v pr�m�ru 11 skliz�ových rok� u PTP bez hnojení 1,08 t.ha-1 (15 %), u PTP s PK hnojením 1,33 t.ha-1 (18 %), u PTP 
s N90PK hnojením 0,64 t.ha-1 (7 %) a u PTP s N180PK hnojením 0,61 t.ha-1 (6 %) z celkové ro�ní produkce sušiny. 
P�iseté jeteloviny zvýšily v roce 1997 koncentraci energie v píci u varianty PTP s PK hnojením s podílem 51 % 
jetelovin o 0,3 MJ.kg-1 sušiny oproti DTP i TTP a snížily koncentraci vlákniny v píci o 30 – 40 g.kg-1 sušiny. 

Klí�ová slova: trvalé travní porosty; složení porostu; obnova; p�ísevy; jetelovinotravní sm�sky; ekologické zem�d�lství 

 

Úvod  

Ekologické zem�d�lství zaujímá v sou�asné dob� 
v �R vým�ru kolem 6 % zem�d�lské p�dy, což je vyšší 
podíl, než je v EU. 

Cílem vyty�eným MZe �R je dosáhnout 
desetiprocentního podílu ekologického zem�d�lství 
v roce 2010. P�evis poptávky po bioproduktech, 
biomléku a biomlé�ných výrobcích vytvá�í dobré 
podmínky pro rozvoj chovu dojnic, produkci mléka a 
odbyt mlé�ných výrobk� s dosud neznámým 
potenciálem exportu. Hlavními problémy sou�asných 
chov� dojnic v EZ jsou: nízká užitkovost plynoucí 
zejména z nedostate�né kvality krmiv, problémy 
s jakostí mléka (horší hygiena získávání mléka 

zap�í�in�ná v�tšinou zastaralým technickým 
vybavením), chyb�jící systém v technologii získávání a 
uchovávání mléka a problémy s výživou a zp�sobem 
krmení. 

Pro zlepšení výnosového potenciálu a kvality píce 
travního porostu je nutná obnova anebo p�ísev travního 
porostu. Podstatou p�ísevu je vytvo�ení rýhy �i úzké 
št�rbiny v travním porostu, do které jsou uložena 
semena, p�ikryta p�dou, pop�. utužena p�ítla�ným 
válcem. P�ísevy do travních porost� jsou perspektivním 
zp�sobem zavedení kulturních druh� trav a jetelovin na 
lu�ní a pastevní stanovišt�. Používají se zejména po silné 
degradaci travního porostu v d�sledku dlouhodobého 
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nevyužívání �i nerespektování zásad pratotechniky a po 
vy�erpání všech konzervativních pratotechnických 
opat�ení k op�tovnému zkulturn�ní. Kriteriem hodnocení 

degradace pícniná�sky využívaného travního porostu je 
pokles kulturních trav a jetelovin pod 50 %. 

Materiál a metody  

Pratotechnické pokusy byly založeny na 
stanovišti, které se nachází na pokusných plochách 
Výzkumné stanice travních ekosystém� Jeví�ko, 
v klimatickém okrsku mírn� teplém, mírn� vlhkém 
s nadmo�skou výškou 335 m n. m. s pr�m�rnou ro�ní 
teplotou 7,5°C a celoro�ním dlouhodobým pr�m�rem 
srážek 629 mm. P�dní typ je fluvizem glejová. 

Schéma pokusu: 3 bloky, do�asný travní porost 
(DTP), p�isetý travní porost (PTP), trvalý travní porost 
(TTP). Pro DTP a PTP byla použita stejná sm�ska 
i výsevek: 

festulolium hybrid (Lolium multiflorum Lam.) x 
Festuca arundinacea Schreb.) FELINA 12 kg.ha-1 
Lolium perenne SPORT 8 kg.ha-1 
Dactylis glomarata NIVA 4 kg.ha-1 
Trifolium pratense KVARTA 3 kg.ha-1 
Trifolium repens HUIA 2 kg.ha-1 

Na bloku TTP z�stal p�vodní travní porost. 
V každém bloku jsou 4 varianty s rozdílným zp�sobem 
hnojení: 

1. varianta: kontrola bez hnojení (tj. varianta použitelná 
v ekologickém zem�d�lství) 

2. varianta: 30 kg.ha-1 P, 60 kg.ha-1 K 
3. varianta: 30 kg.ha-1 P, 60 kg.ha-1 K, 90 kg.ha-1 N 

(rovná se zatížení cca 1 DJ. ha-1) (30-30-30) 
4. varianta: 30 kg.ha-1 P, 60 kg.ha-1 K, 180 kg.ha-1 N 

(rovná se zatížení cca 2 DJ. ha-1) (60-60-60) 

První aplikace hnojiv na za�átku vegetace, další 
dávky do 7 dn� po 1. a 2. se�i. 

Blok PTP byl p�iset poprvé 30. kv�tna 1991 
technologií m�lkých povrchových p�ísev� secím strojem 
SE – 2 - 024 a opakovan� 28. srpna 1996 a 3. �ervence 
2000 technologií pásových p�ísev� (t�i, resp. dva �ádky 
v rozte�i 0,45 m na ší�ku a hloubku frézování 0,15 m. 
Využití porost� bylo t�íse�né. 

V p�ísp�vku hodnotíme produkci sušiny, 
botanické složení porostu metodou projektivní 
dominance, korigovanou produkci sušiny p�isetých 
druh� (korigovaná produkce sušiny = produkce sušiny 
x % projektivní dominance botanické skupiny / 100) a 
vybrané kvalitativní parametry píce hodnocené 
technikou NIRS.  

Výsledky 

Tabulka 1: Pr�m�rná produkce sušiny v letech 1991 – 2002 (t. ha-1) 
 Average annual dry matter (DM) yield for the 1991–2001 period (t. ha-1) 

Treatment Description DM yield 
 

Corrected DM yield of strip seeded species  

  (t. ha-1) (t. ha-1) 
   Jeteloviny Legumes Trávy Grasses 
1 DTP- control without fertilisation 7.49 . . 
2 DTP- N0 P30 K 60 8.24 . . 
3 DTP- N 90 P30 K 60 9.74 . . 
4 DTP- N 180 P30 K 60 10.47 . . 
5 PTP- control without fertilisation 7.38 1.08 2.36 
6 PTP- N0 P30 K 60 7.21 1.33 2.94 
7 PTP- N 90 P30 K 60 8.78 0.64 3.72 
8 PTP- N 180 P30 K 60 10.13 0.61 4.92 
9 TTP- control without fertilisation 5.27 . . 
10 TTP- N0 P30 K 60 5.49 . . 
11 TTP- N 90 P30 K 60 8.18 . . 
12 TTP- N 180 P30 K 60 9.08 . . 
 
Produkce sušiny 

Produkce sušiny hospodá�ského výnosu (dále 
sušina) na stanovišti Jeví�ko (tab. 1) dosáhla v pr�m�ru 
variant hnojení za 11 let sledování pokusu (1991 – 2001) 
u trvalého travního porostu (TTP) 7,01 t.ha-1 sušiny 
(100 %), u p�isetého travního porostu (PTP) 8,38 t.ha-1 
sušiny (119,6 %) a u do�asného travního porostu (PTP) 
8,99 t.ha-1 sušiny (128,3 %). Introdukcí jetelovinotravní 
sm�sky do travního porostu produkce sušiny na 
stanovišti oproti TTP bez hnojení (5,27 t.ha-1 = 100 %) 

dosáhla p�i technologii obnovy (DTP) zvýšení na 
7,49 t.ha-1 (142,0 %) a u technologie p�ísev� zvýšení na 
7,38 t.ha-1 (140,0 %). P�i nasazení PK hnojení je zvýšení 
obdobné, TTP 5,49 t.ha-1 (100 %), DTP 8,24 t.ha-1 
(150,1 %), PTP 7,21 t.ha-1 (131,3 %). Nasazením 
dusíkatého hnojení se absolutní výnosy zvyšují u všech 
typ� porost�, relativn� však klesá vliv obnovy a p�ísevu 
na nár�st výnosu oproti p�vodnímu porostu: p�i hnojení 
TTP 90 (resp. 180) kg.ha-1 N bylo dosaženo výnosu 
8,18 t.ha-1 (resp. 9,08 t.ha-1), tj. 100 %, se úrove� výnosu 
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u DTP p�i hnojení 90 (resp. 180) kg.ha-1 N zvýšila na 
9,74 t.ha-1 (resp. 10,74 t.ha-1), tj. 119,1 % (resp. 
115,3 %), a u p�isetého travního porostu (PTP) bylo 
dosaženo úrovn� produkce sušiny 8,78 t.ha-1 (resp. 
10,13 t.ha-1), tj. 107,3 % (resp. 111,6 %) oproti 
p�vodnímu travnímu porostu. Z výsledk� je z�ejmé, jak 
je u travních porost� významné hnojení, v ekologickém 
zem�d�lství je proto t�eba maximáln� racionáln� 
využívat disponibilní statková hnojiva. 

V pr�m�ru variant hnojení p�es typy travních 
porost� byla dosažena produkce sušiny u porostu bez 
hnojení 6,71 t.ha-1 sušiny (100 %), p�i PK hnojení došlo 
ke zvýšení oproti nehnojené kontrole pouze na 6,98 t.ha-1 
sušiny (104,0 %). Hnojení dusíkem v dávce 90 kg.ha-1 N 
zvýšilo produkci sušiny oproti PK hnojení (100 %) na 
8,90 t.ha-1 sušiny (127,5 %), dávka 180 kg.ha-1 N zvýšila 
produkci sušiny oproti PK hnojení na 9,89 t.ha-1 sušiny 
(141,7 %). 

V podmínkách ekologického zem�d�lství lze 
použít pouze statková hnojiva, jejich ú�innost je zhruba 
na úrovni 80 % minerálního hnojení. 

Botanické složení p�isetých travních porost� 
Dosažené výsledky p�edstavují 

z pratotechnického hlediska velice zajímavou �asovou 
�adu s opakovanými p�ísevy do travních porost�. 
Z dosažených výsledk� je z�ejmé, že technologií p�ísev� 
lze do travních porost� úsp�šn� opakovan� zavád�t 
jetelovinotravní sm�sky a tím zvyšovat podíl jetelovin a 
kvalitních a produk�ních travních druh� v porostu. 
Zm�na botanického složení je evidentní zejména 
v následném roce po p�ísevu, kdy p�iseté jeteloviny 
dosahují maximální podíl za dobu svojí životnosti 
v porostu. Vytrvalost p�isetých jetelovin je dva až t�i 
užitkové, resp. t�i až �ty�i vegeta�ní roky. 

Podíl p�isetých jetelovin (tvo�ený p�evážn� 
Trifolium pratense) dosáhl v pr�m�ru 11 skliz�ových 

rok� u PTP bez hnojení 1,08 t.ha-1 (15 %), u PTP s PK 
hnojením 1,33 t.ha-1 (18 %), u PTP s N90PK hnojením 
0,64 t.ha-1 (7 %) a u PTP s N180PK hnojením 0,61 t.ha-1 
(6 %) z celkové ro�ní produkce sušiny. Evidentní pokles 
produkce sušiny p�isetých jetelovin po aplikaci 
dusíkatého hnojení je zp�soben zvýšením konkurence 
travního porostu v��i jetelovinám, které v d�sledku 
v�tšího zastín�ní snižují sv�j podíl. Proto u úsp�šn� 
zavedených p�ísev� nedoporu�ujeme aplikaci dusíkatých 
hnojiv, aby nedošlo ke snížení podílu p�isetých jetelovin. 
Naopak p�iseté jeteloviny dodávají travnímu porostu 
dusík po odum�ení hlízkových bakterií (orienta�n� 1 % 
p�isetých jetelovin = 3 kg.ha-1 dusíku). Maxima výnosu 
p�isetých jetelovin bylo dosaženo v prvních letech po 
p�ísevu, nejvyššího maxima bylo dosaženo u druhého 
cyklu p�ísevu v roce 1997 u varianty PTP s PK hnojením 
s výnosem korigované produkce sušiny 4,77 t.ha-1, tj. 
51 % z celkové ro�ní produkce sušiny, v daném p�ípad� 
p�iseté jeteloviny nahradily cca 141 kg dusíku (výpo�et 
stanoven na základ� regresní rovnice y = 2,24x + 3,62; 
r = 0,9987***, pro úrove� kroku x = 90 kg.ha-1 N). 

Kvalita píce hodnocená v letech 1995 – 1999 
s využitím techniky NIRS je uvedena v tabulce �. 2. 
Koncentrace energie se pohybuje od 5,23 –5,76 MJ.kg-1, 
což p�i t�íse�ném využití lze hodnotit jako kvalitní píci. 
Koncentraci energie pozitivn� zvýšily v roce 1997 
p�iseté jeteloviny zejména u varianty PTP s PK hnojením 
a to až o 0,3 MJ.kg-1 sušiny oproti DTP i TTP. Druhým 
pozitivem p�isetých jetelovin je snížení koncentrace 
vlákniny v píci a to u již uvedené varianty o 30-40 g.kg-1 
sušiny. P�iseté jeteloviny zvyšuji koncentraci NL 
v pr�m�ru o 5 g.kg-1 sušiny na každých 10 % podílu 
v píci nad 140 g.kg-1, tj. 50 % podíl jetelovin zvýší 
koncentraci NL ze 140 na 165 g.kg-1 NL v sušin�, což je 
dnes velmi významné p�i nár�stu mlé�né užitkovosti, 
která klade zvýšené požadavky na kvalitu píce. 

Tabulka 2a: Kvalitativní parametry píce v pr�m�ru let 1995 – 1999 
Quality parameters by treatments during harvest years 1995 – 1999 

Treatment NEL 
(MJ.kg-1) 

PDIE 
(g.kg-1) 

 1995 1996 1997 1998 1999 Avg. 1995 1996 1997 1998 1999 Avg. 
1 5.46 5.23 5.35 5.44 5.23 5.34 78.4 77.1 78.0 76.3 75.7 77.1 
2 5.41 5.28 5.31 5.35 5.01 5.27 80.4 78.6 77.1 76.4 76.8 77.9 
3 5.43 5.40 5.43 5.51 5.11 5.38 80.2 79.4 79.0 77.6 77.2 78.7 
4 5.68 5.59 5.61 5.71 5.26 5.57 84.0 82.1 80.8 81.5 80.1 81.7 
5 5.43 5.31 5.45 5.76 5.41 5.47 77.7 77.0 79.2 81.1 78.1 78.6 
6 5.19 5.23 5.62 5.78 5.15 5.39 76.3 77.0 82.5 81.6 76.0 78.7 
7 5.40 5.35 5.57 5.47 5.10 5.38 80.3 81.5 80.5 78.6 77.1 79.6 
8 5.53 5.49 5.55 5.62 5.25 5.49 83.4 83.8 81.3 80.2 79.9 81.7 
9 5.65 5.30 5.61 5.76 5.64 5.59 78.9 76.1 78.6 80.1 79.2 78.6 
10 5.35 5.10 5.34 5.72 5.41 5.38 77.3 76.6 77.3 81.5 79.4 78.4 
11 5.43 5.17 5.51 5.57 5.35 5.41 81.3 78.4 79.6 78.7 79.7 79.5 
12 5.49 5.41 5.57 5.71 5.32 5.50 83.1 82.5 81.7 79.9 82.8 82.0 
Avg. 5.45 5.32 5.49 5.62 5.27 5.34 80.1 79.2 79.5 79.5 78.5 79.4 
LSD0.05 0.31 0.30 0.32 0.29 0.42  0.41 0.43 0.40 0.46 0.31  
LSD0.01 0.37 0.36 0.37 0.34 0.50  0.48 0.51 0.48 0.54 0.37  
Notes: LSD0.05 = least significant difference at p<0.05; LSD0.01 = least significant difference at p<0.01 
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Tabulka 2b: Kvalitativní parametry píce v pr�m�ru let 1995 - 1999 
Quality parameters during harvest years 1995 – 1999 

Treatment NL, Crude protein 
(g.kg-1) 

Vláknina, Crude fibre 
(g.kg-1) 

 1995 1996 1997 1998 1999 Avg. 1995 1996 1997 1998 1999 Avg. 
1 117.5 99.7 106.6 104.0 93.8 104.3 265.8 266.5 257.3 255.8 271.5 263.4 
2 129.7 106.1 105.8 104.7 99.6 109.2 275.5 272.9 260.6 264.7 282.9 271.3 
3 127.5 112.5 113.2 108.2 101.3 112.5 273.2 268.2 258.3 266.1 281.4 269.4 
4 158.7 136.7 128.4 137.9 122.6 136.9 256.9 253.6 254.0 254.8 269.2 257.7 
5 113.0 95.3 122.4 131.0 107.2 113.8 270.8 275.0 239.0 239.0 255.0 255.8 
6 112.7 94.9 143.0 135.4 92.2 115.6 284.4 272.3 216.1 232.0 274.3 255.8 
7 133.4 132.8 126.8 118.7 102.4 122.8 273.8 257.8 245.7 256.6 274.8 261.7 
8 157.6 147.3 140.2 128.1 122.0 139.0 262.9 254.7 246.5 247.8 267.9 256.0 
9 111.3 91.0 121.0 125.1 108.8 111.4 260.8 250.1 225.2 217.7 221.0 235.0 
10 104.3 97.8 111.5 137.2 114.0 113.0 270.9 267.0 246.1 228.8 234.3 249.4 
11 139.2 117.5 121.0 118.8 111.4 121.6 271.1 259.1 252.2 251.4 261.0 259.0 
12 157.0 146.3 140.4 125.2 142.2 142.2 262.4 251.1 248.9 251.2 249.7 252.7 
Avg. 130.2 114.8 123.4 122.8 109.8 120.2 269.0 262.4 245.8 247.2 261.9 257.3 
LSD0.05 2.59 3.09 2.51 3.43 1.88  2.04 2.05 2.40 2.59 2.85  
LSD0.01 3.06 3.66 2.97 4.06 2.23  2.42 2.42 2.84 3.07 3.37  
Notes: LSD0.05 = least significant difference at p<0.05; LSD0.01 = least significant difference at p<0.01 

Záv�r 

Dosažené 11-leté výsledky s t�ikrát úsp�šn� 
založenými opakovanými p�ísevy dávají reálnou 
p�edstavu o potenciálních možnostech vlivu technologie 
p�ísev� pro introdukci jetelovinotravních sm�sek do 
travních porost�, zm�n� botanického složení po 
p�ísevech a kvalit� píce ve srovnání p�irozeným a 
obnoveným travním porostem p�i �ty�ech úrovních 
hnojení. 

Aplikací PK hnojení se produkce sušiny u TTP 
zvýšila pouze na 5,49 t.ha-1 (104,2 %), zatímco u DTP na 

8,24 t.ha-1 (156,4 %) a u PTP na 7,21 t.ha-1 (136,8 %). 
Podíl p�isetých jetelovin (tvo�ený p�evážn� Trifolium 
pratense) dosáhl v pr�m�ru 11 skliz�ových rok� u PTP 
bez hnojení 1,08 t.ha-1 (15 %), u PTP s PK hnojením 
1,33 t.ha-1 (18 %), u PTP s N90PK hnojením 0,64 t.ha-1 
(7 %) a u PTP s N180PK hnojením 0,61 t.ha-1 (6 %) 
z celkové ro�ní produkce sušiny. P�iseté jeteloviny 
zvýšily v roce 1997 koncentraci energie v píci u varianty 
PTP s PK hnojením s podílem 51 % jetelovin 
o 0,3 MJ.kg-1 sušiny oproti DTP i TTP a snížily 
koncentraci vlákniny v píci o 30 – 40 g.kg-1 sušiny. 

Pod�kování 

P�ísp�vek byl zpracován za finan�ní podpory výzkumného projektu NAZV �R reg. �. QF3018 „Trvale udržitelný rozvoj 
všestranných funkcí travních porost� v mén� p�íznivých oblastech (LFA) založený na vhodných zp�sobech jejich obhospoda�ování a 

využívání p�ežvýkavci s uplatn�ním evropského modelu multifunk�ního zem�d�lství“. 
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