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Abstrakt 

Hlavním cílem našeho výzkumu bylo testování vlivu obalování osiva na polní vzcházivost u 

vybraných druhů trav a jetelovin. Polní pokus byl umístěn v suché oblasti s kontinentálním 

klimatem u Hodonína na písčitých půdách s kyselým pH. V rámci projektu byly hodnoceny 

různé druhy trav a jetelovin. Po třech letech hodnocení nebyl prokázán pozitivní vliv 

obalování osiva na polní vzcházivost a následný rozvoj vegetačního pokryvu. Obalování osiva 

pouze prodlužuje období vzcházení. Dosažené výsledky se mezi jednotlivými druhy 

statisticky významně liší. 
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Úvod 

Klimatická změna a zvyšování aridity krajiny ovlivňuje všechny lidi na zemi a zároveň 

snižuje biodiverzitu. Zejména letní horké periody budou negativně ovlivňovat oblast střední 

Evropy (Ballester & al., 2010). Farmáři jsou první, kteří musejí bojovat se zvyšující se 

ariditou. Nejvíce limitujícím stresovým faktorem pro rostliny je nedostatek vody (Jay & al., 

2018). Obalování osiva je jednou možností, jak eliminovat vliv sucha a zasolení 

prostřednictvím zlepšení dostupnosti vody pro vysetá semena během periody vzcházení 

(Bicakci & al., 2018). Společně s vhodným výběrem suchovzdorných druhů to může 

významně zvýšit efektivitu ozeleňování krajiny (Harris & Zuberer, 1993). Jako technologie 

obalování osiva byla v našem výzkumu použita WASP (Water Absorbing Seed Process), 

která na principu speciální peletizace semen umožňuje zvýšit procento vzcházivosti osiva v 



extenzivních podmínkách bez možností závlahy v kritickém období klíčení semen. Tato 

technologie peletizace zahrnuje aplikaci vnější ochranné vrstvy, křídy, absorbéru vody, 

startovacího hnojiva, huminových kyselin pro rychlejší vzcházivost a bio stimulantu pro 

zdraví rostlin a rozvoj kořene (www1). 

Obalování osiva se v zahrádkářské a zemědělské praxi se široce používá u zelenin a květin. U 

jetelovin a trav zatím žádná studie pojednávající o vlivu obalování osiva na vzcházivost a 

klíčivost nebyla publikována. Hlavním cílem našeho výzkumu bylo testování vlivu obalování 

osiva na polní vzcházivost u vybraných druhů trav a jetelovin. 

 

Materiál a metody 

Osiva pěti vybraných druhů trav a pěti druhů jetelovin byla odeslána do specializované firmy 

v Německu k obalení technologií WASP. Po doručení obaleného osiva zpět byly provedeny 

testy semenářské hodnoty obaleného i neobaleného osiva (HTS, klíčivost) a na základě 

provedené analýzy kvalitativních parametrů osiva bylo stanoveno výsevné množství 

jednotlivých druhů. Vlastní peletizací došlo k podstatnému zvýšení parametru HTS, a tím 

pádem i výsevného množství (Tabulka 1). Nárůst HTS činil u travních druhů 215-266 %, u 

jetelovin pak 212-351 %. Obecně lze konstatovat, že se zvětšující se velikostí semen se 

zvyšuje nárůst HTS u semen ošetřených technologií WASP. Zejména významný nárůst byl 

patrný u druhu Onobrychis viciifolia z důvodu velkého a složitého povrchu semen.  

 

Tabulka 1: Zkoušené druhy a jejich výsevky – neobalené a obalené osivo. 

Druh Odrůda Výsevek 
neobaleného 
osiva (kg/ha

-

1
) 

Výsevek 
obaleného 
osiva 
(kg/ha

-1
) 

Druh Odrůda Výsevek 
neobaleného 
osiva (kg/ha

-

1
) 

Výsevek 
obaleného 
osiva 
(kg/ha

-1
) 

Festuca 
pratensis 

Rožnovská 33 72 Anthyllis 
vulneraria 

Pamir 18 46 

Festuca 
rubra 

Zulu 19 47 Medicago 
lupulina 

Ekola 18 43 

Lolium 
perenne 

Ahoj 24 52 Melilotus 
albus 

Meba 24 63 

Phleum 
pratense 

Levočský 14 37 Onobrychis 
viciifolia 

Višňovský 216 940 

Poa 
pratensis 

Lipoa 22 56 Trifolium 
repens 

Jura 12 27 

 

Na experimentální lokalitě Pánov u Hodonína byl založen polní pokus zaměřený na porovnání 

polní vzcházivosti neobaleného a obaleného osiva vybraných druhů jetelovin a trav. Lokalita 

leží v suchém a teplém klimatickém regionu. Vyskytují se zde degradované písčité půdy s pH 

kolem 4,5-5. Každý z deseti vybraných druhů trav a jetelovin byl vyset na pokusné parcely 

ploše 10m
2
, vždy ve třech opakováních.  



Stejný pokus byl založen ve čtyřech termínech: 4. 5. 2017, 4. 10. 2017, 12. 4. 2018 a 18. 9. 

2018. Zhodnocení polní vzcházivosti bylo provedeno během prvních 14 dní po výsevu. 

Vzcházivost byla hodnocena pomocí hodnocení počátečního zápoje porostů (pokryvnost v 

%). Hodnocení vzcházivosti bylo provedeno podle klasifikátorů čeledi Poaceae (Ševčíková & 

al., 2002) a pro rod Medicago (Vacek & al., 1985). Dále byla v roce 2017 hodnocena 

pokryvnost ve dnech 14. 6., 26. 7., 31. 8., 20. 10. V roce 2018 pak ve dnech 30. 5., 19. 7., 18. 

9., 5. 11. Pokryvnost byla hodnocena za použití dřevěného čtvercového rámu o rozměrech 50 

x 50 cm, který obsahoval 25 polí o velikosti 10 x 10 cm. Vždy ve třech opakováních na 

parcelu byla zaznamenávána prezenčně absenční data. Statistické zhodnocení rozdílů 

v polních vzcházivostech a pokryvnostech porostů bylo provedeno v programu Statistica for 

Windows, verze 12 (STATSOFT, Inc., 2014) metodou ANOVA za použití post-hoc Tukeyho 

testu na hladině významnosti 0,05. 

 

Výsledky a diskuze 

Po založení pokusů byla během prvních 14 dní po výsevu hodnocena rychlost vzejití 

jednotlivých druhů trav a jetelovin počtem dnů od výsevu do vzejití (Tabulka 2 a 3), a 

přibližně měsíc po výsevu byl odhadem hodnocen počáteční zápoj porostů na celé parcele v 

% vyjádření (Graf 1-2). Z výsledků vyplývá, že obalení nemělo zásadní vliv na rychlost 

vzejití travních ani jetelových druhů. Pouze u druhu Medicago lupulina bylo u neobaleného 

osiva zjištěno v průměru 2,7 denní zpomalení vzcházení v polních podmínkách. 

 

Tabulka 2: Rychlost vzcházení vyjádřená počtem dnů od výsevu do vzejití ve variantě 

neošetřeného osiva a osiva obaleného technologií WASP (průměr 2017-2018). Přehledná 

tabulka s průměrnými hodnotami. 

  Počet dnů od výsevu do vzejití porostů 

Druh Neobalené osivo Obalené osivo 

Festuca pratensis 12,4 13,7 

Festuca rubra 14,3 12,3 

Lolium perenne 12,7 13,3 

Phleum pratense 13,9 13,9 

Poa pratensis 23,7 25,8 

Anthyllis vulneraria 7,6 9,6 

Medicago lupulina 10,7 8,0 

Melilotus albus 9,1 7,3 

Onobrychis viciifolia 9,4 11,0 

Trifolium repens 9,8 9,8 

 



Tabulka 3: Rychlost vzcházení vyjádřená počtem dnů od výsevu do vzejití ve variantě 

neošetřeného osiva a osiva obaleného technologií WASP (průměr 2017-2018). Výsledky 

statistického testování rozdílů. 

Druh a varianta Počet dnů do vzejití Signifikance 

Melilotus albus WASP 7,3 a 

Anthyllis vulneraria Neobalené 7,6 a 

Medicago lupulina WASP 8,0 a 

Melilotus albus Neobalené 9,1 ab 

Trifolium repens Neobalené 9,3 ab 

Onobrychis viciifolia Neobalené 9,4 abc 

Anthyllis vulneraria WASP 9,6 abc 

Trifolium repens WASP 9,8 abc 

Medicago lupulina Neobalené 10,7 abcd 

Onobrychis viciifolia WASP 11,0 abcd 

Festuca rubra WASP 12,3 bcde 

Festuca pratensis Neobalené 12,4 bcde 

Lolium perenne Neobalené 12,7 bcde 

Lolium perenne WASP 13,3 cde 

Festuca pratensis WASP 13,7 de 

Phleum pratense Neobalené 13,9 de 

Festuca rubra Neobalené 14,3 de 

Phleum pratense WASP 15,3 e 

Poa pratensis Neobalené 23,7 f 

Poa pratensis WASP 25,8 f 

 

Hodnocením počátečního zápoje porostů byly zjištěny některé obecné trendy. U travních 

druhů byl ve variantě obalovaného osiva sledován nižší počáteční zápoj ve srovnání s 

variantou s neošetřeným osivem s výjimkou druhu Phleum pratense. Počáteční růst rostlin z 

obalených semen je v případě travních druhů pomalejší. V případě jetelovin byl sledován 

zcela opačný trend, kdy většina druhů (kromě druhu Anthyllis vulneraria) měla vyšší 

počáteční zápoj ve variantě s neobaleným osivem. 



 
Graf 1: Počáteční zápoj zkoušených travních druhů. 

 

 
Graf 2: Počáteční zápoj zkoušených druhů jetelovin. 

 

V rámci tohoto pokusu probíhalo hodnocení pokryvnosti jednotlivých druhů. Získaná 

prezenčně-absenční data, která byla přepočtena na procentní vyjádření, jsou uvedena v 

Tabulce 4 a 5. Z výsledků je zřejmé, že vyšších hodnot pokryvností porostů dosahovaly 

jeteloviny. 

 



Tabulka 4: Výsledky hodnocení pokryvnosti trav a jetelovin (průměr 3 opakování a všech 

termínů hodnocení; lokalita Hodonín – Pánov). Přehledná tabulka s průměrnými hodnotami. 

  Pokryvnost  porostu (%) 

Druh Varianta s neobaleným osivem Varianta s obaleným osivem 

Poa pratensis 3,9 3 

Phleum pratense   6,4 4,7 

Festuca rubra 22,9 20,6 

Festuca pratensis 27,5 21,3 

Lolium perenne 36,4 36,7 

Trifolium repens 38 30 

Medicago lupulina 34,2 39,6 

Anthyllis vulneraria 42,2 29,9 

Melilotus albus 57,6 46,9 

Onobrychis viciifolia 66,3 54,4 

 

Tabulka 5: Výsledky hodnocení pokryvnosti trav a jetelovin (průměr 3 opakování a všech termínů 

hodnocení; lokalita Hodonín – Pánov). Výsledky statistického testování rozdílů. 

Druh a varianta Pokryvnost (%) Signifikance 

Poa pratensis WASP 3,0 a 

Poa pratensis Neobalené 3,9 a 

Phleum pratense   WASP 4,7 a 

Phleum pratense   Neobalené 6,4 a 

Festuca rubra WASP 20,6 b 

Festuca pratensis WASP 21,3 b 

Festuca rubra Neobalené 22,9 bc 

Festuca pratensis Neobalené 27,5 cd 

Anthyllis vulneraria WASP 29,9 de 

Trifolium repens WASP 30,0 de 

Medicago lupulina Neobalené 34,2 ef 

Lolium perenne Neobalené 36,4 fg 

Lolium perenne WASP 36,7 fg 

Trifolium repens Neobalené 38,0 fgh 

Medicago lupulina WASP 39,6 gh 

Anthyllis vulneraria Neobalené 42,2 h 

Melilotus albus WASP 46,9 i 

Onobrychis viciifolia WASP 54,4 j 

Melilotus albus Neobalené 57,6 j 

Onobrychis viciifolia Neobalené 66,3 k 

 

Souhrnné výsledky ukazují, že obalení semen trav a jetelovin nemělo pozitivní vliv na 

zvýšení pokryvnosti těchto druhů. U travních druhů byla průměrná pokryvnost ze všech 

termínů hodnocení obdobná mezi variantami s neobaleným i obaleným osivem. V případě 

některých druhů jetelovin byla dokonce vyšší pokryvnost sledována ve variantě s neobaleným 

osivem (Anthyllis vulneraria, Melilotus albus, Onobrychis viciifolia). Peletizací semen má být 



podpořena vzcházivost porostů a vývoj bezprostředně po zasetí v případě nedostatku vláhy. 

Předpokládáme, že v pozdějším období se již účinek obalení semen technologií WASP 

neprojevuje. 

 

Závěr 

Obalování osiva nemá vliv na celkovou hodnotu polní vzcházivosti. Obalované osivo ve 

srovnání s osivem neobaleným déle vzchází. Dosažené výsledky se mezi jednotlivými druhy 

statisticky významně liší. Z hlediska využití u trav a jetelovin na velkých plochách nemá 

obalování osiva praktický význam. Obalování osiva lze doporučit pro maloplošné výsevy, kde 

je žádoucí rovnoměrné a rychlé zapojení vzcházejícího porostu. Optimálního efektu obalování 

osiva je přitom dosahováno za normálních vlhkostních podmínek nebo za podmínek mírného 

sucha, nikoliv za podmínek silného sucha. Během období výrazného sucha je pro získání 

pozitivního efektu obalování osiva potřebná zálivka. 
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Abstract 

The main aim of our research was testing the influence of seed coating on field emergence in 

selected grass and legume species. Seed coating is a tool, that eliminates the influence of 

drought and salinization due to improving of water availability for sown seeds during the 

emergence period. The field experiment was located in dry area with continental climate near 

Hodonín (in the Southeast of the country) on sandy acid soils. During the first two weeks after 

sowing the emergence rate was evaluated in individual grass and legume species. Grasses had 

higher initial cover values compared to legumes. Approximately a month after sowing 

percentage cover of tested species was estimated. Higher plot cover values were observed in 

legume species compared to grasses. After three years of evaluation it can be concluded, that 

there is no positive effect of seed coating on the field emergence and subsequent vegetation 

development. Seed coating only prolongs the emergence period. Obtained results show 

statistically significant differences among tested species. From the point of view of utilisation 

grass and legume species on large areas the seed coating has no practical and economical 

effect.  

Seed coating can be recommended for sowing of small areas, where even and fast 

development of emerging stand is essential. Seed coating gives the best effect during normal 

moisture conditions or during moderate drought. Under severe drought the effect of coating is 

strongly eliminated and artificial watering is necessary. 

Keywords: Arid areas, agriculture, greening, vegetation cover 
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