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Materiál a metody
‒ pokus probíhal v letech 2014 – 2016 v blízkosti obce Kaplice – 650 m.n.m., trvalý travní porost
‒ 5 variant – bez hnojení, minerální hnojení (LAV 27.5%, 50 kg N/ha), 50, 150, 300 kg N/ha digestátu
‒ dávky aplikovány dělěně během roku – na jaře, po 1. seči, na podzim
‒ digestát z BPS Věžovaté Pláně
‒ hodnocena byla projektivní dominance druhů, druhová diverzita (Hillův index)
‒ produkce biomasy nadzemní na ploše 35 m2 ve 4 opakováních 

Tato studie byla vytvořena díky finanční podpoře grantu GAJU 120/2016/Z.

Vybrané druhy, 
agrobotanické skupiny

Rok, seč, pokryvnost v % D

2014 2015 2016

1. seč 2. seč 1. seč 2. seč

Agrostis capillaris 20 14 23 24 20

Ferstuca arundinacea 4 10 10 4 5

Festuca pratensis 10 7 4 7 12

Festuca rubra 12 13 12 16 14

Trávy 51 65 67 66 70

Lathyrus pratensis 16 11 17 15 14

Trifolium pratense 1 . . 2 +

Trifolium repens 6 1 + 3 4

Jeteloviny 30 12 17 21 19

Ostatní byliny 19 23 16 13 11

Vývoj pokryvnosti vybraných druhů a agrobotanických skupin u nehnojeného travního porostu

Vývoj pokryvnosti vybraných druhů a agrobotanických skupin v TTP při vysoké dávce digestátu 
(300 kg N/ha).

Vybrané druhy, 
agrobotanické skupiny

Rok, seč, pokryvnost v % D

2014 2015 2016

1. seč 2. seč 1. seč 2. seč

Agrostis capillaris 20 11 13 12 10

Ferstuca arundinacea 4 3 12 10 10

Festuca pratensis 10 12 8 12 12

Festuca rubra 12 13 10 14 10

Trávy 51 62 60 68 67

Lathyrus pratensis 16 18 17 19 15

Trifolium pratense 1 + + + .

Trifolium repens 6 3 4 + .

Jeteloviny 30 22 21 19 16

Ostatní byliny 19 16 19 14 17

Průměrná produkce sušiny z TTP při různém způsobu a intenzitě hnojení v letech 2015 - 2016

Závěr 
Současný systém obhospodařování travních porostů nezabezpečuje vždy u všech travních 
porostů optimální způsob jejich obhospodařování a využívání, které by vedlo k optimalizaci 
porostové skladby, zlepšení kvality biomasy a ke zvýšení produkční účinnosti objemných krmiv. 
Z hlediska plošné stabilizace výnosů a harmonizace produkčních a mimoprodukčních funkcí TTP 
by bylo vhodné hnojení jen nízkou nebo střední dávkou digestátu (do 150 kg N.ha-1.rok-1), nebo při 
vyšších dávkách důsledné střídání hnojených ploch (hnojení 1x za 2-3 roky). Při aplikaci vyšších 
dávek digestátu je vhodné přejít na trojsečné využívání porostů (výjimečně i čtyřsečné), čímž se 
omezí ruderalizace porostů a zajistí vyšší kvalita píce. Aplikace vhodné dávky digestátu (50 – 150 
kg N.ha-1, resp. 9,4 t.ha-1, 28,3 t.ha-1 digestátu) může přispět ke zvýšení pokryvnosti vyšších trav, 
hlubšímu prokořenění půdy a k lepšímu hospodaření porostů s vodou a živinami. 

Průměrná produkce sušiny z TTP při různém 
způsobu a intenzitě hnojení v roce 2016

Průměrná produkce sušiny z TTP při různém 
způsobu a intenzitě hnojení v roce 2015

Pokusná plocha před aplikací hnojiva a digestátu. Pokusná plocha po aplikaci digestátu před 
1. sečí.

Vzhled pokusné plochy, kde byla aplikována 
nejvyšší dávka digestátu – 300 kg N/ha.

Detail porostu na parcelce s nejvyšší 
aplikovanou dávkou digestátu. Převládají 
širokolisté kostřavy.

Úvod
– TTP  jsou významným zdrojem biomasy ve výrobě objemné píce i jako zdroj biomasy pro BPS
– výměra TTP se trvale zvyšuje vzhledem k produkčním i mimoprodukčním funkcím - v roce 2015      

přesáhla výměra TTP v ČR milion hektarů
– jednou z mimoprodukčních funkcí TTP je funkce biotopu pro řadu heliofytních trav, bylin a jetelovin
– druhová pestrost, diverzita a pokryvnost agrobotanických skupin úzce souvisí i s vlivem vodního 

deficitu a vyšších teplot a nadbytku živin 
– při hnojení se u TTP uplatňují převážně tekutá organická hnojiva – močůvka, digestát z BPS a 

méně i ředěná kejda a nespornou výhodou je současná zálivka
– TTP  ponechané zcela bez hnojení jsou náchylnější k rozšiřování méně hodnotných trav a nízkých 

bylin, které poskytují za sucha jen minimum biomasy 
– účinky různých dávek digestátu na TTP nebyly dosud experimentálně ověřeny ve vztahu 

k působení na botanickou skladbu, produkci a kvalitu píce. 

Summary 
We tested the influence of graded doses of digestate on botanical composition, species diversity and 
dry matter production of permanent grassland mowed 2 times in a year in vicinity of Kaplice - 
Chuchelec, 660 m a.s.l.) in 2014 - 2016. Different doses of digestate 9.4 t ha-1, 28.3 t ha-1 and 56.6 t 
ha-1 corresponding to 50 kg N.ha-1, 150 kg N.ha-1 and 300 kg N.ha-1 were studied. Agrostis capillaris 
and Festuca rubra dominated in nonfertilized variant and in variants under 50 kgN.ha-1 . In variants 
with 150 and 300 kg N.ha-1 F. pratensis a F. arundinacea dominated. The significant differences in 
production of dry matter were observed after two years of digestate treatment (p< 0.01) with a yield 
from 6.42 t ha-1  to 11.22 t ha-1 DM (300 kg-1 N.ha).


	Slide 1

