
Hodnocení velikosti listové plochy
u trsové výsadby trav

Cíl
Cílem této aktivity bylo porovnání dvou odliš-

ných lokalit z pohledu možnosti pěstování vybra-
ných teplomilných druhů trav. Sledována byla veli-
kost listové plochy u trsové výsadby suchomilných
druhů trav. 

Metodika
Z okrasných zahradnických školek byl shro-

mážděn vegetativní materiál vybraných druhů trav
z teplých podnebních pásem. Ten byl v roce 2008
vysazen na dvou stanovištích (Rousínov a Zubří,
tab.1) po 5 rostlinách ve třech opakováních. Ve
druhém roce po výsadbě (28.7.2010 Zubří,
4.8.2010 Rousínov) byly u druhů Saccharum
ravennae, Panicum virgatum a Sorgastrum nutans
odebrány stébla rostlin pro měření listové plochy.
Zaznamenán byl počet listů na jednom stéble. Při
odběrech byla změřena také výška listového patra
trsů. Plocha listů z jednoho stébla byla měřena pří-
strojem AM 300 (ADC BioScientific Ltd., UK)
a byla vyjádřena v cm2. K statistickému hodnocení
byl použit program STATISTICA 9.0 (StatSoft
Inc., USA).

Výsledky
Nejmenší listová plocha byla zjištěna u druhu

Sorgastrum nutans, přičemž nebyly zjištěny rozdíly
mezi sledovanými lokalitami (tab. 2). U druhu
Panicum virgatum také nebyl zaznamenán rozdíl
v listové ploše na dvou lokalitách. Listová plocha
u druhu Saccharum ravennae byla na lokalitě Zubří
313,8 cm2, na lokalitě Rousínov dosahovala téměř
dvojnásobek (622,4 cm2). Výška rostlin k datu
odběru vzorků byla u tohoto druhu na lokalitě
Rousínov vyšší o 25% v porovnání s výškou rostlin
na lokalitě Zubří. Také výška rostlin druhu Panicum
a Sorgastrum byla větší na lokalitě Rousínov a to
o 25,7 % a 38,5 % v porovnání s lokalitou Zubří.
Počet listů na jednom stéble u jednotlivých druhů
byl vyšší na lokalitě Rousínov, ale rozdíly nebyly
statisticky průkazné (tab. 2).

Sledované teplomilné druhy trav jsou schopny
v našich podmínkách bez problémů přezimovat
a lze je pěstovat i v chladnějších lokalitách, při-
čemž výška rostlin a listová plocha (u druhu
Saccharum) dosahuje vyšších hodnot v teplejší
oblasti.
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Hodnocení hmotnosti kořenové
biomasy u monokulturních porostů
vybraných trav

Cíl Aktivity
Zhodnocení vlivu působení odlišných agroeko-

logických podmínek (lokalita Zubří a Rousínov) na
hmotnost a stratifikaci kořenové biomasy u mono-
kultur vybraných suchovzdorných travních druhů. 

Metodika 
V květnu 2008 byly na dvou lokalitách ručně

vysety monokultury vybraných druhů trav Poa
pratensis 'Slezanka', Poa pratensis 'Hifi', Poa
bulbosa, Cynodon dactylon, Festuca ovina 'Jana',
Festuca ovina 'Quatro', Festuca arundinacea
'Finelawn', Festuca pallens a Festuca brevipila.
Parcelky o velikosti 2,5 m2 byly uspořádány
ve třech opakováních. 

Odběr půdního monolitu byl proveden na konci
vegetační sezóny (8. 10. 2010 Rousínov, 13. 10.
2010 Zubří) půdní sondýrkou do hloubky 200 mm.
Ze získaného vzorku byla odstraněna reziduální
nadzemní biomasa a zbylý půdní monolit byl rozříz-
nutím rozdělen na vrstvu 0-20 mm a 21-200 mm
od povrchu půdy. Hmotnost suchých kořenů byla
přepočtena na jednotku plochy (g.m-2). K statistic-
kému vyhodnocení byl použit program STATISTICA
9.0 (StatSoft Inc., USA).

Výsledky
V půdní vrstvě 0-20 mm byla největší hmot-

nost kořenů zjištěna u lipnice luční 'Hifi' na stano-
višti Rousínov (graf 1). Tento druh se nelišil statis-
ticky významně s hmotností kořenů na stanovišti
Zubří. Graf 1 uvádí vyšší hmotnosti kořenů v půdní
vrstvě 0-20 mm u sledovaných druhů (kromě Poa
pratensis 'Slezanka') na lokalitě Rousínov, rozdíly
ale nejsou statisticky průkazné. Travní druh
Cynodon dactylon se ve sledovaném roce na loka-
litě Zubří nevyskytoval a druhy Festuca pallens
a Poa bulbosa nedosahovaly při odběrech půdních
vzorků dostatečnou pokryvnost, proto kořeny
nebyly odebírány.

Hmotnost suchých kořenů v půdní vrstvě
21-200 mm se statisticky významně nelišila mezi
sledovanými lokalita-
mi v rámci jednoho
druhu a odrůdy (graf 2).
Největší hmotnost
kořenů byla zazname-
nána u druhu Cynodon
dactylon v Rousínově
(500,7 g.m-2). Největší
rozdíly mezi lokalitami
(statisticky neprůkaz-
né) byly zaznamenány
u druhu Festuca brevi-

pila, přičemž vyšší hmotnost kořenů v této vrstvě
byla zjištěna na stanovišti Rousínov. 

Graf 3 uvádí hmotnost suchých kořenů v celém
sledovaném profilu, tj. v půdní vrstvě 0-200 mm.
Nejvyšší hodnota byla zjištěna u travního druhu Poa
pratensis 'Hifi' na lokalitě Rousínov – 1042,2 g.m-2.
Všechny druhy vykazovaly stejnou tendenci, tedy
vyšší hmotnost kořenů na lokalitě Rousínov (kromě
druhu Poa pratensis 'Slezanka'). Rozdíly nebyly
statisticky průkazné.
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