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Základní údaje

1.1 Organizace účastnící se projektu
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. – příjemce-koordinátor
Strnady 136, 25202 Jíloviště
Statutární zástupce: Doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., ředitel výzkumného ústavu

1.2 Řešitelský tým
Řešitelský tým tvoří kmenoví pracovníci výzkumné stanice v Opočně, kteří se na řešení
podíleli dílčími úvazky. Jsou to:
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Další řešitelé:
RNDr. Jarmila Martincová
Ing. Evelína Erbanová, Ph.D.
Ing. Ondřej Špulák, Ph.D.
Další pracovníci: E. Ráčková, Ing. Z. Ráček, V. Tošovská.
Od září 2019 nastoupila místo Ing. Evelíny Erbanové, Ph.D. (mateřská dovolená) Ing. Jana
Hacurová.
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Úvod

Cílem projektu je ověření provozní využitelnosti metod, které umožní rychlé stanovení
aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu listnatých dřevin buku lesního a dubu
zimního a letního. Řešení projektu probíhalo od září 2017 do konce roku 2020.
Kromě hodnocení vzorků sadebního materiálu z různých lesních provozů (po vyzvednutí, po
skladování, po založení před výsadbou), bylo využíváno cílené vystavení rostlin různým
stresům. Byly hodnoceny sazenice buku a dubu vystavené různě dlouhému vysychání,
sazenice krátkodobě i dlouhodobě založené ve venkovních podmínkách nebo skladované
v klimatizovaných skladech a krytokořenné semenáčky přezimované v různých podmínkách.
Celkem bylo vyhodnoceno ca 2000 sazenic buku lesního a ca 1900 sazenic dubů z 95 souborů
od každé dřeviny.
V průběhu řešení byly upřesňovány metodické postupy a zjišťovány faktory, které by mohly
ovlivnit věrohodnost měření.
Byly realizovány pokusy simulující různé způsoby manipulace (včetně nesprávných) pro
nalezení metod, které indikují poškození aplikovanými nepříznivými vlivy. Hlavní pozornost
byla zaměřena na ovlivnění fyziologického stavu suchem a mrazem.

3

Používané metody hodnocení fyziologického stavu

3.1 Měření vodního stresu rostlin (plant moisture stress - PMS) tlakovou
komorou
Ztráta vody během manipulace před výsadbou je považována za jeden z hlavních prvků
působících šok z přesazení. Výsadba do suché půdy nebo následný přísušek pak vodní stres
dále prohlubují, což může mít pro rostliny až fatální následky.
Měření vodního stresu tlakovou komorou (plant moisture stress PMS) je nejčastěji
používanou metodou pro zjišťování možného narušení vodního režimu rostlin během
manipulace od vyzvedávání ve školce až po výsadbu na zalesňované plochy. Její použití pro
sadební materiál smrku a borovice bylo podrobně popsáno v metodice „Provozně použitelný

1
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postup hodnocení aktuálního stavu vodního režimu sadebního materiálu smrku ztepilého
a borovice lesní“.

3.1.1 Postup měření
Hodnocení vodního stresu PMS spočívá v umístění odříznutých terminálních částí rostlin
pomocí pryžového těsnění do tlakové komory s řeznou plochou vyčnívající přes komorové
víko. Velikost jednotlivých vzorků není důležitá, limitována je pouze velikostí komory.
Ze zásobníku stlačeného dusíku je následně přes redukční ventil pomalu zvyšován tlak
v komoře. Tlak plynu potřebný pro vytlačení první kapky vody na řezné ploše je zaznamenán
jako hodnota vodního stresu rostliny PMS.

Obr. 1: Vybavení pro měření vodního stresu PMS tlakovou komorou.
Vodní sloupec v xylému rostliny má stálé určité napětí, jako kdyby tam byla natažená guma.
Když je odříznuta část rostliny, vodní sloupec se přeruší a protože je pod napětím, ustoupí
zpět do xylému (jako po přeříznutí napnutá guma). Při umístění vzorku rostliny (část větve
nebo terminálního výhonu) do tlakové komory a postupným zvyšováním tlaku je voda tlačena
zpět k řeznému povrchu. Jakmile se kapička vody objeví na řezné ploše, tlak na ventilu
přístroje indikuje vodní stres rostliny PMS. Tento tlak je roven napětí vodního sloupce
v xylému v době, kdy byl vzorek odříznut od rostliny a odpovídá
síle, jakou je voda v rostlině poutána.
Hodnoty vodního potenciálu nebo vodního stresu jsou uváděny
v barech nebo MPa, kdy 1 MPa = 10 barů. Odpovídají vodnímu
potenciálu ψ, který má záporné hodnoty, zatímco vodní stres PMS
má stejně veliké hodnoty kladné.

3.1.2 Použitelnost

Obr. 2: Měření
vodního stresu PMS
tlakovou komorou.

Metoda měření vodního stresu PMS byla odzkoušena pro hodnocení
životaschopnosti sadebního materiálu buku lesního a dubů (zimního
a letního). Použita byla tlaková komora Model 1000 (PMS
Instrument Company, Oregon, USA).
Na základě rozsáhlého souboru dat z měření bylo zjištěno, že limitní
hodnoty PMS jsou druhově specifické. Zatímco při ověřování
popsané metody pro některé jehličnany se ukázalo, že hodnoty PMS
signalizující závažné narušení vodního režimu u borovice lesní jsou
vyšší než 15 barů a u smrku ztepilého vyšší než 30 barů,
u listnatých dřevin, zejména pak u buku a dubu, jsou tyto hodnoty
značně vyšší a zpravidla přesahují 40 barů. Při práci s tak vysokým
2
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tlakem je velmi důležité dodržovat bezpečnostní pravidla a při sledování řezné plochy se
zásadně nenaklánět nad víko přístroje.
Metoda hodnocení vodního stresu rostlin PMS poskytuje rychlé informace o stavu vodního
režimu, a tím o jednom z nejdůležitějších potenciálních předpokladů dobré ujímavosti a růstu
po výsadbě. Výrazně reaguje na osychání rostlin vystavených nesprávné manipulaci. Získané
údaje ukazují aktuální stav vodního režimu rostlin. Existují však určitá omezení. Vysoké
hodnoty PMS (nízký obsah vody) představují závažný symptom poškození a pravděpodobné
zhoršení ujímavosti a růstu. Nízké hodnoty PMS (vysoký obsah vody v rostlinách) nemusí ale
vždy znamenat dobrou vitalitu sadebního materiálu, zejména v případě poškození rostlin
jinými vlivy než suchem.

3.2 Měření elektrické vodivosti výluhů z rostlinných pletiv (relative
electrolyte leakage - REL)
Pokud došlo k poškození kořenů sadebního materiálu způsobem, který neovlivnil aktuální
vodní režim rostlin (mrazem, mechanicky), není možno toto poškození odhalit měřením
vodního stresu PMS. V takovém případě je doporučeno použít metodu měření relativní
elektrické vodivosti výluhů. Tato metoda je založena na skutečnosti, že poškozená nebo mrtvá
pletiva uvolňují do vody podstatně více elektrolytů než pletiva živá s nepoškozenými
buněčnými membránami. Hodnoceny jsou výluhy z různých částí rostlin (jemné nebo silné
kořeny, části větviček nebo kmínků).
Měřenou charakteristikou je relativní elektrická vodivost počítaná jako procentuální podíl
vodivosti čerstvých pletiv na celkové vodivosti pletiv po jejich usmrcení podle vzorce:
relativní vodivost = (vodivost čerstvých/vodivost usmrcených pletiv) x 100.

3.2.1 Postup měření
Metoda spočívá v měření elektrické vodivosti výluhů z pletiv v čerstvém stavu a po usmrcení.
Pro vyluhování je používána destilovaná voda. Vodivost je měřena laboratorním
konduktometrem inoLab Cond Level 1se sondou wtw TetraCon 325 s vestavěnou kompenzací
teploty (WTW GmbH). Pletiva jsou usmrcována varem po dobu 30 minut v nádobě
s regulovanou teplotou ROMMELSBACHER (obr. 3).

Obr. 3: Měření elektrické vodivosti výluhů.
Na výrazné poškození rostlin suchem reagují nejsilněji výluhy z jemných kořenů (slabších
než 1 mm). Na poškození rostlin mrazem reagují silně výluhy z hlavních (kůlových) kořenů.
Vzorky jemných kořenů o hmotnosti ca 0,5 až 1 g nebo vzorky silného kořene o délce 1,5 až
2 cm rozstřižené na 3 části jsou pečlivě očištěny a promyty vodovodní a následně třikrát
destilovanou vodou. To zajistí odstranění zbytků zeminy a dalších nečistot, které by
ovlivňovaly výsledky. Promyté vzorky jsou vloženy do zkumavek s 16 ml destilované vody,
3
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protřepány a ponechány vyluhovat do dalšího dne. Po dalším protřepání je změřena elektrická
vodivost výluhů (čerstvá pletiva). Zkumavky se vzorky jsou zavíčkovány. I se stojánky jsou
vloženy do varné nádoby s vodou dosahující nad úroveň hladiny vody ve zkumavkách a po
dobu 30 vystaveny teplotě nad 100 °C. Následuje vyluhování do dalšího dne a po protřepání
provedeme druhé měření elektrické vodivosti výluhů z usmrcených pletiv. Velikost použitých
vzorků není rozhodující vzhledem k tomu, že se zjišťuje relativní hodnota (poměr dvou
vodivostí ze stejných vzorků).

3.2.2 Použitelnost
Výsledky měření jsou k dispozici během 3 dnů. Metoda je vhodná především pro hodnocení
kvality krytokořenných semenáčků buku a dubů vystavených nepříznivým vlivům (nízké
teplotě) během přezimování.

3.3 Vodní deficit (water deficit - WD)
Vodní deficit (WD) je definován jako množství vody potřebné do plného nasycení rostlinných
pletiv vodou. Poskytuje smysluplnější hodnocení vodního režimu než prosté zjišťování
obsahu vody z rozdílu čerstvé hmotnosti a sušiny vyjádřené v % sušiny, protože podíl sušiny
ve vzorku se během růstu mění. Vodní deficit WD je vztažen k obsahu vody v plně
nasycených pletivech a tak lépe vyjadřuje vztah s fyziologickými funkcemi.
Segment rostliny je po zvážení ponořen do vody a ponechán sytit po několik hodin. Zjištěna
je aktuální hmotnost čerstvého vzorku, hmotnost po plném nasycení a následně hmotnost
sušiny. Vodní deficit je počítán podle vzorce:
WD = (hmotnost po nasycení– čerstvá hmotnost)/(hmotnost po nasycení – sušina) * 100.

3.3.1 Postup měření
Vodní deficit je měřen na segmentech kmínků. Při komplexním hodnocení jsou 2 – 3 cm
dlouhé segmenty odebírány pod místem, kde byly odstřiženy terminální části pro měření PMS
tlakovou komorou. Povrch vzorků je pečlivě očištěn vodou a osušen ubrouskem. Potom jsou
rychle zváženy s přesností na 0,001 g (váhy OHAUS Pioneer PA413). Po vložení do
zkumavek s vodou jsou ponechány sytit do následujícího dne. Následně jsou vzorky postupně
vyjímány z vody, ubrouskem osušeny na povrchu a zváženy pro zjištění hmotnosti po
nasycení. V sušárně jsou potom při 105 °C vysušeny do konstantní hmotnosti pro stanovení
sušiny.

3.3.2 Použitelnost
Hodnoty vodního deficitu WD poskytují informaci o aktuálním nedostatku vody v rostlinách,
a tím o možném narušení normálního vodního režimu nadměrným vyschnutím. Výsledky jsou
k dispozici během několika dnů.

3.4 Růstový potenciál kořenů (root growth potential - RGP)
Růstový potenciál kořenů je definován jako schopnost rostliny rychle obnovit růst kořenů po
výsadbě do příznivých podmínek. Je hodnocen jako počet nových kořenů vytvořených
v definovaných podmínkách v daném časovém intervalu. Vyjadřuje potenciální schopnost
zakládání a růstu nových kořenů po přesazení rostlin do optimálních růstových podmínek
(Ritchie, Tanaka 1990). Odráží komplexně aktuální fyziologický stav sadebního materiálu.
Jestliže došlo k jeho poškození nebo narušení fyziologického stavu různými typy stresových
faktorů, na rychlosti obnovy růstu kořenů se to zpravidla výrazně projeví.

4
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3.4.1 Postup hodnocení
Hodnocení růstového potenciálu kořenů RGP probíhá podle standardního operačního postupu
akreditované laboratoře Školkařská kontrola. Sazenice jsou umístěny do nádob se směsí
vláknité rašeliny a perlitu. Po dobu 3 týdnů jsou pěstovány v růstové komoře při teplotě 22 °C
a relativní vlhkosti vzduchu 70 %. Délka dne je umělým přisvětlováním nastavena na
16 hodin.

Obr. 5: Hodnocení růstového potenciálu kořenů.
Po skončení testu jsou kořeny šetrně promyty a jsou počítány nově vyrostlé (bílé) kořeny, a to
odděleně kořeny delší než 5 mm a kořeny krátké.

3.4.2 Použitelnost
Výsledky měření jsou k dispozici během 3 - 4 týdnů. Metoda je vhodná pro komplexní
hodnocení fyziologické kvality prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu buku
a dubů.

4

Zjišťování možného ovlivnění výsledků manipulací se vzorky

4.1 Ovlivnění výsledků během manipulace v laboratoři
Odebírané vzorky sadebního materiálu byly krátkodobě uloženy v klimatizovaném skladu
v uzavřených polyetylenových pytlích. Před vlastním měřením byly temperovány na
laboratorní teplotu. Při měření byly sazenice po jedné vybírány z pytle a měřeny. Porovnáním
hodnot fyziologických znaků 30 sazenic postupně hodnocených z jednoho vzorku bylo
zjišťováno, zda tato manipulace neovlivnila získané výsledky.

Obr. 6: Vliv manipulace během měření na hodnoty PMS a REL jemných kořenů u sazenic
buku lesního (tečkované čáry představují lineární spojnici trendu)
5
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Obr. 7: Vliv manipulace během měření na hodnoty PMS a REL jemných kořenů u sazenic
dubu zimního (tečkované čáry představují lineární spojnici trendu)
Vliv manipulace se vzorky spojené s postupným měřením jednotlivých rostlin byl hodnocen
u prostokořenných sazenic buku lesního (obr. 6) a dubu zimního (obr. 7) neexponovaných
nebo vystavených vysychání po 2 hodiny. Měření 30 sazenic trvalo ca 90 minut, během
kterých byly sazenice postupně vybírány z polyetylenového pytle a podrobovány jednotlivým
analýzám.
Výsledky ukázaly, že manipulace se vzorky během měření neovlivňuje získané hodnoty.
Vztah mezi pořadím neexponovaných sazenic a hodnotami vodního stresu PMS a relativní
elektrické vodivosti výluhů REL, vyjádřený korelačními koeficienty není signifikantní.

4.2 Vliv doby odběru (denní dynamika sledovaných hodnot)
Na jaře 2018 bylo zjišťováno, jak se hodnoty vodního stresu a obsahu vody ve větvičkách
buku a dubu mění v průběhu denních hodin. Tato znalost denní dynamiky je důležitá pro
upřesnění, zda denní doba odběru vzorků neovlivňuje získané výsledky. Za jasného dne byly
ve dvouhodinových intervalech odebírány vzorky větví z mladých jedinců buku lesního
a dubu zimního. Za slunečného počasí se teplota vzduchu zvyšovala z 14,7 °C v 7 hodin ráno
na 20 °C v odpoledních hodinách.

Obr. 8: Denní dynamika PMS a obsahu vody ve větvičkách buku lesního a dubu zimního.
Svislé úsečky znázorňují směrodatnou odchylku.
Výsledky ukázaly jen malé rozdíly PMS a obsahu vody mezi jednotlivými dobami odběru,
menší než rozdíly mezi jednotlivými rostlinami (obr. 8). Je tedy možno předpokládat, že na
6
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rozdíl od jehličnatých dřevin v jarním období denní doba odběru bezlistých vzorků
neovlivňuje významněji hodnoty vodního stresu PMS a obsahu vody ve větvičkách buku
lesního a dubu zimního.

5

Zjišťování vlivu záměrného vysychání na sledované fyziologické znaky

Pokusy se záměrným vysycháním prostokořenných sazenic buku lesního a dubů byly
realizovány na podzim 2017 (1 soubor buku, 1 soubor dubu). Na jaře 2018 byly podrobeny
vysychání 4 soubory buku a 4 soubory dubu stejného původu – čerstvě vyzvednuté sazenice,
sazenice po přezimování v klimatizovaném skladu při teplotě pod nebo nad bodem mrazu
a sazenice přes zimu založené v půdě. Na jaře 2019 byl pokus s vysycháním opakován se
sazenicemi buku a dubů z klimatizovaného skladu ze dvou různých školek. Cílem pokusů
bylo zjistit reakci různě přezimujících sazenic na vystavení vysychání a použitelnost různých
metod pro indikaci poškození sazenic vysycháním.

Obr. 9: Řízené vysychání sazenic buku lesního.
Sazenice byly během vysychání volně rozloženy na policích s obnaženými kořeny
vyčnívajícími do místnosti pro simulaci nesprávné manipulace (obr. 9). Expozice trvala 2 až
18 hodin. Po každé době vysychání byly sazenice uzavřeny do polyetylenových pytlů
a jednotlivě odebírány pro fyziologická měření. Další část sazenic z každé varianty vysychání
byla použita pro hodnocení růstového potenciálu kořenů a pro venkovní kontrolní výsadbu.
Pro měření, pro hodnocení RGP i pro kontrolní výsadby bylo vždy od každé dřeviny
a varianty vysychání použito 30 ks sazenic. Celkem byl v těchto pokusech laboratorně
hodnocen fyziologický stav u 840 sazenic od každé dřeviny. Stejné počty byly použity pro
hodnocení růstového potenciálu kořenů a pro venkovní výsadby.

5.1 Výsledky hodnocení prostokořenných sazenic buku lesního vystavených
vysychání
5.1.1 Podzim 2017
Výsledky laboratorního hodnocení prostokořenných sazenic buku lesního na podzim 2017
jsou znázorněny na obr. 10.
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Obr. 10: Vliv doby vysychání sazenic
buku lesního na jejich vodní stres
(PMS), relativní elektrickou
vodivost výluhů (REL) z jemných
a silných kořenů a na vodní
deficit (WD) zjišťovaný ze
segmentů kmínků po jich plném
nasycení vodou.

Vodní stres (PMS) měřený tlakovou komorou se výrazně zvyšoval s prodlužující se dobou
vysychání. Po 18 hodinách vysychání již hodnoty PMS přesahovaly 65 barů, tj. maximální
hodnotu, na kterou byl přístroj nastaven. Proto nemohly být hodnoty PMS měřeny a nejsou
v grafu uvedeny a do následujících pokusů již nebyla takto dlouhá doba vysychání u buku
zařazena. Výrazně měnil vodní deficit segmentů kmínků počítaný z množství vody využitého
pro dosycení a vyjadřovaný v % maximálního obsahu vody po nasycení.
Relativní vodivost výluhů (REL) z jemných kořenů se zvyšovala s prodlužujícím se
vysycháním, zatímco vodivost výluhů ze silných kořenů se měnila jen málo.

5.1.2 Jaro 2018
Obdobné výsledky byly získány i při hodnocení skladovaných a neskladovaných
prostokořenných sazenic buku na jaře 2018.

Obr. 11: Vodní stres PMS a vodivost výluhů z jemných kořenů RELj u sazenic buku lesního
vystavených různému přezimování a následnému vysychání.
8
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Vliv skladování a vysychání simulujícího nesprávnou manipulaci je znázorněn na obrázku 11.
S prodlužující se dobou expozice se zvyšovaly hodnoty vodního stresu rostlin PMS měřených
tlakovou komorou. Zvyšoval se i vodní deficit WD počítaný jako potřeba vody do plného
nasycení pletiv segmentu kmínku vyjádřená v % obsahu vody při plném nasycení. Obdobný
trend byl pozorován i u vodivosti výluhů z jemných kořenů RELj. Vodivost výluhů ze silných
kořenů RELs byla hodnocena pouze u některých variant. Hodnoty RELs byly nízké
(nepřesahovaly 32 %) a s vysycháním se výrazněji neměnily.

Obr. 12: Růstový potenciál RGP a podíl ztrát a špatného růst v kontrolní výsadbě u sazenic
buku lesního vystavených různému přezimování a následnému vysychání.
Na obrázku 12 je znázorněna obnova růstu kořenů během 3 týdnů po vysazení do optimálních
růstových podmínek (RGP). Růst nových kořenů byl pozorován u všech variant přezimování.
Obdobné výsledky byly pozorovány i u kontrolní výsadby do venkovních podmínek. Podíl
ztrát a sazenic se zaschlými vrcholy se zvyšoval již po expozici dvouhodinovému vysychání
a při delším vysychání dosahoval v některých případech až 100 procent. Na kvalitu růstu
kontrolních výsadeb pak měly značný vliv i podmínky počasí v době výsadby.
Důležité je zjištění, že soubory sazenic s lepším růstem měly i příznivější hodnoty
fyziologické kvality získané laboratorními metodami.
U souborů s vysokou mortalitou po výsadbě byly zjištěny i vyšší (méně příznivé) průměrné
hodnoty měřených fyziologických znaků. V některých případech ale nebyl úhyn tak vysoký,
jak by zvýšené hodnoty PMS a REL mohly naznačovat. Jednou z příčin může být skutečnost,
že kvalita sazenic je posuzována podle průměrných hodnot z 30členných souborů, které
mohou být silně ovlivněny nadměrně vysokými hodnotami některých jedinců.
Pro zmírnění těchto chyb byl zkoušen jiný způsob hodnocení výsledků, a to zjišťování
četností sazenic ve sledovaných souborech, jejichž hodnoty přesahují určité limity. Pro tento
účel byly vytvářeny histogramy znázorňující četnost sazenic v souborech podle velikostí
hodnot jednotlivých znaků. Obrázek 13 znázorňuje četnosti sazenic s PMS vyšším než 40
barů, s vodivostí výluhů z jemných kořenů RELj vyšším než 50 % a podíl sazenic uhynulých
nebo se špatným růstem pro jednotlivé varianty přezimování a doby vysychání.
Výsledky testování četností výskytu poškozených prostokořenných sazenic buku lesního
naznačily možnost předběžného stanovení mezních hodnot 40 barů pro vodní deficit PMS
a 50 % pro vodivost výluhů z jemných kořenů RELj, i když výsledky nebyly jednoznačné.
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Obr. 13: Četnosti sazenic s PMS
vyšším než 40 barů, s vodivostí
výluhů z jemných kořenů RELj
vyšším než 50 % a podíly sazenic
buku lesního uhynulých nebo se
špatným růstem pro jednotlivé
varianty přezimování a doby
vysychání.

5.1.3 Jaro 2019
V roce 2019 byly založeny opakované pokusy se zjišťováním vlivu vysychání
prostokořenného sadebního materiálu buku lesního na změny jejich fyziologického stavu
a následnou ujímavost a růst po výsadbě. Pro hodnocení byl použit sadební materiál ze dvou
lesních školek skladovaný přes zimní období ve skladech s teplotou pod bodem mrazu. Cílem
pokusů bylo vyvolání poškození sazenic a následné zjišťování tohoto poškození různými
metodami u prostokořenného sadebního materiálu pocházejícího z různého prostředí dvou
lesních školek.
Pokus na zjišťování vlivu vysychání prostokořenných sazenic ze dvou klimatizovaných
skladů (Cetkovice – C a Albrechtice – A) byl realizován na jaře 2019. Výsledky měření
vodního stresu PMS hodnoceného tlakovou komorou a vodního deficitu WD sazenic buku
lesního vystavených vysychání jsou znázorněny na obrázku 14. Z grafů je zřejmé, že již
dvouhodinová expozice výrazně zhoršila vodní režim sazenic a další zhoršení bylo
pozorováno po 6 hodinách vysychání.

Obr. 14: Vodní stres rostlin PMS a vodní deficit WD během vystavení sazenic buku lesního
vysychání.
Zvýšení PMS během vysychání bylo u obou souborů vysoce statisticky průkazné. Průkazné
rozdíly byly zjištěny i mezi soubory z Cetkovic a z Albrechtic při stejné době vysychání.
Vodní stres PMS neexponovaného buku z Cetkovic byl vyšší a odpovídal PMS buku
z Albrechtic dosaženému po 2 hodinách vysychání.
Také vodní deficit WD zjišťovaný z rozdílu aktuálního obsahu vody v segmentu kmínku
a obsahu vody po plném nasycení vykazoval u obou souborů významné rozdíly během
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vysychání (obr. 14). Průměrné hodnoty WD souborů z různých školek (Cetkovice
a Albrechtice) při stejných dobách vysychání se statisticky průkazně nelišily.

Obr. 15: Obsah vody v nadzemních částech a v kořenech vyjádřený v % sušiny během
vystavení sazenic buku lesního vysychání.
Jako srovnávací metoda pro hodnocení vodního režimu bylo použito gravimetrické stanovení
obsahu vody v pletivech rostlin. Významně vyšší obsah vody byl pozorován u buků ze školky
Albrechtice (obr. 15). To odpovídá zjištěným nižším hodnotám vodního stresu PMS. Obsah
vody v nadzemních částech i v kořenech klesal s prodlužující se dobou expozice. Průkaznost
rozdílů však nebyla tak výrazná jako u vodního stresu PMS a vodního deficitu WD.

Obr. 16: Relativní elektrická vodivost výluhů z jemných kořenů (RELj), ze silných kořenů
(RELs) a z kmínků (SEL) během vystavení sazenic buku lesního vysychání.
Hodnocení relativní elektrické vodivosti výluhů není zaměřeno přímo na zjišťování vlivu
vysychání, protože změny vodivosti nesouvisí přímo se změnami vodního režimu pletiv, ale
s poškozením buněčných membrán. V pokusech byla hodnocena vodivost výluhů z jemných
kořenů RELj (slabších než 1 mm), vodivost výluhů ze silných (převážně hlavních kůlových)
kořenů RELs a ze segmentů kmínků 3 cm nad kořenovým krčkem SEL. Průkazné zvýšení
během vysychání bylo pozorováno u vodivosti výluhů z jemných kořenů RELj (obr. 16).
U vodivosti výluhů ze silných kořenů (RELs) a z kmínků (SEL) nebyly během vysychání
11
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zjištěny žádné průkazné rozdíly. Z důvodu neprůkaznosti rozdílů již nebyla vodivost výluhů
z kmínků (SEL) u vzorků z Albrechtic (po 2 a 6 hodinách vysychání) měřena.

Obr. 17: Regenerace kořenů a podíl rašících sazenic buku lesního v 3týdenním testu RGP.
Komplexní fyziologický stav byl zjišťován v třítýdenním testu růstového potenciálu kořenů
RGP. Jak se zhoršoval fyziologický stav sazenic během vysychání, snižoval se i počet nově
vytvořených krátkých i delších kořenů a index rašení terminálních a bočních pupenů
v příznivém prostředí růstové komory v testech RGP (obr. 17).
Hodnocené fyziologické kvalitě odpovídá i ujímavost a podíl sazenic s dobrým růstem (bez
zaschlých vrcholů) v prvním roce po výsadbě (obr. 18). Vystavení sazenic vysychání vedlo
ke zvýšení úhynu a četnosti jedinců se zaschlými vrcholy.

Obr. 18: Podíl dobře rostoucích sazenic buku lesního a podíl ztrát a sazenic se zaschlými
vrcholy v prvním roce po výsadbě po vystavení různě dlouhému vysychání.
Při hodnocení fyziologického stavu sazenic listnatých dřevin byla zjištěna vysoká individuální
variabilita v rámci hodnocených variant. Proto byl v porovnání s jehličnany zvýšen počet
hodnocených jedinců v souboru z 20 na 30 kusů a jako další možnost hodnocení kvality
souborů byly využity četnosti výskytu jedinců s nepříznivými hodnotami jednotlivých
sledovaných znaků (obr. 19).
Podíl sazenic uhynulých nebo se zaschlými vrcholy korespondoval s četností sazenic
s orientačně nastavenými nadlimitními hodnotami jednotlivých hodnocených fyziologických
znaků.
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Obr. 19: Četnost výskytu nepříznivých hodnot různých fyziologických znaků sazenic buku
lesního vystavených různě dlouhému vysychání.
Vystavení sazenic buku lesního vysychání významně ovlivnilo i jejich výškový a tloušťkový
růst v prvním roce po výsadbě. Porovnání výškového a tloušťkového růstu sazenic z obou
školek a ze všech variant vysychání dvourozměrnou analýzou ANOVA je znázorněno na
obrázku 20.
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Obr. 20: Statistické porovnání výškového a tloušťkového růstu sazenic buku lesního ze dvou
lesních školek v prvním roce po výsadbě.
Z výsledků hodnocení ujímavosti a růstu je zřejmé, že sazenice z různých školek odlišně
reagovaly na expozici vysychání. Jednou z příčin může být jejich rozdílná počáteční velikost
(tabulka 1). Největší rozdíly byly ve výšce nadzemních částí. Průměry kořenového krčku
a velikosti kořenových systémů se lišily méně. S větší výškou sazenic ze školky Cetkovice
souvisel i nižší poměr kořenů k nadzemním částem a koeficient statnosti (H/D). Oba soubory
však splňovaly požadavky ČSN 4802115 Sadební materiál lesních dřevin a měly dostatečné
množství jemných kořenů vyšších řádů.
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Tabulka 1: Morfologické parametry sadebního materiálu buku lesního použitého pro pokusy
s vysycháním během manipulace před výsadbou.

Školka

Výška
(cm)

Průměr
kořenového krčku
(mm)

Podíl
Poměr
objemu
Poměr
nadzem- silné jemné objemů jemných
H/D
ní část kořeny kořeny K/N kořenů (%)

Cetkovice

50,6

7,6

12,6

8,6

1,6

0,8

15,2

6,9

Albrechtice

37,9

7,8

7,3

9,0

0,8

1,4

9,0

4,9

Objem (ml)

Výsledky ukázaly, že větší sazenice buku lesního ze školky Cetkovice silněji reagovaly na
expozici vysychání, a to jak zhoršením fyziologických parametrů, tak horší ujímavostí
a růstem. Tyto poznatky naznačily výraznou interakci morfologických a fyziologických
znaků, kdy sazenice s větším poměrem kořenů k nadzemních částem měly lepší schopnost
regenerace po narušení fyziologického stavu vysycháním.
Uvedené výsledky ukazují, že metody měření vodního stresu PMS nadzemních částí
(větviček) nebo elektrické vodivosti výluhů z jemných kořenů RELj jsou vhodné pro
hodnocení kvality prostokořenných sazenic buku lesního vystavených vysychání.

5.2 Výsledky hodnocení prostokořenných sazenic dubů vystavených vysychání
Ve stejném rozsahu jako sazenice buku lesního byly vystavovány vysychání a hodnoceny
i prostokořenné sazenice dubů. Protože se dub ukázal odolnější k vysychání než buk, zůstala
v pokusech zařazena i varianta expozice po dobu 18 hodin.

5.2.1 Podzim 2017
Výsledky hodnocení fyziologického stavu na podzim 2017 jsou znázorněny na obr. 21.
V porovnání s bukem lesním byla reakce na vysychání u dubu zimního slabší. Nízké
(příznivé) byly hodnoty vodního stresu PMS i po 2 hodinách vysychání. Silněji se během
dvou hodin vysychání nezvýšil ani vodní deficit segmentů kmínků, výraznější změny byly
pozorovány až po 6 a zejména po 18 hodinách expozice.
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Obr. 21: Vliv doby vysychání sazenic
dubu zimního na jejich vodní stres
(PMS), relativní elektrickou
vodivost výluhů (REL) z jemných
a silných kořenů a na vodní deficit
(WD) zjišťovaný ze segmentů
kmínků po jich plném nasycení
vodou.

5.2.2 Jaro 2018
Na jaře 2018 byly hodnoceny stejné varianty přezimování dubů jako u sazenic buku lesního.
U všech variant (podzim, lednice, čerstvé, založené) byly sazenice vystaveny vysychání po
dobu 0, 2, 4, 6 a 18 hodin. Po 18hodinovém vysychání byly vždy kořeny poloviny sazenic
namočeny do vody na 30 minut, ponechány 10 minut okapat a následně hodnoceny (označení
18 nam). Cílem bylo zjistit, zda je možno odhalit vyschnutí sazenic i po jejich následném
namočení.
Vliv vysychání simulujícího nesprávnou manipulaci je znázorněn na obrázku 22.
S prodlužující se dobou expozice se zvyšovaly hodnoty vodního stresu rostlin PMS jen
nepatrně. U většiny variant přezimování nepřesáhly hodnoty PMS 20 barů ani po 6 hodinách
vysychání.
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Obr. 22: Vodní stres PMS,
vodní deficit WD a vodivost
výluhů z jemných kořenů RELj
u sazenic dubu zimního
vystavených různému
přezimování a následnému
vysychání

Výraznější vzestup PMS až k 40 barům byl pozorován až po 18 hodinách expozice. S dobou
expozice se mírně zvyšoval i vodní deficit WD počítaný jako potřeba vody do plného
nasycení pletiv segmentu kmínku vyjádřená v % obsahu vody při plném nasycení. Výraznější
zvýšení však bylo rovněž patrné až po 18 hodinách expozice. Krátkodobé namočení kořenů
sazenic po 18hodinovém vysychání hodnoty výrazněji neovlivnilo vodního stresu PMS.
Hodnoty vodního stresu WD byly po namočení sazenic mírně nižší.

Obr. 23: Růstový potenciál RGP u sazenic dubu zimního vystavených různému přezimování
a následnému vysychání.
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Průměrná elektrická vodivost výluhů z jemných kořenů RELj u většiny variant přezimování
byla u neexponovaných sazenic nižší než 40 %, po 2hodinovém vysychání tuto hodnotu
přesáhla a s dalším vysycháním se zvyšovala. Výrazně nejvyšší byla u sazenic exponovaných
po dobu 18 hodin. Následné krátkodobé namočení kořenů po vysychání hodnoty elektrické
vodivosti výluhů z jemných kořenů zpravidla mírně snížilo. Vodivost výluhů ze silných
kořenů RELs nepřesahovala 30 % a s dobou expozice se výrazněji neměnila.
Na rozdíl od předchozích metod, výraznější rozdíly mezi jednotlivými způsoby přezimování
byly pozorovány při hodnocení růstového potenciálu RGP (obr. 23).
Růstový potenciál kořenů RGP byl hodnocen v jarním období u všech variant přezimování
i vysychání. Bez ohledu na expozici sazenic vysychání po dobu až 6 hodin byl u variant
vystavených na jaře v přirozenému kolísání venkovních podmínek (čerstvé, založené) počet
rostoucích dlouhých i krátkých kořenů vysoký. Může to souviset s ovlivněním rychlosti
uvolňování dormance. Významně nižší, ale ještě přijatelný byl RGP u skladovaných variant
(lednice, mražené), kde podmínky skladování mohly vegetační klid sazenic prodloužit.
Výrazný pokles RGP způsobený vysycháním byl pozorován pouze po 18hodinové expozici
u sazenic varianty čerstvé, zatímco u ostatních souborů se tyto hodnoty výrazněji nelišily od
RGP sazenic s kratší nebo žádnou dobou expozice.

Obr. 24: Podíl ztrát
a špatného růstu sazenic
dubu zimního vystavených
různému přezimování
a následnému vysychání.

U všech hodnocených variant včetně 18hodinové expozice byly u kontrolních venkovních
výsadeb pozorovány pouze malé ztráty (obr. 24). Potvrzuje to předpoklad o tom, že dub je
schopen čerpat i po relativně dlouhé době vysychání vodu pro regeneraci ze zásoby vody
ve svých silných kůlových kořenech.

5.2.3 Jaro 2019
Podobně jako u buku byly i na jaře 2019 hodnoceny sazenice dubu ze dvou lesních školek
skladované přes zimu v klimatizovaných skladech s teplotou pod bodem mrazu a byla
zjišťována jejich reakce na vystavení vysychání.
Obrázek 25 ukazuje zhoršování vodního režimu během expozice sazenic dubu zimního.
Podobně jako při hodnocení v letech 2017 a 2018 se v prvních dvou hodinách expozice
průměrný vodní stres PMS u souborů sazenic z obou školek pohyboval pod hranicí 30 barů
a hranici 40 barů dosáhl nebo přesáhl až po 18 hodinách expozice.
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Obr. 25: Vodní stres PMS a vodní deficit WD během vystavení sazenic dubu zimního
vysychání.
Nízký byl i vodní deficit WD, který přesáhl hodnotu 20 % až po 18 hodinách vysychání.
Podobně jako u PMS se vodní deficit WD u obou souborů výrazněji nezměnil během prvních
2 hodin vysychání. Mezi všemi dalšími variantami vysychání již byly rozdíly WD vysoce
průkazné. Rychlejší zvyšování vodního deficitu bylo pozorováno u dubů z Albrechtic.

Obr. 26: Elektrická vodivost výluhů z kořenů (RELj, RELs) a kmínků (SEL) u sazenic dubu
zimního vystavených různě dlouhému vysychání.
Vodivost výluhů z kořenů byla výrazně vyšší u sadebního materiálu z Albrechtic v porovnání
s Cetkovicemi (obr. 26). Během expozice vysychání se zvyšovala vodivost výluhů zejména
z jemných kořenů. U silných kořenů byly rozdíly hodnot RELs mezi jednotlivými variantami
vysychání malé. U vodivosti výluhů ze segmentů kmínků (SEL) u dubů z Cetkovic nebyly
během vysychání pozorovány žádné změny, proto u dubů z Albrechtic již nebyly tyto hodnoty
u vysychajících sazenic zjišťovány.
Růstový potenciál kořenů (RGP) hodnocený jako počet nově vytvořených kořenů (delších
a kratších než 5 mm) během 3týdenního pěstování v optimálních podmínkách byl vysoký
a růst nových kořenů, i když slabý, byl pozorován dokonce i u sazenic vystavených vysychání
po dobu 18 hodin (obr. 27). U dubů z Cetkovic byl zjištěn průkazný pokles počtu nových
18

Projekty Grantové služby LČR
Ověření provozně využitelných metod pro hodnocení fyziologického stavu sadebního materiálu listnatých dřevin
(DB, BK)

kořenů delších než 0,5 cm až po 18 hodinách vysychání, u dubů z Albrechtic byly průkazné
rozdíly již od 6 hodin vysychání.

Obr. 27: Růstový potenciál kořenů RGP u sazenic dubu zimního vystavených různě dlouhému
vysychání.
Dub zimní vykazuje vysokou odolnost k vysychání během nesprávné manipulace. Svědčí
o tom kromě vysokého růstového potenciálu i stoprocentní ujímavost kontrolních výsadeb
včetně sazenic vystavených vysychání po dobu 18 hodin (obr. 28). Vysychání po 6 a 18 hodin
však značně zpomalilo rašení dubu zimního v 1. roce po výsadbě.

Obr. 28: Ujímavost a kvalita růstu sazenic dubu zimního vystavených různě dlouhému
vysychání.
Výrazné negativní ovlivnění výškového a tloušťkového růstu v prvním roce po výsadbě bylo
pozorováno zejména u dubů z Albrechtic. Výsledky hodnocení analýzou variance jsou
znázorněny na obrázku 29.
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Obr. 29: Výškový a tloušťkový přírůst sazenic dubu zimního vystavených různě dlouhému
vysychání.
Růst sadebního materiálu dubu zimního byl výrazněji ovlivněn u sazenic ze školky
Albrechtice, které měli lepší počáteční kvalitu. Podobně jako u buku lesního, i u sazenic dubů
byla při hodnocení fyziologického stavu sazenic zjištěna vysoká individuální variabilita
v rámci hodnocených variant s častým výskytem odlehlých hodnot. Proto byly jako další
možnost hodnocení kvality souborů využity četnosti výskytu jedinců s nepříznivými
hodnotami jednotlivých sledovaných znaků (obr. 30).

Obr. 30: Četnost výskytu nepříznivých hodnot různých fyziologických znaků sazenic dubu
zimního vystavených různě dlouhému vysychání.
I přes zhoršující se fyziologický stav sazenic během vysychání byla u všech variant dubu
zimního zjištěna téměř 100% ujímavost po výsadbě.
Výsledky naznačují velmi vysokou regenerační schopnost po krátkodobém narušení vodního
režimu u této dřeviny. Přispívají k tomu zřejmě silné kůlové kořeny, které působí jako
zásobárna vody a živin i v nepříznivých podmínkách. Proto je u sazenic této dřeviny
vystavených vysychání velmi obtížné na základě hodnocení okamžitého stavu vodního
režimu předpovídat následnou ujímavost.
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6

Zjišťování vlivu způsobu přezimování na poškození kořenů
krytokořenného sadebního materiálu

Ve školkách se vyskytují problémy s přezimováním krytokořenného sadebního materiálu.
Pokud jsou semenáčky ponechány přes zimu na pěstebních rámech, případně sundány z rámů
ale na zemi nijak nechráněny, může během zimy při silnějších a déletrvajících mrazech dojít
k poškození kořenů. Je to jiný typ zhoršení fyziologické kvality, než s kterým se setkáváme
většinou u prostokořenného sadebního materiálu, kde častěji dochází k narušení vodního
režimu a poškození oschnutím.
Pro ověření, zda je možno laboratorními metodami odhalit poškození způsobené špatným
přezimováním krytokořenného sadebního materiálu byl na podzim opakovaně založen pokus
s bukem lesním a duby v zimním období 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020. Pokusy byly
opakovány především proto, že výskyt silnějších mrazů byl výjimečný a byl pozorován
v různých částech zimy. Semenáčky v sadbovačích (QuickPot 60) byly přes zimu ponechány
na pěstební rámech (označení „rám“), volně položené na zemi („zem“) nebo umístěné na zemi
a zakryté vrstvou listí („listí“). Fyziologický stav zároveň s kontrolními výsadbami byl
zjišťován na podzim a následně ve dvou termínech na jaře po přezimování. Na jaře 2019 byl
pokus doplněn o hodnocení plugů po přezimování v klimatizovaném skladu („sklad“) při
teplotě pod bodem mrazu (obr. 31).

Obr. 31: Přezimování krytokořenných
semenáčků: listí, zem, rám, sklad.

Laboratorní měření fyziologické kvality zahrnovalo hodnocení vodního stresu PMS tlakovou
komorou, hodnocení relativní elektrické vodivosti REL z jemných a silných kořenů, měření
obsahu vody při plném nasycení a s ním spojených charakteristik u segmentu z horní části
kmínku, gravimetrické stanovení obsahu vody ve zbytku nadzemních částí a kořenů. Protože
se jednalo o plugy, nebylo možno kořenové systémy dostatečně očistit pouhým oklepáním.
Proto byly kořeny plugů bezprostředně před měřením promyty proudem vody. Před měřením
byl potom každý kořenový systém pečlivě osušen látkovou utěrkou.
Zároveň s laboratorním měřením byly provedeny kontrolní venkovní výsadby a v jarním
období i hodnocení růstového potenciálu kořenů RGP.
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6.1 Podmínky přezimování
Počasí během zimního období bylo monitorováno meteorologickou stanicí Noel, teplota půdy
uvnitř obalů v jednotlivých variantách přezimování byla registrována teplotními čidly Comet
S0141 (4 čidla v každé variantě přezimování).
Ve sledovaném období byly velmi teplé zimy, teploty výrazněji klesaly po bod mrazu pouze
výjimečně. V zimě 2017/2018 přišly silné mrazy až v poslední dekádě měsíce února, kdy
teplota půdy v obalech umístěných na pěstebních rámech a na zemi bez další ochrany po
několik dnů klesala pod -10 °C. V zimě 2018/2019 přišlo podobné několikadenní období
s promrzáním půdy v nechráněných obalech pod -10 °C v poslední dekádě měsíce ledna.
V zimě 2019/2020 se podobné mrazy vůbec nevyskytly.

6.2 Výsledky hodnocení přezimování krytokořenných semenáčků buku lesního
6.2.1 Jaro 2018
Laboratorní hodnocení fyziologické kvality zároveň s výsadbou kontrolních vzorků se
uskutečnilo na podzim a po přezimování v různých podmínkách na jaře v polovině března. Na
obrázku 32 jsou tyto termíny hodnocení označeny jako základní. Laboratorní hodnocení bylo
opakováno u semenáčků ponechaných v sadbovačích v prostředí, kde přezimovaly, ještě
následující měsíc do poloviny dubna. Toto měření je v grafu označeno jako opakované.
Obrázek 32 znázorňuje výsledky hodnocení různých fyziologických charakteristik jako
průměrné hodnoty z 30členných souborů a podíl rostlin uhynulých a se špatným růstem
(zaschlé vrcholy, výhony vyrůstající z bazální části sazenic).

Obr. 32: Průměrné hodnoty laboratorních měření a ztráty po výsadbě u 30členných souborů
semenáčků buku lesního. Základní – měření v době výsadby (podzimní, jarní v březnu po
různém přezimování, opakované – hodnocení v polovině dubna.
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Výsledky měření ukazují výrazné poškození sazenic, které přezimovaly volně na rámech nebo
na zemi bez ochrany. Tomu odpovídá i vysoký podíl uhynulých a špatně rostoucích sazenic.
U všech variant (včetně dobře přezimujících) byly zjištěny poměrně vysoké hodnoty relativní
elektrické vodivosti výluhů z jemných kořenů RELj. Může to souviset s odlišnou stavbou
kořenových systémů tohoto typu krytokořenných sazenic s velkým množstvím jemných
kořenů, kdy růst kořenů je ovlivňován tvarem a velikostí obalů. Tato skutečnost ovlivňuje
určování předpokládaných limitních hodnot pro jednotlivé typy sadebního materiálu.
Varianty umístěné na rámech a na zemi měly hodnoty RELj ještě vyšší, což naznačilo
poškození kořenů během zimy. Poškození kořenů mrazem pak signalizovaly i zvýšené
hodnoty vodivosti výluhů ze silných kořenů RELs.
Hodnoty vodního stresu PMS v době podzimní i jarní výsadby byly nízké (do 20 barů). To
ukazuje, že u hodnocených sazenic nedošlo k narušení jejich vodního režimu. Potvrzuje to
dřívější poznatky o tom, že měření PMS není spolehlivou metodou pro zjišťování poškození
kořenových systémů mrazem. Zajímavé jsou ale údaje z opakovaného měření v dubnu, kdy
u sazenic přezimujících na rámech nebo na zemi bez ochrany již došlo k výraznému zvýšení
vodního stresu PMS. Toto zvýšení je způsobeno větší četností sazenic s hodnotami nad
60 barů, ale i zvýšením PMS ostatních sazenic těchto variant. Uvedené údaje svědčí to o tom,
že v dubnu již poškozené kořeny nebyly schopné zajistit sazenicím dostatečný přísun vody.
Lepší informace o stavu souboru sazenic než průměrné hodnoty poskytují údaje o četnosti
semenáčků s předpokládanými nadlimitními hodnotami jednotlivých fyziologických
charakteristik v hodnocených souborech (obr. 33).

Obr. 33: Porovnání četností semenáčků s předpokládanými nadlimitními nebo podlimitními
fyziologickými charakteristikami a růstu po výsadbě.
U sazenic vysazovaných na podzim nebo přezimujících pod listím nebyly po výsadbě
pozorovány žádné ztráty nebo zasychání terminálních částí. U sazenic přezimujících na
rámech nebo na zemi bez ochrany byla pozorována zvýšená variabilita fyziologických znaků,
což pravděpodobně souvisí s umístěním jednotlivých sazenic uvnitř nebo u okrajů sadbovačů.
Zejména v případě vodního stresu PMS byly u většiny sazenic pozorovány velmi nízké,
příznivé hodnoty (nižší než 30 barů), a jen u několika naopak hodnoty vyšší než 60 barů. Tyto
odlehlé hodnoty značně ovlivňovaly průměrné hodnoty hodnocených souborů. Zjištěné
četnosti poškozených sazenic korespondovaly s pozorovanými ztrátami a špatným
růstem.
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6.2.2 Jaro 2019
Podobně jako v předcházejícím roce se hodnocení fyziologické kvality krytokořenných
semenáčků buku lesního uskutečnilo na podzim a na jaře po přezimování různým způsobem.
Část semenáčků v sadbovačích byla ponechána pro opakované měření v dubnu (označení
číslicí 2 u názvu varianty). Hodnocení vodního režimu (obr. 34) ukázalo výborný stav
semenáčků provozně skladovaných přes zimu v klimatizovaném skladu. Zvýšený vodní stres
byl pozorován u semenáčků přezimujících ve venkovních podmínkách (varianty listí, zem,
rám), kdy u semenáčků přezimujících na rámech v obou termínech jarního hodnocení
a u semenáčků na zemi při opakovaném měření přesáhly průměrné hodnoty PMS hodnotu 30
barů signalizující zhoršenou kvalitu rostlin.

Obr. 34: Vodní stres PMS krytokořenných semenáčků buku lesního přezimujících různým
způsobem.
Hodnocení relativní elektrické vodivosti výluhů z rostlinných pletiv ukazuje narušení
propustnosti buněčných membrán, je tedy nejcitlivějším indikátorem jejich poškození
mrazem.
Výsledky měření vodivosti výluhů z jemných a silných kořenů a ze segmentů kmínků (obr.
35) ukázaly, podobně jako v pokusech z minulého roku, nejvýraznější změny u výluhů
ze silných kořenů (RELs). U semenáčků ponechaných přes zimu na vyvýšených rámech bez
ochrany byla vodivost výluhů RELs v obou termínech jarního hodnocení vyšší než 60 %, což
ukazuje na velmi závažné poškození silných kořenů. Průměrné hodnoty RELs přesáhly 30 %
i u semenáčků přezimujících na zemi a ponechaných v sadbovačích do dubna (varianta zem
2). U semenáčků přezimujících na rámech byla zjištěna vysoká vodivost i u výluhů z jemných
kořenů a ze segmentů kmínků, rozdíly mezi variantami však byly mnohem méně výrazné.
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Obr. 35: Relativní elektrická vodivost
výluhů z jemných a silných
kořenů a ze segmentů kmínků
krytokořenných semenáčků
buku lesního přezimujících
různým způsobem.

Komplexní hodnocení stavu semenáčků představuje růstový potenciál kořenů RGP, který ale
trvá 3 týdny. Vyjadřuje potenciální schopnost rychlé obnovy tvorby a růstu nových kořenů
v příznivých podmínkách a reaguje na jakékoli zhoršení kvality rostlin. Výsledky (obr. 36)
ukázaly, že nejvíce nových kořenů vytvořily semenáčky přezimující na zemi pod ochranou
listí, a to v obou termínech jarního hodnocení. Nízkou tvorbu nových kořenů při hodnocení na
podzim je možno z větší části přičítat přirozenému cyklu vegetačního klidu a fyziologické
aktivity. Naproti tomu při hodnocení na jaře signalizuje absence nových kořenů u semenáčků
přezimujících na vyvýšených rámech silné poškození těchto rostlin během zimy. Těmto
výsledkům odpovídá i ujímavost a růst kontrolních výsadeb (obr. 36) s téměř stoprocentními
ztrátami u varianty ponechané přes zimu na vyvýšených pěstebních rámech.

Obr. 36: Obnova růstu kořenů při testech růstového potenciálu kořenů a ztráty po výsadbě
u krytokořenných semenáčků buku lesního přezimujících různým způsobem.
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Negativní vliv nepříznivých podmínek během přezimování se projevil i na výškovém
a tloušťkovém růstu sazenic v prvním roce po výsadbě. Obrázek 37 ukazuje pokles
tloušťkového růstu. Protože většina semenáčků přezimujících na zemi bez ochrany nebo na
vyvýšených rámech vytvářela náhradní výhony ze spodní částí kmínků, byla jejich výška na
konci prvního vegetačního období po výsadbě často nižší než v době výsadby a výškový
přírůst proto nebyl hodnocen.

Obr. 37: Výškový a tloušťkový přírůst krytokořenných semenáčků dubu zimního
po přezimování různým způsobem.
Pro přesnější posouzení stavu sazenic v posuzovaných souborech bylo jako názornější
měřítko použito zjišťování četností výskytu semenáčků s předpokládanými nadlimitními
hodnotami sledovaných znaků. Porovnání četností výskytu nepříznivých hodnot jednotlivých
fyziologických charakteristik a ztrát po výsadbě je znázorněno na obrázku 38.

Obr. 38: Porovnání četností výskytu nepříznivých hodnot fyziologických znaků a ztrát
po výsadbě u krytokořenných semenáčků buku lesního přezimujících různým
způsobem.
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Výsledky ukazují vysokou četnost nepříznivých (nadlimitních) hodnot sledovaných
fyziologických znaků u semenáčků přezimujících na vyvýšených rámech a v menší míře
u semenáčků přezimujících na zemi bez další ochrany. Uvedené výsledky korespondují se
ztrátami v prvním roce po výsadbě. V případě hodnocení poškození kořenů semenáčků
mrazem během nevhodného způsobu přezimování se jako nejpřesnější metoda ukazuje
hodnocení relativní elektrické vodivosti výluhů ze silných kořenů.
Velmi dobrá kvalita byla zjištěna u krytokořenných semenáčků buku lesního uložených přes
zimu v klimatizovaném skladu s teplotou pod bodem mrazu ve školce Albrechtice. Dobře
přezimovaly i semenáčky v sadbovačích uložených na zemi pod vrstvou listí a vzhledem
k poměrně teplé zimě i semenáčky v sadbovačích na zemi pouze s ochranou z boků.

6.2.3 Jaro 2020
Stejným způsobem jako v předcházejících letech se uskutečnilo i přezimování a hodnocení
semenáčků krytokořenných buku lesního v období 2019/2020 ze dvou lesních školek (školka
1, školka 2). Výsledky laboratorního hodnocení jsou znázorněny na obrázku 39. Obrázek 40
představuje počty nově rostoucích kořenů v optimálních podmínkách v testu růstového
potenciálu kořenů RGP. Na obrázku 41 je znázorněn podíl ztrát a semenáčků s různou
kvalitou růstu v kontrolní výsadbě.
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Obr. 39: Průměrné hodnoty sledovaných fyziologických znaků krytokořenných semenáčků
buku lesního.
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Obr. 40: Průměrné hodnoty počtu dlouhých a krátkých kořenů při hodnocení RGP
krytokořenných semenáčků buku lesního.
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Obr. 41: Podíl semenáčků buku lesního uhynulých nebo se zaschlými vrcholy v prvním roce
po výsadbě.
Výsledky ukázaly bezproblémové přezimování krytokořenných semenáčků buku lesního
během této teplé zimy bez výskytu období se silnějšími mrazy. Částečné zhoršení vodního
režimu a vodivosti výluhů z jemných kořenů bylo pozorováno u semenáčků předržených
v prostředí pro přezimování až do poloviny dubna.
Horší fyziologický stav semenáčků ze školky 1 byl naznačen vyššími hodnotami PMS, vyšší
relativní elektrickou vodivostí výluhů z jemných kořenů RELj (obr. 39) a menším počtem
nově vytvořených kořenů v optimálních podmínkách při hodnocení RGP (obr. 40).
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Obr. 42: Četnosti semenáčků buku lesního s nepříznivými hodnotami fyziologických
charakteristik a semenáčků uhynulých nebo se zaschlými vrcholy v prvním roce po
výsadbě (školka 1).
Četnosti sazenic s potenciálně nepříznivými hodnotami jednotlivých sledovaných
fyziologických znaků pouze částečně korespondovaly s podílem sazenic se zaschlými vrcholy
zejména v případě vodního stresu a relativní elektrické vodivosti výluhů (obr. 42). Výsledky
experimentu značně ovlivnil průběh počasí v zimě 2019/2020, téměř bez výskytu mrazů. Pro
interpretaci výsledků tak nebyl naplněn hlavní sledovaný faktor experimentu.
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školka 2
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Obr. 43: Výškový a tloušťkový růst semenáčků buku lesního v prvním roce po výsadbě.
Výškové přírůsty buku lesního v prvním roce po výsadbě (obr. 43) byly velmi malé. Tyto
výsledky byly ovlivněny především velkým podílem semenáčků se zaschlými vrcholy nebo
obrážejících z bazální části kmínků.

6.3 Výsledky hodnocení přezimování krytokořenných semenáčků dubů
6.3.1 Jaro 2018
Stejně jako u buku lesního se laboratorní hodnocení fyziologické kvality u krytokořenných
semenáčků dubu zároveň s výsadbou kontrolních vzorků uskutečnilo na podzim a po
přezimování v různých podmínkách na jaře v polovině března (označení „základní“).
Laboratorní hodnocení bylo opakováno u semenáčků ponechaných v sadbovačích v prostředí,
kde přezimovaly, ještě následující měsíc do poloviny dubna. Toto měření je v grafu označeno
jako „opakované“. Obrázek 44 znázorňuje výsledky hodnocení různých fyziologických
charakteristik jako průměrné hodnoty z 30členných souborů a velikost ztrát v prvním
vegetačním období po výsadbě.
Hodnoty vodního stresu PMS a relativní elektrické vodivosti výluhů z kořenů REL získané
u krytokořenného sadebního materiálu se lišily od prostokořenných sazenic. Příčinou může
být typ poškození kořenů, kdy u prostokořenného sadebního materiálu se jednalo převážně
o ztráty vody, zatímco u plugů o poškození kořenů během zimy mrazem.
V kontrolních výsadbách byly pozorovány velmi vysoké ztráty již během prvního vegetačního
období. U sazenic přezimujících v sadbovačích na pěstebních rámech nebo na zemi bez další
ochrany uhynuly po výsadbě všechny sazenice. Dokonce i u plugů vysazených na podzim
byly ztráty velmi vysoké. Nejnižší ztráty byly pozorovány u sazenic přezimujících
v sadbovačích na zemi pod ochrannou vrstvou listí. Teplota uvnitř takto chráněných obalů
neklesla pod -7 °C, zatímco v sadbovačích přezimujících na rámech a volně na zemi během
mrazivého období na přelomu února a března opakované klesala pod -10 °C, případně až
k -15 stupňům. K vysokým ztrátám u všech variant zřejmě výrazně přispělo i suché a horké
jaro a léto v roce 2018 a skutečnost, že kontrolní výsadby kvůli simulaci přírodních podmínek
nebyly uměle zavlažovány. Průměrné hodnoty vodního stresu PMS byly nižší než 20 barů,
pouze u varianty přezimující pod listím byly mírně vyšší, necelých 27 barů. Všechny tyto
hodnoty jsou nízké a ukazují na příznivý vodní režim u dubových sazenic. Při opakovaném
měření u sazenic ze sadbovačů uložených přes zimu na zemi a na rámech bylo zjištěno
výrazné zvýšení vodního stresu až k 50 barům, což naznačuje problémy se zásobováním
nadzemních částí vodou.
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Obr. 44: Průměrné hodnoty laboratorních měření a ztrát po výsadbě u 30členných souborů
semenáčků dubu zimního.
Stejně vysoké hodnoty PMS však byly zjištěny i u sazenic přezimujících pod ochranou listí.
Na základě hodnot PMS měřených v době výsadby na jaře nebylo možno zjistit
poškození sazenic v důsledku nesprávného přezimování.
Poškození sazenic vedoucí k enormním ztrátám nenaznačily ani hodnoty elektrické vodivosti
výluhů z jemných kořenů RELj, které se u všech variant pohybovaly kolem 40 až 50 %.
Velmi vysoké hodnoty byly naproti tomu pozorovány u vodivosti výluhů ze silných kořenů
RELs. U variant přezimujících na rámech a na zemi bez ochrany dosahovaly hodnoty RELs
až 80 %, u sazenic přezimujících na zemi pod ochranou listí byla hodnota RELs ze silných
kořenů 68 %. Při opakovaném hodnocení kvality v dubnu pak byla u mnoha sazenic
přezimujících na rámu nebo na zemi pozorována hniloba kořenů. Hodnoty elektrické
vodivosti ze silných kořenů RELs korespondovaly s následnou ujímavostí po výsadbě,
výjimkou byly pouze nízké hodnoty RELs u sazenic vysazovaných na podzim.
Lepší představu o fyziologickém stavu sazenic může ukázat rozložení výskytu různých
hodnot v rámci hodnocených souborů, případně četností semenáčků s předpokládanými
nadlimitními hodnotami jednotlivých fyziologických charakteristik v hodnocených
souborech. Podle výsledků rozsáhlých pokusů s prostokořenným sadebním materiálem dubu
se však ukázalo jako velmi obtížné stanovit limitní hodnoty sledovaných fyziologických
charakteristik.
Histogramy pro jednotlivé fyziologické charakteristiky jsou znázorněny na obrázku 45. Pro
plugy v tomto případě byla zvolena limitní hodnota PMS 40 barů, pro vodivost výluhů
z jemných kořenů RELj 60 % a pro vodivost výluhů ze silných kořenů RELs 50 %.
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Obr. 45: Histogramy četností velikostních tříd hodnocených fyziologických znaků u různě
přezimujících plugů dubu zimního. Porovnání četností sazenic s předpokládanými
podlimitními (příznivými) hodnotami s ujímavostí po výsadbě.
Podobně jako u buku lesního vedlo nesprávné přezimování sadbovačů (ponechané na rámech
nebo položené na zemi bez další ochrany) k výraznému poškození kořenů sazenic dubu
zimního. U těchto variant došlo již v prvním vegetačním období k úhynu všech vysazených
jedinců. Nejlépe se ujímaly duby, které v sadbovačích přezimovaly pod ochranou listí.
I u nich však ztráty dosáhly téměř 40 %. Výrazně k vysokým ztrátám zřejmě přispělo suché
a horké jaro a léto v roce 2018.
Poškození kořenů mrazem ukazovaly velmi vysoké hodnoty vodivosti výluhů silných
kořenů RELs. Hodnoty vodivosti výluhů z jemných kořenů tak silné poškození
nenaznačovaly. Při opakovaném hodnocení kvality v dubnu pak byla u mnoha sazenic
přezimujících na rámu nebo na zemi pozorována hniloba kořenů.
Podobně jako u buku lesního i u dubu zimního byly v době výsadby pozorovány nízké
hodnoty vodního stresu PMS signalizující příznivý vodní režim. Během následujícího měsíce
však stejně jako u buku došlo u sazenic ponechaných v sadbovačích k velmi výraznému
zvýšení těchto hodnot, což pravděpodobně souvisí s nefunkčností kořenových systémů.

6.3.2 Jaro 2019
Stejným způsobem jako v předchozím roce byl realizován i pokus s přezimováním
krytokořenných semenáčků dubu v období 2018/2019.
Při hodnocení přezimujících semenáčků byly pozorovány zjevné příznaky poškození. Některé
semenáčky přezimující bez ochrany proti mrazu na vyvýšeném rámu měly tmavě hnědé
rozpadající se kůlové kořeny. Výsledky šetření fyziologického stavu toto poškození potvrdily.
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Obr. 46: Vodní stres PMS a vodní deficit WD krytokořenných semenáčků dubu zimního
přezimujících různým způsobem.
Na vodním režimu krytokořenných semenáčků dubu zimního se negativně projevilo
přezimování na vyvýšených rámech. Také odložení jarní výsadby do dubna s ponecháním
semenáčků v sadbovačích na místě přezimování zhoršilo vodní stres PMS a vodní deficit WD
(obr. 46).
Relativní elektrická vodivost výluhů z jemných kořenů (RELj) byla poměrně vysoká u všech
přezimujících variant. Průměrné hodnoty RELj vyšší než 50 % přitom již naznačují zhoršenou
kondici jemných kořenů.
Relativní vodivost výluhů ze segmentů kmínků (SEL) byla celkově nižší než vodivost výluhů
z kořenů. Hodnoty naznačily zhoršení kvality kmínků u plugů přezimujících na vyvýšeném
rámu, rozdíly mezi variantami ale byly malé, i když statisticky průkazné. K výraznějšímu
zvýšení elektrické vodivosti výluhů ze segmentů kmínků došlo i mezi 1. a 2. termínem jarního
hodnocení.

Obr. 47: Relativní elektrická vodivost
výluhů z jemných a silných
kořenů a ze segmentů kmínků
krytokořenných semenáčků
dubu zimního přezimujících
různým způsobem.
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Nejlepší výsledky ukázala metoda měření vodivosti výluhů ze silných kořenů RELs. Zatímco
průměrné hodnoty RELs u plugů přezimujících na zemi nebo ještě navíc chráněných vrstvou
listí nepřesáhly 30 %, vodivost výluhů ze silných kořenů semenáčků přezimujících na
vyvýšených rámech byla vyšší než 60 % a signalizovala velmi výrazné poškození silných
kořenů (obr. 47). Vysoké hodnoty relativní elektrické vodivosti ze silných kořenů
u semenáčků poškozených během zimy mrazem byly pozorovány i v minulém roce.
Při opakovaném (dubnovém) hodnocení bylo zjištěno zvýšení vodivosti výluhů. K jejímu
poklesu došlo pouze u silných kořenů semenáčků přezimujících na vyvýšeném rámu,
u kterých v té době již byla v mnoha případech pozorována viditelná hniloba silných kořenů.
Schopnost obnovy růstu kořenů byla hodnocena jako počet nových rostoucích kořenů po
3týdenním pěstování v příznivých podmínkách růstové komory (růstový potenciál RGP).

Obr. 48: Obnova růstu kořenů při testech růstového potenciálu kořenů a ztráty po výsadbě
u krytokořenných semenáčků dubu zimního přezimujících různým způsobem.
Nejlepší schopnost obnovy růstu kořenů ukázaly krytokořenné semenáčky přezimující na
zemi pod ochranou listí, zatímco semenáčky z vyvýšených rámů vytvořily během testu RGP
jen minimum nových kořenů (obr. 48). Obdobné jsou výsledky ujímavosti kontrolních
výsadeb. Výjimkou je výrazný pokles ujímavosti semenáčků přezimujících pod listím
a vysazených ve druhém termínu v dubnu. Příčinou zhoršené kvality a ujímavosti těchto
semenáčků může být jejich nevhodné předržení ve vlhku pod listím i během začátku růstové
aktivity po jarním oteplení.
Poškození přezimujících semenáčků se projevilo i jejich zhoršeným růstem v prvním roce po
výsadbě (obr. 49).

Obr. 49: Výškový a tloušťkový přírůst krytokořenných semenáčků dubu zimního
po přezimování různým způsobem.
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U semenáčků přezimujících na vyvýšených rámech byl kromě vysokého úhynu pozorován
i výrazně slabší tloušťkový růst. Protože mnoho z těchto semenáčků mělo zaschlé vrcholy
nadzemních částí, byla jejich výška na konci prvního vegetačního období často nižší než
v době výsadby. Proto jsou v grafu znázorněny záporné výškové přírůsty.
Podobně jako v případě úhynu semenáčků, i u růstu přežívajících je patrný negativní vliv
příliš dlouhého ponechání sadbovačů na jaře zakrytých vrstvou listí, což se projevilo
především redukcí ujímavosti a výškového růstu.
U dubu zimního kvůli značné variabilitě a kvůli schopnosti přežívat i poměrně značné
poškození je obtížné stanovit nějaké předpokládané limitní hodnoty pro sledované
fyziologické znaky. Na histogramech znázorňujících rozložení četností výskytu plugů
s potenciálně nepříznivými hodnotami fyziologických znaků je zřejmá především existence
poškozených semenáčků přezimujících na pěstebních rámech (obr. 50).

Obr. 50: Porovnání četností výskytu nepříznivých hodnot fyziologických znaků a ztrát
po výsadbě u krytokořenných semenáčků dubu zimního přezimujících různým
způsobem.
Na poškození mrazem krytokořenných semenáčků dubů, podobně jako u semenáčků
buku lesního, nejsilněji reagovala relativní elektrická vodivost výluhů ze silných kořenů
(RELs). Nejlépe přezimovaly semenáčky v sadbovačích položených na zemi a zakrytých
vrstvou listí. Není však vhodné ponechat listí na semenáčcích po delší dobu po jarním
oteplení.

6.3.3 Jaro 2020
Také v období 2019/2020 se hodnocení fyziologické kvality krytokořenných semenáčků dubu
zimního uskutečnilo na podzim, po přezimování různým způsobem na konci února
(přezimování 1) a po prodlouženém přezimování v polovině dubna (přezimování 2). Získané
hodnoty jsou znázorněny na obrázku 51.
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Obr. 51: Průměrné hodnoty sledovaných fyziologických znaků krytokořenných semenáčků
dubu zimního.
Výsledky ukazují nízké (příznivé) hodnoty všech měřených fyziologických znaků. Podíl
uhynulých semenáčků s výjimkou varianty předržené do dubna na pěstebním rámu nepřesáhl
v žádné z pokusných variant 7 %.
O příznivém fyziologickém stavu svědčí i vysoké počty nově vytvořených a rostoucích
kořenů zjištěných při hodnocení RGP (obr. 52).
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Obr. 52: Průměrné hodnoty počtu dlouhých a krátkých kořenů při hodnocení RGP
krytokořenných semenáčků dubu zimního.
Dobrému fyziologickému stavu indikovanému laboratorním měřením odpovídal kromě
minimálních ztrát i dobrý výškový a tloušťkový růst v prvním roce po výsadbě (obr. 53).
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Obr. 53: Výškový a tloušťkový růst semenáčků dubu zimního v prvním roce po výsadbě.
Četnosti semenáčků dubu zimního s nepříznivými hodnotami fyziologických charakteristik
z první školky v porovnání s následnou ujímavostí a kvalitou růstu jsou znázorněny na
obrázku 54. Nadlimitní hodnoty se vyskytovaly zejména u semenáčků přezimujících na
pěstebním rámu a korespondují s podílem semenáčků se zaschlými vrcholy nebo uhynulých.
Hodnoty fyziologických znaků semenáčků z druhé školky byly téměř u všech jedinců pod
nastavenými limity a jejich ztráty po výsadbě byly minimální.
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Obr. 54: Četnosti semenáčků dubu zimního s nepříznivými hodnotami fyziologických
charakteristik a podíl semenáčků uhynulých nebo se zaschlými vrcholy v prvním roce
po výsadbě.
Podobně jako u buku lesního i u krytokořenných semenáčků dubu zimního se nejlepším
ukazatelem poškození mrazem během nevhodného přezimování ukazuje hodnocení
relativní elektrické vodivosti výluhů ze silných kořenů (RELs). Nejlépe přezimovaly
semenáčky v sadbovačích položených na zemi a zakrytých vrstvou listí. Negativně se však
může projevit ponechání listí na semenáčcích po delší dobu po jarním oteplení.
Výsledky ukázaly, podobně jako v předcházejících letech, nižší kvalitu semenáčků
přezimujících na pěstebních rámech. Rovněž se potvrdilo, že předpokladem pro úspěšné
přezimování je dobrá morfologická i fyziologická kvalita zazimovávaných semenáčků.
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7

Vystavení semenáčků mrazu

Protože v březnu při hodnocení přezimování nebyly zjištěny
výraznější rozdíly ve fyziologickém stavu mezi semenáčky
přezimujícími různým způsobem, byla provedena umělá simulace
mrazu v mrazicím boxu. Pro řízené mražení byla použita směs
jedinců ze tří variant přezimování – listí, zem a rám. V mrazicím
boxu (obr. 55) byly vždy umístěny 3 svazky po 9 nebo 12 sazenicích
stejného původu se zachováním evidence způsobu přezimování.
Jednotlivé svazky byly učeny pro laboratorní měření, pro hodnocení
RGP a pro kontrolní výsadbu. Kvůli omezené kapacitě mrazicího
boxu bylo mražení realizováno postupně v několika termínech. Po
ukončení mražení byly semenáčky ponechány venku ve stínu až do
následného hodnocení a podle potřeby zavlažovány. Hodnocení
mražených semenáčků se uskutečnilo 17. 3. 2020. Den před měřením
byl odstraněn substrát z kořenových balů a kořeny byly promyty
proudem vody, vloženy do polyetylenového sáčku a uchovány
v lednici. U krytokořenného sadebního materiálu je předchozí
promytí kořenů nutné kvůli důkladnému očištění kořenů před
hodnocením elektrické vodivosti výluhů.

Obr. 55: Vystavení
semenáčků mrazu.

7.1 Buk lesní
Podmínky v mrazicím boxu při jednotlivých expozicích jsou uvedeny v tabulce 2. Teplota
v substrátu plugů klesala výrazně pod -10 °C a působila silné poškození kořenů semenáčků.
Tabulka 2: Teploty v mrazicím boxu při vystavení semenáčků buku lesního mrazu.

Původ

Mražení

Varianta

Dosažená
minimální
teplota
°C

Školka 1

Školka 2

krátké
střední
dlouhé
krátké
střední
dlouhé

M1
M2
M3
M1
M2
M3

-11,1
-20,2
-21,1
-14,4
-18,3
-21

Délka mražení
hod

intenzita

13,5
ca 30 min při -10°C
16,5 ca 4 hod při -15 až -20 °C
20 ca 5 hod při -15 až -20 °C
15,5
ca 1 hod při -14°C
17,5
ca 2 hod při -16°C
22
ca 6 hod při -20 °C

Průměrné hodnoty sledovaných fyziologických znaků (obr. 56) ukazují výrazné zvýšení po
vystavení semenáčků mražení, zejména v případě relativní elektrické vodivosti výluhů
z jemných kořenů (RELj) a ze silných kořenů (RELs). Velký rozdíl je patrný v porovnání
s kontrolními nemraženými semenáčky (označené jako „čerstvé“). Pozorován je i vliv různé
intenzity expozice.
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Obr. 56: Průměrné hodnoty sledovaných fyziologických znaků krytokořenných semenáčků
buku lesního vystavených záměrnému mražení.
Vysokým (nepříznivým) hodnotám z laboratorních měření odpovídají i rozdíly v regeneraci
kořenů v optimálních růstových podmínkách při testu RGP (obr. 57), které ukazují na
významné poškození kořenů mrazem.

Obr. 57: Průměrné hodnoty počtu dlouhých a krátkých kořenů při hodnocení RGP
krytokořenných semenáčků buku lesního.
Poškození kořenů mrazem indikované vysokými hodnotami relativní vodivosti výluhů (REL)
a slabou regenerací kořenů pozorovanou v testu RGP, vedlo k úhynu všech exponovaných
semenáčků buku lesního po výsadbě (obr. 58).
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Obr. 58: Podíl semenáčků buku lesního uhynulých nebo se zaschlými vrcholy v prvním roce
po výsadbě.
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Obr. 59: Četnosti semenáčků buku lesního s nepříznivými hodnotami fyziologických
charakteristik a podíl semenáčků uhynulých nebo se zaschlými vrcholy v prvním
roce po výsadbě.
Při sledování četností semenáčků s hodnotami jednotlivých znaků přesahujících
předpokládané limitní hodnoty byl zjištěn jejich vysoký až stoprocentní podíl u relativní
elektrické vodivosti výluhů z jemných (RELj) i silných kořenů (RELs) i z kmínků (SEL) (obr.
59). Výsledky potvrzují možnost zjištění závažného poškození kořenů bukových semenáčků
pomocí laboratorního hodnocení relativní vodivosti výluhů. Naproti tomu metody hodnotící
změny vodního režimu – měření vodního stresu PMS a vodního deficitu WD – na poškození
sazenic mrazem výrazněji nereagovaly.
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7.2 Dub zimní
Protože zima 2019/2020 byla bez výraznějších mrazů, byla část semenáčků ve dnech 20. 2.
až 9. 3. 2020 vystavena mražení v mrazicím boxu podobně jako u semenáčků buku lesního.
Podmínky v mrazicím boxu při jednotlivých expozicích jsou uvedeny v tabulce 3.
Tabulka 3: Teploty v mrazicím boxu při expozici semenáčků dubu zimního mrazu.

Původ

Mražení Varianta

Školka 1
Školka 2

krátké
střední
dlouhé
krátké
střední
dlouhé

M1
M2
M3
M1
M2
M3

Dosažená
minimální
teplota
°C
-9,5
-18,6
-21,1
-12,8
-14,3
-21,5

Délka mražení
hod
13,5
16
20
15,5
17,5
22

intenzita
ca 30 min při -9°C
ca 2 hod při -16°C
ca 5 hod při -15 až -20 °C
ca 2 hod při -12 až -14°C
ca 2 hod při -10 až -15°C
ca 4 hod při -15 až -20 °C

Výsledky hodnocení fyziologických znaků jsou znázorněny na obrázku 54. Zjištěné hodnoty
byly porovnávány s průměrnými hodnotami nemražených semenáčků přezimujících různými
způsoby (průměr z variant listí, zem a rám), které jsou v grafech označeny jako „čerstvé“.
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Obr. 60: Průměrné hodnoty sledovaných fyziologických znaků krytokořenných semenáčků
dubu zimního vystavených záměrnému mražení.
Průměrné hodnoty hodnocených fyziologických znaků (obr. 60) ukazují podobně jako u buku
lesního výrazné zvýšení relativní elektrické vodivosti výluhů z jemných kořenů (RELj)
a ze silných kořenů (RELs) po vystavení semenáčků mražení. Patrný je vliv různé intenzity
expozice.
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Obr. 61: Průměrné hodnoty počtu dlouhých a krátkých kořenů při hodnocení RGP
krytokořenných semenáčků buku lesního.
Silné poškození kořenů semenáčků dubu zimního během jejich vystavení mrazu se projevilo
výrazným omezením jejich schopnosti regenerace. Ukazuje to velmi nízký počet nových
kořenů vyrostlých v příznivých podmínkách během třítýdenního testu růstového potenciálu
kořenů (obr. 61). V porovnání s bukem lesním však byla pozorována lepší schopnost
regenerace kořenů exponovaných semenáčků.

Obr. 62: Podíl semenáčků dubu zimního uhynulých nebo se zaschlými vrcholy v prvním roce
po výsadbě.
Podíl uhynulých semenáčků a semenáčků se zaschlými terminálními částmi na konci prvního
vegetačního období po výsadbě je znázorněn na obrázku 62. Ztráty korespondují s výsledky
z laboratorního hodnocení relativní elektrické vodivosti z jemných a silných kořenů
a s poznatky testu růstového potenciálu kořenů RGP. Semenáčky ze školky 2, které byly větší
a silnější než semenáčky ze školky 1, byly méně poškozeny mrazem a s výjimkou nejsilnější
intenzity mražení (M3) byla část z nich schopná po výsadbě regenerovat.
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Obr. 63: Četnosti semenáčků dubu zimního s nepříznivými hodnotami fyziologických
charakteristik a podíl semenáčků uhynulých nebo se zaschlými vrcholy v prvním
roce po výsadbě.
Porovnání ujímavosti po výsadbě a četností výskytu semenáčků s nepříznivými hodnotami
měřených fyziologických znaků (obr. 63) ukázalo těsnou shodu s relativní elektrickou
vodivostí výluhů z jemných (RELj) a ze silných (RELs) kořenů. Potvrdily se předchozí
poznatky, že nejlepší metodou pro hodnocení poškození mrazem je měření relativní elektrické
vodivosti výluhů z jemných (RELj) a ze silných (RELs) kořenů. Naproti tomu metody
hodnotící změny vodního režimu – měření vodního stresu PMS a vodního deficitu WD –
v řadě případů na poškození sazenic mrazem výrazněji nereagují.
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8

Výsledky hodnocení provozních vzorků sadebního materiálu

V rámci řešení projektu proběhlo také hodnocení provozních vzorků sadebního materiálu
buku a dubů, pro získání více parametrů do databáze údajů. Toto hodnocení bylo prováděno
ve vazbě na akreditované hodnocení kvality sadebního materiálu v laboratoři „Školkařská
kontrola“. Výsledky jednotlivých měření jsou znázorněny v tabulkách 4 a 5.
Tabulka 4: Výsledky hodnocení provozních vzorků sadebního materiálu buku lesního.
Růstový potenciál
Ujímavost a růst
kořenů RGP
Vodní
Vodní
Typ
počet počet
z jemze
zaschlé
stres
deficit délka kořenů kořenů
sadebVzorek
ných silných
dobrý termiPMS
WD nejdel- delších kratších
ního
ztráty
kořenů kořenů
růst
nální
materiálu
šího
než než 0,5
RELj RELs
výhony
0,5 cm
cm
bar
%
%
%
cm
ks
ks
%
%
%
1
prosto
20,0
37,1
90
7,5
2,5
2
prosto
18,9
38,5
90
10
0
3
prosto
7,8
44,7
30,2
1,2
30,0
60,0
10,0
4
prosto
17,1
40,1
5,5
2,3
4,8
22,3
79,3
17,2
3,4
5
prosto
13,9
44,1
8,0
2,3
5,1
26,6
83,3
16,7
0,0
6
prosto
8,9
35,2
18,7
3,3
2,7
7,7
19,7
76,7
23,3
0,0
7
prosto
38,3
36,3
23,6
4,9
4,4
13,4
31,8
66,7
33,3
0,0
8
prosto
15,4
40,6 14,01
3,4
5,8
66,1
135,2 73,3
3,3
23,3
9
prosto
44,6
37,0
17,2
7,3
3,5
24,8
48,8
10
prosto
26,3
50,1
8,2
2,8
14,6
26,3
11
prosto
29,9
43,0
16,5
4,6
4,6
22,8
32,8
94,9
5,1
0,0
12
prosto
19,8
39,4
15,8
5,6
4,2
25,2
33,4
96,7
0,0
3,3
13
prosto
9,3
58,2
19,1
3,6
80,0
16,7
3,3
14
prosto
21,5
49,0
26,5
7,8
59,2
89,2 100,0
0,0
0,0
15
prosto
18,7
18,7
36,2
4,3
2,4
7,1
13,5
63,3
26,7
10,0
16
prosto
39,0
38,8
16,6
10,4
4,0
10,0
19,3
17
prosto
45,7
62,6
26,8
12,7
3,3
8,5
14,6
18
prosto
22,9
54,8
21,9
12,7
2,4
7,3
6,3
19
plugy
12,9
49,4
28,4
5,7
0,6
1,0
3,9
23,3
66,7
10,0
20
plugy
16,0
43,0
12,8
6,5
5,0
13,1
30,4
50,0
33,3
16,7
Vodivost
výluhů
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Tabulka 5: Výsledky hodnocení provozních vzorků sadebního materiálu dubů (letního
a zimního).
Růstový potenciál
Ujímavost a růst
kořenů RGP
Vodní
Vodní
Typ
počet počet
z jemze
zaschlé
stres
deficit délka kořenů kořenů
sadebVzorek
ných silných
dobrý termiPMS
WD nejdel- delších kratších
ního
ztráty
kořenů kořenů
růst
nální
materiálu
šího
než než 0,5
RELj RELs
výhony
0,5 cm
cm
bar
%
%
%
cm
ks
ks
%
%
%
1
prosto
17,7
26,4
75
5
20
2
prosto
22,3 26,57
9,2
75,6
142,2
100
0
0
3
prosto
12,3
34,8
25,7
6, 9
11,3
81,0
88,8
80,0
15,0
5,0
4
prosto
19,2
21,9
11,7
8,7
60,0
102,1
65
20
15
5
prosto
8,7
28,7
24,0
7,2
5,6
11,0
30,1
93,3
6,7
0,0
6
prosto
13,5
39,0
28,8
5,1
8,7
30,3
54,7
96,7
3,3
0,0
7
prosto
13,3
33,3
21,4
8,8
7,8
58,4
121,0 100,0
0,0
0,0
8
prosto
23,6
35,7
21,5
6,8
8,4
82,4
109,0 86,7
6,7
6,7
9
prosto
15,7
27,0
17,9
8,3
9,7
54,6
83,4
86,7
6,7
6,7
10
prosto
27,0
32,1
16,5
6,5
10,9
96,2
168,7 96,6
3,4
0,0
11
prosto
25,0
51,9
19,3
7,0
13,9 122,1 227,2 96,6
0,0
3,4
12
prosto
14,4
32,9
25,3
10,5
100,0
0,0
0,0
13
plugy
23,2
35,0
37,3
14,0
6,6
25,1
42,5
93,3
6,7
0,0
14
plugy
14,1
30,2
19,3
12,4
9,9
55,2
95,1 100,0
0,0
0,0
15
plugy
9,8
32,5
17,2
8,5
10,3
31,6
55,3
93,3
0,0
6,7
Vodivost
výluhů

9 Souhrnné zhodnocení výsledků projektu
V rámci řešení projektu byla vytvořena rozsáhlá databáze hodnot fyziologických znaků
a následné ujímavosti a růstu po výsadbě, která zahrnuje výsledky měření jednotlivých
experimentů a provozních vzorků semenáčků a sazenic z lesních školek nebo lesních porostů
a založišť. Vytvořená databáze byla podkladem pro stanovování limitních hodnot některých
fyziologických znaků signalizujících závažné poškození sadebního materiálu buku a dubů.
Celkem bylo vyhodnoceno ca 2000 sazenic buku lesního a ca 1900 sazenic dubů z 95 souborů
od každé dřeviny.
Výsledky hodnocení ukazují, že měření vodního stresu terminálních výhonů nebo větví
(PMS), elektrické vodivosti výluhů z jemných a silných kořenů (RELj a RELs) i vodního
deficitu (WD) je perspektivní pro hodnocení fyziologické kvality sadebního materiálu dubů
a buku lesního. Výsledky těchto hodnocení je možné získat již v řádu dnů od odběru
sadebního materiálu. Tyto metody jsou dobře využitelné v kombinaci s akreditovanou
metodou hodnocení růstového potenciálu kořenů (RGP), u které jsou relevantní výsledky
dosaženy až 4 týdny od odběru sadebního materiálu.
U souborů s vysokou mortalitou po výsadbě byly zjištěny i vyšší průměrné hodnoty měřených
fyziologických znaků. V některých případech ale úhyn nekorespondoval se zjištěnými
hodnotami PMS a REL. Příčinou může být skutečnost, že kvalita sazenic je posuzována podle
průměrných hodnot z 30členných souborů, které mohou být silně ovlivněny nadměrně
vysokými hodnotami některých jedinců.
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Pro zmírnění těchto chyb je možno použít jiný způsob hodnocení výsledků, a to zjišťování
četností sazenic ve sledovaných souborech, jejichž hodnoty přesahují určité limity (uvedené
v tabulkách 6 a 7). Pro tento účel byly vytvářeny histogramy znázorňující četnost sazenic
v souborech podle velikostí hodnot jednotlivých znaků.
Ukázalo se, že údaje o četnosti semenáčků s předpokládanými nadlimitními hodnotami
poskytují lepší informace o stavu souboru sazenic než průměrné hodnoty jednotlivých
fyziologických charakteristik v hodnocených souborech. Zjištěný podíl poškozených sazenic
korespondoval s pozorovanými ztrátami a špatným růstem.
Tabulka 6: Limitní hodnoty jednotlivých metod hodnocení pro buk.

Metoda

Vodní stres
PMS měřený
tlakovou
komorou
bar

Limitní
hodnoty

40

Relativní elektrická vodivost
výluhů
z jemných
ze silných
kořenů RELj
kořenů RELs
%
%
60

50

Riziko ztrát po
výsadbě

Vysoké

Tabulka 7: Limitní hodnoty jednotlivých metod hodnocení pro duby.

Metoda

Vodní stres
PMS měřený
tlakovou
komorou
bar

Limitní
hodnoty

50

Relativní elektrická vodivost
výluhů
z jemných
ze silných
kořenů RELj
kořenů RELs
%
%
60

60

Riziko ztrát po
výsadbě

Vysoké

Fyziologická kvalita je komplexní pojem a jednotlivý test není schopen poskytnout celkové
hodnocení kvality sadebního materiálu. Exaktně jsou zpravidla posuzovány pouze jednotlivé
složky fyziologického stavu v souvislosti s odhalováním možného poškození specifickými
faktory. Doporučováno je komplexní hodnocení celkového stavu kombinací několika
laboratorních metod.
Metoda hodnocení vodního stresu rostlin PMS tlakovou komorou poskytuje rychlé údaje
o aktuálním stavu vodního režimu semenáčků a sazenic. Upozorňuje na možné narušení
fyziologické kvality vodním stresem způsobeným nesprávnou manipulací se sadebním
materiálem. Poznatky o stavu vodního režimu poskytuje i hodnocení vodního deficitu.
Při podezření na poškození sadebního materiálu jiným způsobem než vysycháním (mrazem,
zapařením, mechanicky), je třeba doplnit měření vodního stresu o další metody hodnocení
fyziologického stavu. Na poškození krytokořenných semenáčků buku a dubu silným mrazem
reaguje nejsilněji relativní elektrická vodivost výluhů ze silných kořenů. Hodnoty relativní
elektrické vodivosti výluhů z jemných kořenů signalizují poškození kořenů vyschnutím,
mrazem nebo jinými vlivy. Při dobré vitalitě silných kořenů a jejich regenerační schopnosti se
však toto poškození nemusí vždy významně projevit po výsadbě.
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Pro rozhodovací proces, kterou z ověřovaných metod využít při testování sadebního materiálu
byla vytvořena tabulka 8. Při nespecifickém nebo neznámém druhu poškození je
doporučováno využití kombinace více metod i v závislosti na době trvání testu.

Tab. 8: Tabulka s využitím ověřovaných metod při testování možného poškození sadebního
materiálu.
Využití

Narušení
vodního
režimu

Poškození
mrazem

Poškození
vysokou
teplotou
(zapaření
apod.)

Metoda

Popis

Doba trvání
testu

vodní potenciál (vodní
stres PMS) měřený
tlakovou komorou

sledování řezné plochy
větvičky při zvyšování tlaku
v tlakové komoře

1 den

vodní deficit (potřeba
vody do plného
nasycení)

vážení segmentů nadzemních
částí čerstvých, po plném
nasycení vodou a po vysušení

3 dny

gravimetrické stanovení
obsahu vody

vážení nadzemních částí
a kořenů čerstvých a po
vysušení

růstový potenciál
kořenů RGP

expozice 3 týdny v optimálních
podmínkách růstové místnosti,
počítání nových kořenů
měření vodivosti po 24 hod
vyluhování a následně 24 hod
po usmrcení varem
expozice 3 týdny v optimálních
podmínkách růstové místnosti,
počítání nových kořenů
měření vodivosti po 24 hod
vyluhování a následně 24 hod
po usmrcení varem
měření vodivosti po 24 hod
vyluhování a následně 24 hod
po usmrcení varem

relativní elektrická
vodivost výluhů
růstový potenciál
kořenů RGP
relativní elektrická
vodivost výluhů
růstový potenciál
kořenů RGP
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4 - 5 dnů
(dle velikosti
sazenic)
3 – 4 týdny

3 dny

3 – 4 týdny

3 dny

3 – 4 týdny
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Tab. 9: Tabulka ověřovaných (vhodných) metod a jejich využití při testování různých typů
poškození sadebního materiálu.
Metoda

Využití

vodní potenciál (vodní
stres PMS) měřený
tlakovou komorou

Narušení vodního režimu

vodní deficit (potřeba
vody do plného
nasycení)

Narušení vodního režimu

růstový potenciál
kořenů RGP
relativní elektrická
vodivost výluhů

Doba trvání
testu
1 den

3 dny
Narušení vodního režimu,
poškození mrazem, poškození
vysokou teplotou (zapaření
apod.)
Narušení vodního režimu,
Poškození mrazem

3 – 4 týdny

3 dny

Kromě fyziologických charakteristik je třeba věnovat pozornost i morfologickým znakům.
Pokud má semenáček či sazenice nedostatečný poměr kořenů k nadzemním částem, je
mnohem citlivější k jakémukoli poškození během manipulace.
Pro následnou „provozní“ ujímavost je důležitá komplexní (morfologická i fyziologická)
kvalita sadebního materiálu. Úspěšnost umělé obnovy je však ovlivňována i průběhem počasí
před a po výsadbě. Při výsadbě do vlhké půdy a při následném deštivém počasí je sadební
materiál listnatých dřevin schopen přežít i se silně narušeným vodním režimem. Na druhé
straně v případě nepříznivých podmínek po výsadbě ani nepoškozené kvalitní kořeny nemusí
být schopné zajistit rostlině dostatečný přísun vody a živin pro přežití a úspěšný růst.
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