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1. ÚVOD
Obnova lesního porostu je závislá na schopnosti semenáčků lesních dřevin přežít a
odolat konkurenci okolních rostlin (BROWN et al. 1998). Kolonizace buření bývá často
pozvolná, ale po 2–3 letech může být plocha kompletně zarostená travami –
v podmínkách ČR převážně Deschampsia flexuosa, Calamagrostis arundinacea, nebo
bylinami – Rubus idaeus, Chamaenerion angustifolium a kapradinami – zejména Pteridium aquilinium. Na obnovených plochách může vzájemná kompetice nadzemní
vegetace ovlivnit půdní vlhkost, prostor pro kořeny dřevin, obsah živin, světelný požitek, případně teplotu v půdě a tím snížit úspěšné odrůstání sazenic (GJERSTAD et al.
1984; WALSTAD, KURCH 1987; GROSSNICKLE, HEIKURINEN 1989).
Na vliv buřeně můžeme nahlížet ve světle dvou obecných předpokladů. Prvním předpokladem je, že kompetice může mít negativní vliv na růst a přežívání dřevin, nejčastějšími důsledky pak jsou retardace růstu dřevin či jejich zvýšená mortalita (např.
KESSL et al. 1957; POSARIĆ 2010; LÖF, WELANDER 2004; SWEENEY et al. 2002; BURDETT 1990; NILSSON, ORLANDER 1995). Mezi přímé negativní účinky buřeně na dřeviny lze zařadit: (i) konkurenci o živiny a vodu; (ii) konkurenci o světlo a prostor,
(iii) alelopatické vazby v zóně kořenového systému (negativní účinky kořenových
exudátů); (iv) zalehávání stromku v zimním období (za spolupůsobení sněhu) a případně (v) zaškrcování stromků plazivou buření (MAUER, LEUGNER 2014). Redukce
nadzemní vegetace je v takových případech nezbytná pro potřebné odrůstání dřevin
(např. MARGOLIS, BRAND 1990; COATES et al. 1991).
Druhým předpokladem je, že přiměřená úroveň konkurence buřeně může mít za splnění některých dalších podmínek pozitivní vliv na růst. Dřeviny usilují o co nejrychlejší
získání kompetiční výhody prostřednictvím apikální dominance (ČERMÁK et al. 2011)
a vykazují tak zvýšený výškový přírůst. Pozitivní vliv přiměřeně husté a vysoké buřeně
se přitom může uplatnit i u dřevin, u kterých byl intenzivní zásah proti buřeni často
vnímán jako nutnost, viz například pozitivní vliv buřeně v síjích dubu letního v prvním
roce (PALÁTOVÁ et al. 2011) nebo na plochách sežínaných na vysoké strniště
(MAUER, MAUEROVÁ 2007). Přítomnost buřeně navíc může vést ke snížení škod okusem zvýšením potravní nabídky a částečným skrytím stromků před zvěří. A konečně
stínění buření může zmírňovat klimatické extrémy, příznivě působit na mikroklima.
Limitním faktorem ovlivňující vztah mezi buření a růstem dřevin je dostupná voda
v půdě. Řada studií došla k závěru, že stres v důsledku nedostatku vody je faktorem,
který nejvíce omezuje růst dřevin (CONARD, RADOSEVICH 1982; SANDS, NAMBIAR
1984; COLE, NEWTON 1986; PETERSEN et al. 1988). Nově vysazené sazenice jsou obzvláště citlivé, protože jejich kořenová distribuce je ve srovnání se semenáči
z přirozené obnovy omezená (BURDETT 1990). Potlačení nežádoucí vegetace je realizováno buď přípravou lokality před výsadbou, nebo jejím omezování herbicidy či vyžínáním po výsadbě. Snížení konkurence o vodu s přízemní vegetací pak může iniciovat zvýšení růstu cílových dřevin (např. BÄRRING 1967; MARGOLIS, BRAND 1990;
COATES et al. 1991). Například NILSSON et al. (1995) zjistili ve Švédsku na plochách
nově zalesněných smrkem nižší vzrůst a vyšší mortalitu sazenic na kontrolních plo2
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chách bez zásahu proti buřeni ve srovnání s ošetřenými plochami právě během suchých period.
Růstové reakce na odstranění buřeně mohou být, a to zejména v podmínkách limitovaného množství dostupné vody, rozdílné u různých druhů dřevin. Smrk má povrchový kořenový systém a mladé sazenice mají největší distribuci kořenů do 10 cm hloubky půdy (NILSSON et al. 1996), kde je zároveň i největší těžiště kořenů nežádoucí vegetace (MAUER 2009). Smrky pak na konkurenci buřeně i jiné stresory reagují sníženou vitalitou zpravidla daleko více než jiné dřeviny (JOBIDON et al. 1998, SANDS,
NAMBIAR 1984). Na druhou stranu právě povrchové kořenové systémy smrků mohou
být při úplném odstranění buřeně a s ním spojeným vysokým výparem z povrchu půdy (přehřívání obnaženého povrchu) silně postiženy suchem (BUREŠ, ČERMÁK 2017).
Buk obecně lépe odolává suchu a na teplotní výkyvy nereaguje tak markantně jako
dřeviny kořenící v povrchových vrstvách půdy (BACKES, LEUSCHNER 2000, GARCÍPLAZOLA, BECERRIL 2000). Kořeny buku prorůstají do větší hloubky než kořeny buřeně, a nejsou tak proto tolik ovlivňovány její konkurencí (BURCH et al. 1997). Mladé
buky snáší poměrně dobře zástin, a tudíž zvládají lépe dobře také kompetici o světlo
(ELLENBERG 1988). Lze tedy předpokládat menší reaktivitu buku na zásahy proti buřeni.
Provedení zásahu je vždy spojeno také s určitými riziky – potenciálními či obligatorními negativní dopady na cílové dřeviny a prostředí paseky jako takové. Odstranění
buřeně, zejména při použití herbicidů, vede ke změně mikro- a mezoklimatických
podmínek, tato změna při souběhu horkého suchého počasí vede ke stresu a případně i odumírání sazenic. Nadbytečné odstranění sporého zabuřenění, zejména méně
agresivních druhů buřeně může vést k nástupu úpornější buřeně na uvolněné plochy.
Některé vytrvalé rostliny jako je jetel, nízké trávy či neagresivní dvouděložné byliny
mohou sloužit jako ochrana proti vodní a vzdušné erozi. Při aplikaci herbicidů je riziko
nedodržení technologických postupů či správného termínu zásahu a tak poškození
asimilačního aparátu či kořenových krčků (JANKOVSKÝ 2002).
Jedním z rozhodovacích kritérií by mělo být posouzení hustoty a druhu buřeně. Při
nižších pokryvnostech se negativní dopady na stromky mohou omezit na retardaci
růstu bez mortality. JYLHÄ, HYTÖNEN (2006) zjistili při průzkumu vlivu buřeně na kultury borovice Pinus sylvestris a smrku Picea abies, statisticky významný vztah mezi
hustotou přízemní bylinné a travinné vegetace a sledovanými parametry: průměrem
kmene, výškou, objemem kmene a mortalitou. K navýšení mortality ovšem docházelo
až při vegetačním krytu nad 60 %. U smrku koreloval s vegetačním krytem pouze
průměr kmene, důvodem absence dalších vztahů mohlo být opakované poškození
mrazem. Při nárůstu extremity počasí (viz níže) pak mortalita naopak může znatelně
narůstat při odstranění buřeně. Typ a hustotu buřeně uvádí jako významný faktor pro
vznik či naopak absenci negativního vlivu buřeně v kulturách douglasky VANĚK et al.
(2014).
V ČR dosud převažuje tradiční manuální mechanické ošetření, tj. ožínání (kolem 60 %
plochy), postupně však narůstá rozsah ošetření křovinořezem (plošně či v pruzích),
a to až k 20 % plochy. Zvýšilo se také ošetření ploch pomocí herbicidních přípravků,
v roce 2002 to bylo cca 9 %, v roce 2009 cca 20 % (CUDLÍN 2009). V souvislosti
3
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s těmito změnami je logické zabývat se otázkami přiměřenosti a potřebnosti jednotlivých metod potlačování buřeně a spolu s tím přínosy a zápory různých postupů, intenzit a termínování zásahu proti buřeni (ČERMÁK et al. 2011).
Rozhodování zda zásah provést a pokud ano, jaký zvolit postup a intenzitu zásahu je
rozhodováním, v němž je nutné zohlednit jak hledisko ekonomické, tak přínosy a rizika biologická či klimatická. Prokazatelně narůstající extremita počasí ve vegetační sezóně, tj. počet dní beze srážek, dní s vydatnými srážkami (tzv. very wet days) a dní
s tropickými teplotami nepříznivě ovlivňuje mikroklima a mezoklima na pasece.
U povrchu půdy paseky celoplošně zbavené vegetace se teploty mohou opakovaně na
slunných expozicích blížit limitní teplotě 50 °C, která vede k výrazné mortalitě. Stejně
tak dochází za horkých bezoblačných dní k intenzivnímu výparu z prohřátého povrchu
půdy. Omezení zásahu na zásahy v pruzích či individuální, nahrazení úplné likvidace
buřeně její retardací jsou pak logickými kroky, které lesník volí pro udržení akceptovatelných podmínek pro růst dřevin. Cílem této studie je zjistit mortalitu a růstové reakce dřevin na různě koncipované zásahy a identifikovat faktory, které je ovlivňují
v podmínkách nižších a středních poloh a to zejména živných stanovišť, kde je vliv buřeně nejsilnější.
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2. METODIKA
2.1 Harmonogram prací 2016
leden–únor
Přípravné práce, rešerše literatury
21. ledna
Úvodní jednání projektu LS Třebíč, upřesnění metodiky a postupu prací, vymezení zájmového území
13. března
Výběr ploch
4.–7. dubna
Vytyčení ploch
10.–28. dubna
Zjištění výchozího stavu na plochách (měření výšek, tlouštěk
dřevin, přítomnost okusu a jiného poškození, mortality)
1. – 5. května
Fytocenologické snímky před realizací zásahů
3.–18. května
Postřik herbicidy
květen–září
Základní zpracování naměřených dat, vyhodnocování dostupných dat o ochraně proti buřeni, příprava podkladů pro výstupy
projektu
20.–30. června
Vyžínání křovinořezem
1.– 6. srpna
Vyžínání křovinořezem po předchozím postřiku Roundupem
Postřik Roundupem po předchozím ožinu křovinořezem
15.– 23. srpna
Fytocenologické snímky stavu po zásazích
20. září – 14. října Monitoring: výšky, tloušťky, přírůsty, mortalita, poškození
31. října
Předložení Technické zprávy k 1. kontrolnímu dni
14. listopadu
1. kontrolní den, Třebíč
listopad–prosinec Statistické vyhodnocení naměřených dat, příprava měření 2017
2.2 Harmonogram prací 2017
leden–únor
Dokončení vyhodnocení naměřených dat, příprava měření 2017
31. března
Kontrola ploch, doplnění kolíků vyznačení
3. dubna
Zjištění výchozího stavu na přidané ploše, měření výšek, tlouštěk, zjištění poškození
4. dubna
Kontrola poškození okusem
7.–9. dubna
Fytocenologické snímky před zásahem
10.–15. dubna
Postřik herbicidy
10. května
Kontrola postřiku
20.–25. května
Fytocenologické snímky po zásahu
19.–30. června
Vyžínání křovinořezem
24.–27. července Kombinované zásahy – ožínání křovinořezem po předchozím
postřiku, postřik Roundupem po předchozím ožínání
21.–26. srpna
Fytocenologické snímky po zásahu
5.–20. září
Měření výšky, tloušťky, přírůstů, zjištění mortality a poškození
září–říjen
Zpracování dat
31. října
Předložení Technické zprávy ke 2. kontrolnímu dni
2. kontrolní den, Třebíč
listopad
Doplnění některých dalších zpracování dat
prosinec
Odevzdání Závěrečné zprávy
5
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2.3 Lokalizace ploch

Přehledová mapa umístění ploch

Výzkumné plochy jsou situovány na LS Třebíč, na živných stanovištích 2. až 5 LVS a na
oglejených stanovištích 4. a 5. LVS (viz tabulka a přehledová mapa). Přesná lokalizace
ploch včetně GPS souřadnic je na následujících obrysových mapách. Celkově bylo
v roce 2017 hodnocení prováděno na 12 holinách (2016 na 11), na dvou holinách byly
umístěny 2 série, celkově tedy bylo hodnoceno v roce 2017 14 ploch (2016 – 13).
Základní charakteristika ploch

porost

vznik
holiny

zalesněno

plocha
věk
počet
kód
zalesnění dřevina
sazenic
sazenic sazenic
(ha)
(roky)

lesní
typ

počet sérií
(8 variant
v sérii)

1 808C10 1/2014

podzim 2014

0,68

DBz

5 500

42 265

1

4O1

1

2 807A12 6/2014

podzim 2014

0,59

DBz

5 950

42 255

1

4O1

1

3 905F11 9/2013

jaro 2014

0,86

SM

3 430

1 250

4

3S1

1

4 904C11 7/2014

podzim 2014

0,96

SM

3 850

1 250

4

3B5

1

20A11 12/2013 podzim 2014

0,81

BO

7 300

20 245

1

2B5

2

5

6 605D10 8/2014

podzim 2014

0,82

DBz

8 280

42 255

1

3S1

2

7 423B11 10/2012

jaro 2014

0,67

SM

2 665

1 260

5

5S1

1

8 420C13 5/2013

jaro 2014

0,56

BK

5 050

50 260

2

5B1

1

9 420B13 2/2014

jaro 2015

0,67

SM

2 675

1 260

3

5B1

1

10 419B11 8/2014

jaro 2015

0,63

SM

2 200

1 260

4

5O1

1

11 419C11 5/2014

podzim 2014

0,83

SM

3 185

1 260

5

5B1

1

12 412D11 5/2013

jaro 2014

0,59

SM

2 075

1 260

5

5O1

1

6
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Plocha 1 – revír Radkovice, 808 C10

Plocha 2 – revír Radkovice, 807 A12

7
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Plocha 3 – revír Hrotovice, 905 F11

Plocha 4 – revír Hrotovice, 904 C11

8
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Plocha 5 – revír Rouchovany, 20 A11

Plocha 6 – revír Příštpo, 605 D10

9
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Plochy 7 – revír Blatná Hráz, 423 B11

Plochy 8, 9, 10 a 11 – revír Blatná hráz, 420 C13, 420 B13, 419 B11 a 419 C11

10

Projekty Grantové služby LČR
Optimalizace technologie ochrany proti buřeni pro podmínky hospodářství živných
případně oglejených stanovišť

Plocha 12 – revír Blatná Hráz, 412 D11

2.4 Schéma rozdělení ploch na dílce s různými variantami ošetření

Kontrolní plocha Ožínání pruhově Ožínání celoplošně

Ožínání
pruhově
+ následný
postřik
Roundup

Postřik
pruhově
Roundup
+ následný
ožin

Postřik
pruhově
Roundup

Postřik celoplošně Postřik celoplošně
Fusilade
Fusilade – snížená
– standartní
koncentrace
koncentrace

Základní schéma umístění variant zásahů na výzkumné ploše

Na základě dohody z úvodního projektového jednání byly na výzkumných plochách
aplikovány následující varianty zásahů proti buřeni: ožínání celoplošně, ožínání pruhově, ožínání v pruzích + postřik (druhý zásah dle růstu buřeně), postřik v pruzích
Roundapem + ožínání v pruzích (druhý zásah dle růstu buřeně), postřik v pruzích
Roundapem, postřik Fusilade – standardní koncentrace, postřik Fusilade – snížená
11
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koncentrace a kontrolní ploška bez zásahu proti buřeni. Popis realizace zásahů je
uveden níže v kapitole Upřesnění parametrů jednotlivých postupů likvidace buřeně
pro dané stanovištní podmínky.
2.5 Zpracování dat
Analýza společenstva buřeně byla testována pomocí Permutation Multivariate Analysis of Variance (PERMANOVA) s použitím vzdálenosti Bray-Curtis. PERMANOVA je vícerozměrná metoda podobná Fisherovu F testu, která srovnává variabilitu uvnitř skupiny proti variabilitě mezi skupinami (ANDERSON 2001), pro každý test bude použito
100 permutací. Výsledky jsou zobrazeny ne-parametrickým dvourozměrným grafem
Non-metric Multidimensional Scaling (NMDS) pomocí funkce meta MDS s využitím
vzdálenosti Bray-Curtis (OKSANEN et al. 2012). Efekt jednotlivých zásahů na významné lesnicko-hospodářské parametry (růst, poškození) byl analyzován za použití lineárního modelu s log-normálním rozdělením (LM). Mortalita u sledovaných druhů dřevin
ve vztahu k provedeným zásahům proti buřeni byla hodnocena pomocí zobecněného
lineárního modelu s binomickým rozdělením (GLM) s logitovým linkem. Statisticky
průkazné analýzy (zamítnutí H0) jsou doplněny o mnohonásobné porovnání mezi jednotlivými zásahy, které bylo provedeno prostřednictvím Tukey's range test s Bonferroniho korekcí. Vztah mezi poškozením, výškou, tloušťkou, pokryvností buřeně a typu
zásahu byl analyzován pomocí analýzy kovariance (ANCOVA), s log transformovanými
hodnotami (log (N+1)). Výška stromů byla hodnocena jako závislá proměnná, tloušťka
v kořenovém krčku a pokryvnost plevele jako nezávislé proměnné a způsob ošetření
je kategoriální proměnnou. Analýza dat byla prováděna v programu R (THE R CORE
TEAM 2015) s hladinou významnosti pro všechny p < 0.05.

12
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3. HODNOCENÍ KLIMATU A VÝSKYTU SUCHA
3.1 Hodnocení klimatu ve vegetačních sezónách 2012–2017
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Vegetační sezóny (březen–září) byly hodnoceny na základě dat ze stanice Velké Meziříčí. S výjimkou roku 2013 byly ostatní sezóny teplotně nadprůměrné, nejvíce normálový průměr převyšovaly teploty v červenci – ve všech posuzovaných letech. Výrazně
teplotně nadprůměrnými byli také teploty v dubnu 2012 a 2014, květnu 2012, červnu
2012 a 2017 a srpnu 2015 a 2017. Srážkově byly mezi jednotlivými roky i sezónami
značné rozdíly. Ve srážkově průměrné sezóně 2012 byly podnormálními zejména
březnové a dubnové srážky. Ve srážkově nadprůměrném roce 2013 se podnormální
srážky objevily v dubnu a červenci, nadnormální bylo zejména období květen–červen.
Ve výrazně srážkově nadnormální roce 2014 tvořily podstatnou část úhrnu srážky až
na konci vegetačního období, tj. v srpnu a září (48 %), dubnové a červnové srážky byly
podnormální. Rok 2015 byl celkově silně podnormální, nižší byly zejména srážky duben–červen. Rok 2016 byl také srážkově podnormální, nižší byly zejména srážky kvě-
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ten–červen a srpen–září. V roce 2017 byly podnormální měsíci rovněž květen–červen
a k tomu ještě srpen, deficit byl částečně doplněn až v září.
3.2. Hodnocení výskytu sucha 2012–2017 dle dat intersucho.cz
Index sucha 2012
Vegetační sezóna byla od května (duben byl příznivý) ovlivněna kratšími suchými obdobími. V květnu se týkalo zejména východní části zájmového území, z kategorie počínajícího sucha zesilovalo až na intenzitu S3 a S4 výrazné a výjimečné sucho.

V první dekádě června pak došlo k zlepšení situace a t zejména ve svrchní vrstvě půdy.
14
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Během druhé poloviny června sucho výrazně narůstalo a na začátku července dosáhlo
zejména v hlubší vrstvě úrovně výjimečného a extrémního sucha.

V polovině července pak ve svrchních vrstvách došlo po srážkách k znatelnému zlepšení, ve spodních vrstvách jen k mírnému zlepšení – tam deficit vody přetrvával v různé intenzitě po zbytek vegetační sezóny.

15
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Během srpna pak sucho opět mírně narůstalo, v zájmové oblasti však jeho intenzita
byla pouze na úrovni počínajícího či mírného sucha.

16
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V průběhu září pak došlo k dalšímu zlepšení situace.

17
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Index sucha 2013
Sucho vegetaci limitovalo zejména v červenci, jinak šlo o celkem příznivou vegetační
sezónu.

Stav bez sucha či s počínajícím suchem trval až do začátku června, kdy se pomalu začalo riziko sucha zvyšovat, 23. června převažovala kategorie mírné sucho. Na začátku
července se situace krátce znovu zlepšila a po té se začala výrazně zhoršovat.

18
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Během druhé poloviny července sucho zesilovalo, na konci července byla většina zájmového území v kategoriích výrazné, výjimečné a extrémní sucho.

V srpnu se situace opět zlepšila, zájmové území bylo převážně bez rizika sucha a to až
do konce vegetační sezóny, během září a října riziko odeznělo i v ostatních částech
České republiky.

19
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Index sucha 2014
Sucho začalo již časně na jaře a zejména v jihovýchodní části zájmového území trvalo
souvisle po větší část vegetační sezóny, respektive do začátku srpna.

Během dubna a května přešla jihovýchodní část území z kategorie počínajícího sucha
do intenzity výrazného či dokonce výjimečného sucha.

20
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Během června se situace zhoršovala, intenzita sucha na poměrně velké části území byla
v kategorii výrazné, výjimečné či dokonce extrémní sucho.

Během července pak sucho dále pokračovalo.

21
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K zlepšení situace došlo na začátku srpna, kdy v povrchové vrstvě došlo k obnově zásoby vody, v hlubších vrstvách sucho pokračovalo.

Zlepšená situace v povrchových vrstvách půdy pak trvala až do konce vegetační sezóny, k obnově zásoby vody v hlubších vrstvách došlo až v průběhu měsíce září.

22
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Index sucha 2015
Během dubna a května byly ještě poměrně příznivé vláhové podmínky, situace se začala postupně zhoršovat během června, od začátku července pak bylo sucho velmi
intenzivní s výjimkou konce srpna a začátku září.

Na začátku července byla většina zájmového území v kategorii S3 a S4, tj. výrazné a
výjimečné sucho. Během července se situace dále zhoršovala.

23
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V polovině srpna pak sucho na celém území dosáhlo úrovně extrémního sucha.

Po srážkách v druhé polovině srpna došlo k zlepšení vláhových poměrů ve svrchních
vrstvách půdy, deficit v hlubších vrstvách dále přetrvával.
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Během září se situace postupně opět zhoršovala, na začátku října opět byl deficit na
značné části území mna úrovni výrazného či výjimečného sucha.

Na začátku října pak došlo k zlepšení situace a přechodu do kategorií s nízkým rizikem
či bez rizika.

25
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Index sucha 2016
Sucho se v zájmové oblasti objevilo během května (mírné sucho), postupně zesilovalo
během června, na začátku července dosáhlo na části území kategorie výrazného sucha. Po červencových srážkách přišlo zlepšení situace. Během silně srážkově podnormálního srpna, září a října sucho opět výrazně narůstalo.

26
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Intenzivní srážky v druhé dekádě července vedly k obnově zásoby vody zejména ve
svrchní vrstvě půdy.

Během srpna se situace postupně opět zhoršovala.
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Na konci vegetační sezóny byla většina území v kategorii extrémní sucho.

28
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Index sucha 2017
Sucho se v zájmové oblasti znatelněji objevilo už v březnu. V poslední dekádě dubna
se snížilo, přesto byla východní část území stále v intenzitě S1 a S2. Od poloviny května se sucho znovu zhoršovalo a na konci července na většině území dosáhlo intenzity
S4 a S5 tj. výjimečného a extrémního sucha. K zlepšení došlo až na konci července.
Znovu se sucho intenzivně objevilo na konci srpna.

29
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Květen byl extrémně srážkově podnormální, srážky v oblasti bylo pod 30 mm za celý
měsíc. Podnormální byly i srážky červnové.

V prvních dvou dekádách července situace trvala. K zlepšení došlo na konci července.
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Příznivá situace trvala cca první dvě dekády srpna, na konci došlo opět k nárůstu sucha, k zlepšení následně došlo během září.
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3.3 Shrnutí
Celkově byl srážkově příznivým rok 2013, relativně příznivý pak rok 2014 (jen krátké
přísušky na části území), rok 2012 byl vzhledem k přírodním podmínkám oblasti průměrným s několika kratšími přísušky, v letech 2015–2017 lze sucho označit za významný nebo velmi významný faktor růstu dřevin a růstu buřeně.
Výrazné přísušky se objevovaly nejčastěji v červenci – v různé intenzitě bylo sucho
v první polovině července zjištěno ve všech letech. V roce 2013 bylo červencové sucho způsobeno propadem červencových srážek, v roce 2014 nízkými srážkami červnovými, nejčastěji však bylo důsledkem nižších srážek během května a června – v letech 2015, 2016 a 2017.
V letech 2012, 2015 a 2016 se znatelný přísušek objevil prvně na konci května, v roce
2016 až ve výše zmíněném červenci, v roce 2017 pak již na začátku vegetační sezóny,
tj. v březnu. V letech 2015 a 2016 byly velmi suché také konce vegetačního období
(2015 říjen, 2016 září–říjen).
3.4 Očekávané důsledky pro zásahy proti buřeni
Obdobný průběh počasí lze podle dostupných predikcí očekávat v těchto podmínkách
i v dalších letech. Trend úbytku srážek během května a června (a případně nárůst
v červenci či srpnu, zde zatím pozorovaný zejména v roce 2014) je doložen z více níže
až středně položených sušších oblastí ČR. Tento chod počasí vede k retardaci růstu či
přímo k zasychání buřeně během léta. Z pohledu realizace zásahů proti buřeni tak
především mizí důvody k druhým zásahům proti buřeni (s výjimkou prvního roku po
výsadbě, kdy bude druhý zásah v některých případech i nadále potřebný). Lze také
předpokládat, že tento chod počasí bude příznivý pro mírnější retardační aplikace
graminicidy – teplé a suché počasí začátku léta neumožní větší revitalizaci travin, retardace tedy postačí k dosažení potřebného účinku.
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4. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ 2016–2017 A JEJICH SROVNÁNÍ
4.1 Výškové a tloušťkové přírůsty dřevin na jednotlivých typech zásahů
V druhém roce měření byly srovnány tloušťkové a výškové přírůsty jednotlivých dřevin na osmi variantách 14. zkusných ploch. Celkově bylo v roce 2016 zaznamenáno
10 845 sazenic, v roce 2017 pak 10 775 sazenic. Níže jsou uvedeny krabicové grafy
přírůstů jednotlivých dřevin. Anovou vyhodnoceny přírůsty, Tukey´s testem pak porovnány všechny varianty proti kontrole a navzájem mezi sebou.
SMRK ZTEPILÝ
Sledování bylo provedeno na všech osmi variantách zkusných ploch. Celkově bylo
v roce 2016 sledováno 5 776 sazenic, v roce 2017 pak 5 322 sazenic.

Výškový přírůst u smrku – ns = nesignifikantní rozdíly, *signifikantní p < 0.05, ** signifikantní p < 0.01

Základní statistické vyhodnocení výškového přírůstu:
V roce 2017 byl na všech plochách zjištěn vyšší průměrný výškový přírůst než v roce
2016, vyšší byla také variabilita (větší mezikvartilové rozpětí Q1–Q3, vyšší maximální
hodnoty).
Ve srovnání s kontrolní plochou bez zásahu byl v roce 2016 zjištěn pouze signifikantně
nižší výškový přírůst na ploše s ožínáním v pruzích, stejný vztah byl identifikován také
v roce 2017. Kromě toho byl v tomto roce zjištěn signifikantně nižší přírůst na variantě s ožínáním v pruzích v porovnání se všemi chemickými a kombinovanými zásahy.
V roce 2016 tomu tak bylo pouze pro celoplošné ošetření Fusiladem a pruhové ošet33
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ření Roundupem. Na těchto dvou variantách byl v roce 2017 signifikantně vyšší přírůst zjištěn také při porovnání s kontrolou (v roce 2016 nezjištěno, viz graf).
Zvýšení variability v přírůstu nepřineslo výraznější zvýšení rozdílů v průměrných hodnotách mezi jednotlivými variantami, navýšení přírůstu se projevilo víceméně rovnoměrně na všech variantách.
Závěry: Rozdíly ve výškovém přírůstu mezi jednotlivými variantami nejsou celkově u
smrku velké. Mírně výhodnější se z pohledu výškového přírůstu jeví chemické zásahy
(Fusilade standardní koncentrace a Roundup), nejméně vhodnou pak varianta
s ožínáním v pruzích. Vzhledem k velmi obdobnému chodu srážek (podnormální srážky v květnu a červnu, nadnormální v červenci a opět podnormální v srpnu) byl zřejmě
výškový přírůst částečně nivelizován nedostatkem dostupné vody, zejména pak v roce
2016, kdy bylo sucho znatelně výraznější a přírůst tak celkově nízký.

Tloušťkový přírůst u smrku – ns = nesignifikantní rozdíly, *signifikantní p < 0.05, ** signifikantní
p < 0.01, *** signifikantní p < 0.001

Základní statistické vyhodnocení tloušťkového přírůstu: Průměrné hodnoty tloušťkového přírůstu jsou v obou letech srovnatelné. V roce 2017 vykazoval tloušťkový přírůst vyšší variabilitu (větší mezikvartilové rozpětí Q1–Q3, vyšší maximální hodnoty).
V obou letech byly na všech ošetřených plochách statisticky významně vyšší tloušťkové přírůsty ve srovnání s kontrolou. V obou letech byl zjištěn také významně nižší
tloušťkový přírůst při ožínání v pruzích ve srovnání s chemickými, kombinovanými
zásahy i celoplošným ožínáním. Rozdíly v porovnání druhů přípravků nebyly zjištěny,
stejně jako v porovnání obou koncentrací Fusiladu – přírůst byl v obou letech srovnatelný.
34
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Závěry: Rozdíly v tloušťkovém přírůstu mezi jednotlivými variantami nejsou u smrku
celkově velké. Výsledky lze shrnou do dvou závěrů. 1) Všechny zásahy kromě ožínání
v pruzích vedly k vyššímu tloušťkovému přírůstu. 2) Všechny zásahy kromě ožínání
v pruzích jsou z hlediska tloušťkového přírůstu srovnatelné.
CELKOVÉ HODNOCENÍ ZÁSAHŮ Z HLEDISKA PŘÍRŮSTŮ SMRKU:
Rozdíly mezi variantami měly v obou letech víceméně shodný charakter. Zásah ožínání v pruzích nebyl výhodný, ostatní zásahy byly víceméně srovnatelné.
BOROVICE LESNÍ
Sledování bylo provedeno na všech osmi variantách zkusných ploch. Celkově bylo
v roce 2016 sledováno 1 480 sazenic, v roce 2017 pak 1 227 sazenic.

Výškový přírůst borovice – ns = nesignifikantní rozdíly, *signifikantní p < 0.05, ** signifikantní
p < 0.01, *** signifikantní p < 0.001

Základní statistické vyhodnocení výškového přírůstu: V roce 2017 byl na všech plochách zjištěn vyšší průměrný výškový přírůst než v roce 2016, vyšší byla také variabilita (větší mezikvartilové rozpětí Q1–Q3, vyšší maximální hodnoty).
Rozdíly mezi variantami jsou v obou letech víceméně shodné. Oproti kontrole i proti
všem variantám vyžínání jsou statisticky významně vyšší přírůsty na prvních čtyřech
zásazích, tj. na čistě chemických zásazích a kombinaci, v které je chemický zásah prvním základním zásahem. Nejvyšší výškový přírůst byl zaznamenán u ošetření Fusiladem, standardní a snížená koncentrace byly přitom srovnatelné. Na variantách
35

Projekty Grantové služby LČR
Optimalizace technologie ochrany proti buřeni pro podmínky hospodářství živných
případně oglejených stanovišť

s mechanickými zásahy byly výškové přírůsty srovnatelné nebo nižší než na kontrole
bez zásahu. Jako nejméně vhodný se jeví z pohledu výškového přírůstu celoplošné
ožínání, při kterém byly výškové přírůsty v obou letech signifikantně nižší než na kontrole.
Závěry: Pro světlomilnou a suchuodolnou borovici je negativní vliv buřeně na výškový
přírůst znatelný. Při vyžínání je v první části vegetační sezony buřeň relativně konkurenceschopná, kdežto při postřiku je potlačena a to hned od rašení sazenic, od začátku výškového růstu. Právě růst v první části vegetační sezóny je pravděpodobně klíčový pro zjištěné rozdíly. Druhý letní zásah neměl při daném průběhu počasí na výši přírůstů doložitelný vliv – výsledky kombinace herbicid + ožínání nebyly signifikantně
odlišné od čistě chemických zásahů, signifikantní však byl rozdíl mezi touto kombinací
a kombinací opačnou ožínání + herbicid.

Tloušťkový přírůst u borovice – ns = nesignifikantní rozdíly, *signifikantní p < 0.05, ** signifikantní
p < 0.01, *** signifikantní p < 0.001

Základní statistické vyhodnocení tloušťkového přírůstu: V roce 2017 byl na všech plochách zjištěn vyšší průměrný tloušťkový přírůst než v roce 2016, vyšší byla také variabilita (větší mezikvartilové rozpětí Q1–Q3, vyšší maximální hodnoty).
Rozdíly mezi variantami jsou v obou letech víceméně shodné – obdobné výsledkům
pro výškový přírůst. Růst na plochách s chemickými zásahy (včetně kombinace Roundup + ožínání) byl v obou letech signifikantně větší než na kontrolní ploše. Růst na
plochách s mechanickými zásahy zaostával za růstem na plochách s chemickými zásahy a byl víceméně srovnatelný s kontrolou. Na variantě se sníženou koncentrací Fusi36
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ladu byl v roce 2016 zjištěn nižší tloušťkový přírůst sazenic ve srovnání s ostatními
chemickými zásahy, v roce 2017 byly obě varianty srovnatelné.
Závěry: Závěry jsou totožné s výškovým přírůstem.
CELKOVÉ HODNOCENÍ ZÁSAHŮ Z HLEDISKA PŘÍRŮSTŮ BOROVICE:
Rozdíly mezi variantami měly v obou letech víceméně shodný charakter. Chemická
ošetření jsou vhodnější než mechanická – při nich až na výjimky nebyl zjištěn významný v přírůstu rozdíl oproti kontrole bez zásahu.
BUK LESNÍ
Sledování bylo provedeno na všech osmi variantách zkusných ploch. Celkově bylo
v roce 2016 sledováno 934 sazenic, v roce 2017 pak 820 sazenic.

Výškový přírůst buku – ns = nesignifikantní rozdíly, *signifikantní p < 0.05, ** signifikantní p < 0.01,
*** signifikantní p < 0.001

Základní statistické vyhodnocení výškového přírůstu: V roce 2017 byl na všech plochách zjištěn vyšší průměrný výškový přírůst než v roce 2016, s výjimkou kombinovaného zásahu ožínání + Roundup byla vyšší také variabilita.
V roce 2016 nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly mezi variantami.
V roce 2017 byl zjištěn signifikantně vyšší výškový přírůst oproti kontrole na plochách
ošetřených Fusiladem v obou koncentracích a Roundupem.
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Závěry: Mechanické zásahy jsou z hlediska výškového přírůstu srovnatelné s kontrolou (podobně jako u borovice) – neměly významný vliv na výškový přírůst. V roce
2017 zjištěné signifikantně vyšší přírůsty při chemických ošetřeních mohly být iniciovány lepšími podmínkami pro růst – signifikantně se tak projevil trend naznačený již
v roce 2016, nicméně při suchem nivelizovaných přírůstech nevýznamný. I u buku se
růst v první části vegetační sezóny jeví jako velmi důležitý. Druhý letní zásah neměl při
daném průběhu počasí na výši přírůstů doložitelný vliv, tj. sled zásahů na rozdíl od
borovice nehrál roli.

Tloušťkový přírůst u buku – ns = nesignifikantní rozdíly, *signifikantní p < 0.05, ** signifikantní
p < 0.01, *** signifikantní p < 0.001

Základní statistické vyhodnocení tloušťkového přírůstu: V roce 2017 byl na všech plochách zjištěn průměrný tloušťkový přírůst srovnatelný s rokem 2016, s výjimkou kombinovaného zásahu ožínání + Roundup však byla vyšší variabilita.
V roce 2016 byly rozdíly v tloušťkových přírůstech oproti kontrole statisticky průkazné
u všech zásahů kromě pruhového ožínání. Na variantě pruhové ožínání byly hned po
kontrole nejnižší přírůsty, a to se statisticky významným rozdílem oproti ostatním zásahům. V roce 2017 se tloušťkové přírůsty na jednotlivých variantách zásahů nelišily
signifikantně od kontroly. Přinejmenším z části to je dáno důvody ryze statistickými
vysokou variabilitou v přírůstu (znatelně vyšší než v předchozím roce) při stejném
průměrném přírůstu a menším počtu hodnocených sazenic než u smrku a borovice.
Možnou, nicméně spekulativní interpretací je možnost, že tloušťkový přírůst buku je
více limitován buření za podmínek sucha než při příznivějším zásobení vodou.
38

Projekty Grantové služby LČR
Optimalizace technologie ochrany proti buřeni pro podmínky hospodářství živných
případně oglejených stanovišť

Závěry: Rozdíl mezi mechanickými a chemickými zásahy nejsou významné. Význam
zásahu jako takového (jakéhokoliv) se mění v čase – možným faktorem diferencujícím
přírůst mezi ošetřenými a neošetřenými plochami je míra zásobení vodou.
CELKOVÉ HODNOCENÍ ZÁSAHŮ Z HLEDISKA PŘÍRŮSTŮ BUKU:
Rozdíly mezi variantami byly v obou letech odlišné. Význam zásahu jako takového
(jakéhokoliv) se mění v čase – možným faktorem diferencujícím přírůst mezi ošetřenými a neošetřenými plochami je míra zásobení vodou. I u buku se chemická ošetření
jeví jako vhodnější, je to však méně průkazné (pro výškový přírůst platné v roce 2017,
pro tloušťkový částečně v roce 2016).
DUB
Sledování bylo provedeno na všech osmi variantách zkusných ploch. Celkově bylo
v roce 2016 sledováno 2 655 sazenic, v roce 2017 pak 3 406 sazenic.

Výškový přírůst dubu – ns = nesignifikantní rozdíly, *signifikantní p < 0.05, ** signifikantní p < 0.01,
*** signifikantní p < 0.001

Základní statistické vyhodnocení výškového přírůstu: V roce 2017 byl na všech plochách zjištěn průměrný výškový přírůst srovnatelný nebo nižší než v roce 2016, znatelně vyšší byla však variabilita.
V roce 2016 byly zjištěny statisticky významně nižší výškové přírůsty ve srovnání
s kontrolou u obou intenzit ožínání (celoplošně, v pruzích). V roce 2017 byl tento rozdíl potvrzen pouze u celoplošného ožínání. V roce 2017 byl dále zjištěn signifikantně
vyšší přírůst na obou variantách ošetření Roundupem a to jak ve srovnání s kontrolou,
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tak s oběma mechanickými zásahy (celoplošným i pruhovým) a oběma zásahy realizovanými Fusiladem (standardní i snížená koncentrace).
Závěry: Vzhledem k světlomilnosti dubu mohou být důvodem nevýhodnosti mechanických zásahů stejné jako u borovice: po vyžínání byla buřeň na začátku vegetační
sezony poměrně konkurenceschopná, kdežto při postřiku byla potlačena dříve a znatelněji, v létě pak již limitace buření nehrála větší význam.
Vysvětlením výsledku na plochách ošetřených Roundupem je vysoký podíl ostružiníku
(okolo 50 % zastoupení a 50 cm výšky) v buřeni v roce 2017. V roce 2016 byla jeho
pokryvnost výrazně menší. Její navýšení souvisí pravděpodobně jak s příznivějším klimatem, tak, a to zejména, s druhovou selekcí vyvolanou loňským zásahem Fusiladem.
Po zásahu graminicidem došlo na volném prostoru k rozvoji netravinných druhů.
V prvním suchém roce s pozitivním dopadem na růst (stínění), v druhém roce vzhledem k navýšení jak hustoty, tak výšky této buřeně, plochy ošetřené Fusiladem již neredukovaly z pohledu výškového přírůstu dubu buřeň dostatečně.

Tloušťkový přírůst u dubu – ns = nesignifikantní rozdíly, *signifikantní p < 0.05, ** signifikantní
p < 0.01, *** signifikantní p < 0.001

Základní statistické vyhodnocení tloušťkového přírůstu:
V roce 2017 byl na všech plochách s výjimkou plochy celoplošně ožnuté zjištěn průměrný tloušťkový přírůst vyšší než v roce 2016, znatelně vyšší u všech variant byla
variabilita (větší mezikvartilové rozpětí Q1–Q3, vyšší maximální hodnoty).
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V roce 2016 byly statisticky významně vyšší přírůsty na všech variantách zásahů ve
srovnání s kontrolou, v roce 2017 to platilo pouze pro všechny tři chemické zásahy a
kombinovaný zásah s postřikem Roundupem jako prvním zásahem. V roce 2017 byl
zjištěn signifikantně nižší přírůst ve srovnání s kontrolou na ploše celoplošně ožnuté.
V roce 2016 tloušťky dubu na variantě pruhové ožínání významně růstově zaostávaly
za chemickým postřikem (kromě Fusiladu o standardní koncentraci). Statisticky významný rozdíl byl zjištěn i mezi oběma koncentracemi Fusiladu, a to ve prospěch snížené koncentrace. V roce 2017 signifikantně růstově zaostávaly mechanické zásahy
(včetně kombinovaného zásahu ožínání + Roundup) za zásahy chemickými (včetně
kombinovaného zásahu Roundup + ožínání). Obě koncentrace Fusiladu vykazovaly
v roce 2017 srovnatelný tloušťkový přírůst.
Závěry: Jako spolehlivé z hlediska vlivu na přírůst se u dubu jeví chemické zásahy, a to
zejména pro tloušťkový přírůst. V případě vysokého podílu netravinné buřeně pak je
pro zajištění dostatečného efektu potřebné použití širokospektrálního herbicidu. Mechanické zásahy neměly na přírůst významný pozitivní vliv, v některých případech,
zejména na variantě celoplošné ožínání, byl na těchto plochách dokonce zjištěn nižší
přírůst než na kontrole bez zásahu.
CELKOVÉ HODNOCENÍ ZÁSAHŮ Z HLEDISKA PŘÍRŮSTŮ DUBU:
Rozdíly mezi variantami byly v obou letech odlišné. I u dubu se chemická ošetření jeví
z hlediska přírůstů jako vhodnější. Jako nejméně vhodné se jeví celoplošné vyžínání.
4.2 Celkové srovnání výškových a tloušťkových přírůstů podle dřevin
Při porovnání všech dřevin je trend výškových přírůstů v podstatných rysech podobný. Na chemických zásazích v obou letech v průměru lépe přirůstaly než na kontrole.
U jednotlivých dřevin se významný rozdíl projevil s odlišnou frekvencí. U smrku jsou
rozdíly celkově nejmenší, signifikantní byly pouze v roce 2017. U dubu v roce 2017
pak navíc byly přírůsty znatelně vyšší na plochách ošetřených Roundupem ve srovnání
s ostatními zásahy. Důvodem je velmi pravděpodobně vysoký podíl netravinné buřeně, respektive nárůst pokryvnosti této buřeně po zásahu graminicidem. Na plochách
se sníženou koncentrací Fusilade přirůstaly srovnatelně či lépe než na plochách se
standardní koncentrací. Na ožínaných plochách (včetně kombinace, kde je ožínání
prvním zásahem) dřeviny významně hůře odrůstaly než na chemicky ošetřených, byly
srovnatelné s kontrolou nebo dokonce horší (zejména u dubu 2016 a u borovice
2017).
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Srovnání průměrných výškových přírůstů všech dřevin v obou letech
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Ze souhrnných grafů průměrných hodnot tloušťkového přírůstu nejsou trendy vizuálně tak nápadné jako u výškového přírůstu. V roce 2016 byly přírůsty u smrku, dubu i
buku na ošetřených plochách vyšší než na kontrole, u borovice byly vyšší pouze na
plochách ošetřených chemicky. V roce 2017 byly u všech zásahů přírůsty vyšší než
kontrola pouze u smrku, u dubu a borovice to tak bylo pouze na plochách ošetřených
chemicky, u buku nebyly rozdíly zjištěny.
4.3 Srovnání přírůstů dle stanovišť
Srovnání podle stanovišť je možné především u smrku, z části u dubu, u borovice a
buku je monitorováno jen jedno stanoviště.
Při porovnání výškových přírůstů smrku jsou patrné jen relativně (rozdíly v cm) malé
rozdíly mezi stanovišti v roce 2016 způsobené pravděpodobně suchem. V roce 2017
pak je zřejmý rozdíl v přírůstu mezi oběma stanovišti 5 lesního vegetačního stupně ve
srovnání se 3 stupněm, kdy byl výškový přírůst významně nižší. Co se týče srovnání
variant, pak hodnoty pro jednotlivá stanoviště víceméně kopírují celkové výsledky,
rozdíly jsou opět malé. Nápadnou výjimkou je pouze nižší přírůst na variantě ošetřené
sníženou koncentrací Fusiladu na živném stanovišti 3 lesního vegetačního stupně.
Důvodem je pravděpodobně především množství buřeně. U tloušťkového přírůstu je
situace v podstatných rysech shodná.
U dubu je patrný vyšší výškový i tloušťkový přírůst na živném stanovišti 3 lesního vegetačního stupně ve srovnání se stanovištěm oglejeném ve stupni 4. Rozdíly mezi variantami zásahů kopírují u obou přírůstů celkové výsledky dubu, s určitou výjimkou u
oglejeného stanoviště ve 4. stupni, kde jsou výsledky u výškového přírůstu 2016 rozkolísané.
Celkově tedy lze konstatovat, že kromě celkových rozdílů v přírůstu zjištěných mezi
stanovišti, rozdílů odpovídajících našim představám o růstových podmínkách na těchto stanovištích pro sledované dřeviny, nepřineslo srovnání stanovišť žádný aplikovatelný výsledek.
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Srovnání průměrných výškových přírůstů dubu dle stanovišť v obou letech
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4.4 Srovnání přírůstů dle věku stromků
Srovnání bylo možné jen u smrku s různým věkem stromků. Vyhodnocení bylo provedeno pro celkový věk stromků, tj. věk v době výsadby + počet let od výsadby.

Srovnání průměrných výškových a tloušťkových přírůstů smrku dle věku stromků
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Výsledky víceméně kopírují výsledky podle stanovišť: růstově zaostávající sedmileté
stromky rostou na živném stanovišti třetího LVS (viz kapitola 4.3). Pro posouzení čistého vlivu věku by musely být různě staré sazenice vysázeny na stejném stanovišti,
ideálně na stejných pasekách.
4.5 Mortalita dřevin
Mortalita u smrku byla v roce 2016 velmi nízká, v roce 2017 narostla, a to na všech
variantách. V obou letech byla mortalita na ošetřených plochách nižší než na kontrole, v roce 2017 to bylo signifikantně pro všechny zásahy s výjimkou celoplošného ožínání, v roce 2016 byla signifikantně nižší pouze mortalita na ploškách ošetřených Fusiladem. U chemických a kombinovaných zásahů byla mortalita nižší než u mechanických, nejnižší byla v obou letech mortalita na ploše se sníženou koncentrací Fusiladu.
U borovice v roce 2017 narostla mortalita na plochách ošetřených ožínáním a kombinovaném zásahu, kde je ožínání prvním zásahem – mortalita byla dokonce vyšší než
na kontrolní ploše. V obou letech byla ve srovnání s kontrolou signifikantně nižší mortalita na všech chemických zásazích, včetně kombinovaného zásahu, kde bylo ošetření Roundupem prvním zásahem.
U buku byla mortalita v roce 2017 mírně vyšší než 2016 na chemicky ošetřených plochách a kontrole, naopak poklesla na plochách mechanicky ošetřených. Rozdíly vůči
kontrole však nebyly signifikantní. Vzhledem k celkově nízké mortalitě a meziročním
změnám je velmi pravděpodobné, že zjištěná mortalita nebyla primárně určována
druhem zásahu. Za možný důvod vyšší mortality na obou variantách ožínání v roce
2016 lze považovat několikadenní období s tropickými dny v době realizace zásahů a
bezprostředně po nich. Vlivem vysokých teplot a ozářenosti mohlo jednak dojít
k úpalu, jednak k akceleraci vysychání půdy a tak k limitnímu nedostatku vody.
U dubu mortalita meziročně poklesla. Mezi plochami v roce 2017 nebyly signifikantní
rozdíly, v roce 2016 byla signifikantně nižší (na hranici signifikance) mortalita na ploškách s chemickými a kombinovanými zásahy. I u dubu je velmi pravděpodobné, že
zjištěná mortalita nebyla primárně určována druhem zásahu.
Při srovnání variant zásahů je z grafu patrné, že zejména u borovice vykazovaly dřeviny na plochách s mechanickými zásahy vyšší mortalitu než na plochách se zásahy
chemickými. Nižší mortalita na chemicky ošetřených plochách by mohla být způsobena: (i) nižší konkurencí buřeně se sazenicemi v první části vegetační sezóny (viz výše u
přírůstů dřevin), což je významné zejména u světlomilných dřevin; (ii) změnou druhové skladby buřeně – na plochách po chemickém zásahu může docházet ke změnám
druhového složení buřeně ve prospěch dvouděložných bylin, které nevytváří kořenové drny jako trávy (snížení konkurence mezi kořeny buřeně a dřevin). Přítomnost
těchto bylin v letním období v blízkosti sazenic, pokud vzrůst a hustota této buřeně
nejsou příliš vysoké, může naopak mít na dřeviny pozitivní vliv stíněním.
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Srovnání mortality smrku 2016 a 2017 – ns = nesignifikantní rozdíly, *signifikantní p < 0.05, ** signifikantní p < 0.01, *** signifikantní p < 0.001

Srovnání mortality borovice 2016 a 2017 – ns = nesignifikantní rozdíly, *signifikantní p < 0.05, ** signifikantní p < 0.01, *** signifikantní p < 0.001
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Srovnání mortality buku 2016 a 2017 – ns = nesignifikantní rozdíly, *signifikantní p < 0.05, ** signifikantní p < 0.01, *** signifikantní p < 0.001

Srovnání mortality dubu 2016 a 2017 – ns = nesignifikantní rozdíly, *signifikantní p < 0.05, ** signifikantní p < 0.01, *** signifikantní p < 0.001
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4.6 Pokryvnost buřeně
Trendy ve změnách pokryvnosti se u jednotlivých dřevin v podstatě nelišily, prezentujeme zde proto pouze smrk a dub (kde se částečně lišila skladba buřeně, a tak i reakce
pokryvnosti).

Pokryvnost buřeně u smrku
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Pokryvnost buřeně u dubu
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Obecné zákonitosti reakce pokryvnosti lze shrnout do následujících bodů: (i) v prvním
roce byla pokryvnost buřeně na konci léta u všech plošek s výjimkou kontroly nižší
než na jaře, na dubových plochách s vyšším zastoupením netravinné buřeně se na
ploškách s chemickými zásahy pokryvnost na konci léta blížila jarní pokryvnosti,
k největší redukci pokryvnosti došlo logicky na plochách s kombinovanými zásahy; (ii)
jarní pokryvnosti v dalším roce většinou víceméně odpovídaly pokryvnostem na konci
léta roku minulého, a to zejména na plochách s chemickými zásahy; (iii) pokryvnosti
na konci léta druhého roku se u chemických a kombinovaných zásahů víceméně shodovaly s jarními, na dubové ploše byla pokryvnost po ošetření Roundupem na konci
léta nižší vzhledem k vyššímu zastoupení netravinné buřeně, u mechanických byly
nižší než na jaře.
4.7 Vliv zásahu na výšku buřeně
Druh zásahu měl vliv také na výšku buřeně po zásazích na konci léta. Tento vliv se
nejvíce uplatnil u eudominantního druhu buřeně třtiny křovištní (Calamagrostis
epigejos). Na konci léta byla nejvyšší třtina na kontrole, nejnižší pak na ploše s celoplošným ožínáním a postřikem Fusilade v obou koncentracích. Na těchto plochách a
plochách s kombinací Rondup + ožínání a ožínáním v pruzích byla výška třtiny signifikantně nižší než na kontrole (viz graf).

Výška třtiny křovištní na konci léta po zásazích, 2017 – ns = nesignifikantní rozdíly, *signifikantní
p < 0.05, ** signifikantní p < 0.01, *** signifikantní p < 0.001
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U maliníku byly rozdíly menší, nicméně i zde byla výška maliníku na konci léta u většiny zásahů signifikantně nižší než na kontrole (viz obrázek).

Výška maliníku na konci léta po zásazích, 2017 – ns = nesignifikantní rozdíly, *signifikantní p < 0.05,
** signifikantní p < 0.01, *** signifikantní p < 0.001

4.8 Vliv zásahu, stáří holiny a stanoviště na společenstvo buřeně
Eudominantním druhem byla třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), která byla přítomná téměř na všech ploškách a zpravidla dosahovala nejvyšší pokryvnosti. Dalším
četným druhem byl maliník (Rubus idaeus) přítomný opět na většině plošek, méně
četný byl ostružiník křovitý (Rubus fruticosus). Četnými druhy byly netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), starček Fuchsův (Senecio fuchsii), lipnice hajní (Poa
nemoralis) a konopice dvouklaná (Galeopsis bifida).
V roce 2016 druh zásahu vykazoval signifikantní vliv na společenstvo buřeně, přes
zjištěnou signifikanci je však překryv druhové skladby relativně velký. V grafu je patrné zřetelnější oddělení obou zásahů Fusiladem od ostatních zásahů, vysvětlení je
zřejmé – selektivnost herbicidu. Kontrolní plochy nevytváří žádný zřejmý shluk – variabilita společenstva buřeně je na nich největší. V roce 2017 jsou výsledky obdobné,
rozdíly mezi druhovou skladbou se obecně zmenšily, jsou nesignifikantní, zřetelněji je
od shluku ostatních zásahů oddělen pouze zásah Fusiladem se sníženou koncentrací.
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Ne-parametrický dvourozměrný graf (Non-metric Multidimensional Scaling – NMDS) – druhová skladba
společenstva buřeně na jednotlivých variantách zásahů 2016

Ne-parametrický dvourozměrný graf (Non-metric Multidimensional Scaling – NMDS) – druhová
skladba společenstva buřeně na jednotlivých variantách zásahů 2017

Rok vzniku vykazoval v roce 2016 signifikantní vliv na společenstvo buřeně, přes zjištěnou signifikanci je však překryv druhové skladby velký. Ze zjištěných výsledků nelze
vyvodit žádné podstatné závěry pro praxi. Situace v roce 2017 byla obdobná, graf
proto nezařazujeme.
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Ne-parametrický dvourozměrný graf (Non-metric Multidimensional Scaling – NMDS) – druhová
skladba společenstva buřeně dle roku vzniku holiny

Ne-parametrický dvourozměrný graf (Non-metric Multidimensional Scaling – NMDS) – druhová
skladba společenstva buřeně dle stanoviště

Typ stanoviště vykazoval signifikantní vliv na společenstvo buřeně, přes zjištěnou signifikanci je však překryv druhové skladby velký. Ze zjištěných výsledků nelze vyvodit
žádné podstatné závěry pro praxi. Znatelněji je odděleno stanoviště 2. lesního vegetačního stupně. Situace v roce 2017 byla obdobná, graf proto nezařazujeme.
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5. DISKUSE
5.1 Srovnání výsledků s předchozími průzkumy v kulturách smrku
V roce 2016 nebyl zjištěn žádný významný pozitivní vliv zásahů na výškový přírůst
smrku. V roce 2017 již bylo signifikantní navýšení přírůstů na ošetřených plochách
zjištěno, a to v souladu s dřívějšími průzkumy na jiných lokalitách (BUREŠ, ČERMÁK
2017; NILSSON et al. 1996; JYLHÄ, HYTÖNEN 2006, 2008; MÁNEK 2012). MÁNEK
(2012) pro LS Prostějov uvádí, že nejvyšší růst smrkových výsadeb byl dosažen při
pruhovém chemickém zásahu, což se shoduje s výsledky našeho průzkumu v roce
2017, kdy byl nejvyšší výškový přírůst zjištěn při pruhovém postřiku Roundupem
(srovnatelný přírůst byl zjištěn i u ostatních chemických zásahů). Vyšší tloušťkové přírůsty na plochách s chemickými zásahy zjištěné v obou letech na plochách LS Třebíč
byly zjištěny již v našem předchozím šetření na Drahanské vrchovině (BUREŠ, ČERMÁK 2017). Jako pravděpodobné vysvětlení jsme v podmínkách Drahan identifikovali
změnu druhové skladby buřeně po chemickém zásahu. Při postřiku dochází
k zahubení celé rostliny i s kořenovým systémem. Při vyžínání může dojít k namnožení
plevele či rozvoji jeho kořenového systému, kořeny zůstávají nadále funkční a jsou
stále schopny konkurence. Po postřiku herbicidem takto připravené plochy často
osídlí dvouděložné byliny, které mají jinou strukturu kořenového systému než traviny
jako je Calamagrostis epigejos. Kořeny dvouděložných rostlin méně konkurují sazenicím, a ty mohou lépe odrůstat. Podobný jev zaznamenali již dříve SIIPILETHO (2001),
nebo JYLHÄ, HYTÖNEN (2008). V podmínkách Třebíčska považujeme za stejně důležitý
fakt, že chemické zásahy jsou realizovány v klíčovém období konce jara a začátku léta,
kdy dřeviny výrazně přirůstají a přitom zde často panují podmínky se sníženou dostupností vody, chemické zásahy tak lépe zajišťují odpovídající snížení pokryvnosti
buřeně v tomto rozhodujícím období.
U mortality smrku je shoda s předchozím průzkumem na Drahanské vrchovině jen
dílčí. V Drahanech v roce 2013 byla mortalita na kontrole mírně nižší než u celoplošných zásahů (jak herbicidem, tak u ožínání) a zároveň vyšší než na chemickém i mechanickém pruhovém zásahu. Na Třebíčsku byla nejnižší mortalita na pruhových
chemických zásazích (ve shodě s Drahany), nejvyšší mortalita však byla pak právě na
kontrole. K podobným zjištěním dospěli NILSSON et al. (1995), MÁNEK (2012), nebo
JYLHÄ, HYTÖNEN (2008), kdy na kontrole zaznamenali až o 40 % vyšší mortalitu než
na zásazích proti buřeni. Pravděpodobnou příčinou vysoké mortality při celoplošných
zásazích na Drahanech v roce 2013 byla výrazná změna dostupnosti vody (šlo o velmi
suchý rok) – odstranění buřeně sice vedlo k snížení konkurence prospívající dobře
zakořeněným smrkům, ale zároveň způsobilo nadměrné vysychání svrchních vrstev
půdy (BUREŠ, ČERMÁK 2017). Fakt, že přiměřená přítomnost buřeně může napomáhat díky částečnému stínění plochy k zmenšení evaporace dřevin, doložili již dříve například BENAYAS et al. (2005).
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5.2 Srovnání výsledků s předchozími průzkumy v kulturách buku
Výsledky u výškového přírůstu buku v roce 2016 neukazovaly na výraznější vliv zásahu
na výškový růst, a to ve shodě s průzkumem na Drahanské vrchovině (BUREŠ, ČERMÁK 2017) či v Jizerských horách (ŠPULÁK 2008). Jako nejvýhodnější se na Třebíčsku i
Drahansku (BUREŠ, ČERMÁK 2017) jevily z hlediska růstu chemické zásahy v pruzích.
Relativně malý vliv byl zjištěn i na přírůst tloušťkový, opět víceméně ve shodě
s Drahanskem (BUREŠ, ČERMÁK 2017). Bukové sazenice snášejí poměrně dobře zástin, a tudíž jsou schopny relativně dobře soutěžit s buření o světlo, což může potvrzovat se zásahy srovnatelná (2017) nebo dokonce nulová (2016) mortalita na kontrole
v našem průzkumu.
Mortalita u jednotlivých druhů zásahu pak může být ovlivněna také samotným zásahem (nevhodný termín, zasažení stromku herbicidem, či jeho požnutí). Neselektivní
herbicidy mohou při nevhodně realizovaném zásahu dřevin poškodit jejich významný
podíl (JYLHÄ, HYTÖNEN 2006). Vliv samotného provedení zásahu na mortality byl zjištěn například při průzkumu v obecních lesích Václavice (KADLEC 2008), kde byla zjištěna vyšší mortalita smrku a buku na chemicky ošetřených plochách ve srovnání
s mechanicky ošetřenými a kontrolou. Jako jeden z faktorů pro nejvyšší mortalitu buku na chemicky ošetřených ploškách (ve srovnání jak s kontrolou, tak mechanickými
zásahy) byl postřik samotný vyhodnocen i na Drahansku (BUREŠ, ČERMÁK 2017), a to
zejména na plochách s celoplošným postřikem nebo individuálním postřikem kolem
stromků. Při správně provedeném zásahu však lze tento vliv eliminovat, jak svědčí
převážně nízké mortality na ploškách ošetřených chemicky v tomto průzkumu.
5.3 Srovnání výsledků s předchozími průzkumy v kulturách dubu a borovice
Dub a borovice ve většině případů lépe odrůstaly na plochách ošetřených herbicidem
než na plochách vyžínaných. Tento závěr je z literatury již opakovaně doložen.
V našem průzkumu v některých případech dokonce více přirůstaly stromky na kontrolní ploše než na ploše vyžínané, k stejnému závěru došel pro duby BENAYAS et al.
(2005). Stejnou nebo větší výšku a tloušťku v kořenovém krčku na neožínaných plochách s výsadbou douglasky zjistili VANĚK et al. (2014). Možným důvodem je, že
hlouběji kořenící dřeviny lépe odolávají suchu a na teplotní výkyvy nereagují tak markantně jako dřeviny kořenící v povrchových vrstvách půdy (BACKES, LEUSCHNER
2000; GARCÍ-PLAZOLA, BECERRIL 2000). U borovice byla v našem průzkumu zjištěna
na chemicky ošetřených plochách také znatelně nižší mortalita, kterou si vysvětlujeme zejména nižší konkurencí buřeně se sazenicemi v první části vegetační sezóny.
Nižší výškový přírůst dubu zjištěný v našem průzkumu zjistili pro dub letní v luhu, na
plochách ožínaných na nízké strniště také MAUER a MAUEROVÁ (2007). Jako vhodný
postup pak v podmínkách luhu doporučují celoplošný pokos na tzv. vysoké strniště, tj.
cca 5 cm nad výšku dubů. Sežínání na vysoké strniště vedlo ve výsadbách i síjích dubu
letního k nižší mortalitě, rychlejšímu výškovému růstu, lepší kvalitě kmene a k snížení
škod zvěří, mrazem a sluneční radiací (MAUER, MAUEROVÁ 2007).
V literatuře bylo opakovaně doporučováno realizovat u sazenic, které jsou sázené
v řídkém sponu (dub, borovice) celoplošný zásah neselektivním herbicidem, viz například MÁNEK (2012). Jako důvod je uváděna tolerance těchto dřevin k vysychání lokalit
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(následujícím po celoplošném zásahu) a vyšší efektivita práce. Na základě našich
předchozích průzkumů (ČERMÁK et al. 2011) nelze tento postup doporučit. Při celoplošném ošetření jsou přírůsty dřevin a jejich mortalita zpravidla srovnatelné
s pruhovými zásahy, vyšší je však často poškození sazenic okusem (a to i při ošetření
repelenty), důvodem je nápadnost sazenic na ošeřené ploše a nedostatek jiné potravy (ČERMÁK et al. 2011; BUREŠ, ČERMÁK 2017). Použití Roundupu v blízkosti sazenic
je navíc vždy rizikové, vysoká náročnost na pečlivost provedení je podle našeho mínění důležitějším faktorem než produktivita práce. Pokud by volba realizátora zásahu
přesto směřovala k celoplošnému zásahu, lze na základě výsledků našich výzkumů
doporučit (tam, kde je druhové složení buřeně takové, že je to možné) celoplošný
postřik Fusiladem ve standardní či snížené koncentraci, celoplošný postřik Roundupem chápeme jako postup nevhodný (blíže kapitola 8).
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6. APLIKAČNÍ ZÁVĚRY
Na

základě výše uvedených sledování (kapitola 4) lze formulovat aplikační závěry pro
použití daných typů zásahů na živných a oglejených stanovištích nižších a středních
poloh v klimatických podmínkách odpovídajících podmínkám v letech 2016 a 2017.
Obecnější závěry zohledňující další kritéria a zahrnující další možnosti z hlediska složení a pokryvnosti buřeně a z hlediska možných klimatických podmínek, jsou formulovány v kapitolách 7 a 8.
SMRK
sledovaný parametr

výškový přírůst
2016
2017

tloušťkový přírůst
2016
2017

mortalita
2016
2017

FUSILADE celoplošně

–

●

●●●

●●●

●●

●●●

FUSILADE celoplošně snížená k.

–

–

●●●

●●●

●

●●●

ROUNDUP pruhově

–

●●

●●●

●●●

–

●●●

ROUNDUP pruh. + ožínání pruh.

–

–

●●●

●●●

–

●●●

ožínání pruh. + ROUNDUP pruh.

–

–

●●●

●●●

–

●●●

ožínání celoplošně

–

–

●●●

●●●

–

–

●●

●

●●●

●●●

–

●

ožínání pruhově

celkové
hodnocení

+++
++
+++
++
++
+
0

● / ●● / ●●● signifikantně horší než kontrola – p < 0.05 / p < 0.01 / p < 0.001
● / ●● / ●●● signifikantně lepší než kontrola – p < 0.05 / p < 0.01 / p < 0.001

U smrku lze k aplikaci v těchto podmínkách doporučit chemické ošetření. Druhý zásah
nebyl v případě, že byl první zásah chemický, potřebný. Pozitivní účinky mechanických
zásahů se omezovaly na tloušťkový přírůst.
BOROVICE
sledovaný parametr

výškový přírůst
2016
2017

tloušťkový přírůst
2016
2017

mortalita
2016
2017

FUSILADE celoplošně

●●●

●●●

●●●

●●●

●

●●●

FUSILADE celoplošně snížená k.

●●●

●●●

●●●

●●●

●●

●●●

ROUNDUP pruhově

●●●

●

●●●

●●●

●●●

●●●

ROUNDUP pruh. + ožínání pruh.

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

ožínání pruh. + ROUNDUP pruh.

–

–

–

–

–

●●●

ožínání celoplošně

●

●●

–

–

–

●

ožínání pruhově

–

–

●●●

●

–

●

● / ●● / ●●● signifikantně horší než kontrola – p < 0.05 / p < 0.01 / p < 0.001
● / ●● / ●●● signifikantně lepší než kontrola – p < 0.05 / p < 0.01 / p < 0.001
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U borovice je situace obdobná, k aplikaci lze v těchto podmínkách doporučit chemické ošetření. Druhý zásah nebyl v případě, že byl první zásah chemický, potřebný. Mechanické zásahy byly bez pozitivních účinků, plochy vykazovaly horší výsledky než
kontrola. Důvodem pravděpodobně je fakt, že při vyžínání byla v první části vegetační
sezony buřeň relativně konkurenceschopná, kdežto při postřiku byla potlačena hned
od rašení sazenic, od začátku výškového a tloušťkového růstu.
BUK
sledovaný parametr

výškový přírůst
2016
2017

tloušťkový přírůst
2016
2017

mortalita
2016
2017

FUSILADE celoplošně

–

●●

●●●

●

–

–

FUSILADE celoplošně snížená k.

–

●●●

●●●

–

–

–

ROUNDUP pruhově

–

●●

●●●

–

–

–

ROUNDUP pruh. + ožínání pruh.

–

–

●●●

–

●

–

ožínání pruh. + ROUNDUP pruh.

–

–

●●●

–

–

–

ožínání celoplošně

–

–

●●●

–

●●●

–

ožínání pruhově

–

–

●

–

●●●

–

celkové
hodnocení

++
++
++
0
+
0
0

● / ●● / ●●● signifikantně horší než kontrola – p < 0.05 / p < 0.01 / p < 0.001
● / ●● / ●●● signifikantně lepší než kontrola – p < 0.05 / p < 0.01 / p < 0.001

U buku se zásah proti buřeni jevil jako celkově méně potřebný než u jehličnanů. Významný pozitivní účinek měly jen chemické zásahy. Na plochách s kombinovanými a
chemickými zásahy byly výsledky srovnatelné s kontrolou bez zásahu.
DUB
sledovaný parametr

výškový přírůst
2016
2017

tloušťkový přírůst
2016
2017

mortalita
2016
2017

FUSILADE celoplošně

–

–

●●●

●●●

●

–

FUSILADE celoplošně snížená k.

–

–

●●●

●●●

–

–

ROUNDUP pruhově

–

●●●

●●●

●●●

●

–

ROUNDUP pruh. + ožínání pruh.

–

●●●

●●●

●●●

●

–

ožínání pruh. + ROUNDUP pruh.

–

–

●●●

–

●

–

ožínání celoplošně

●●

●●●

●●●

●

–

–

ožínání pruhově

●

–

●●●

–

–

–

celkové
hodnocení

++
++
+++
+++
++
-0

● / ●● / ●●● signifikantně horší než kontrola – p < 0.05 / p < 0.01 / p < 0.001
● / ●● / ●●● signifikantně lepší než kontrola – p < 0.05 / p < 0.01 / p < 0.001

U dubu byla situace podobná borovici. Mechanické zásahy byly s výjimkou tloušťkového přírůstu v roce 2016 bez pozitivních účinků, plochy vykazovaly horší výsledky
než kontrola. Důvodem je pravděpodobně opět fakt, že při vyžínání byla v první části
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vegetační sezony buřeň relativně konkurenceschopná, kdežto při postřiku byla potlačena hned od rašení sazenic, od začátku výškového a tloušťkového růstu.
Obecné závěry
Vzhledem k výsledkům měření výškových a tloušťkových přírůstů a zjištěným mortalitám jsou důležitá následující zjištění: (i) pro dřeviny není důležité přetrvávání redukce
buřeně až do konce léta – plochy s nejnižší pokryvností buřeně na konci léta nevykazovaly vyšší přírůsty či nižší mortalitu, naopak v řadě případů šlo o plošky s nejhoršími
výsledky; (ii) jako rozhodující faktor se jeví v klimatických podmínkách sledovaného
území přiměřená redukce buřeně v klíčovém období konce jara a začátku léta, kdy
dřeviny výrazně přirůstají a přitom často panují podmínky se sníženou dostupností
vody, chemické zásahy díky termínu realizace zajišťují odpovídající snížení pokryvnosti
buřeně v tomto období; (iii) ani relativně vysoká pokryvnost buřeně na kontrole (viz
4.6) nevedla v některých případech k významné redukci přírůstu (viz výše výsledky
pro jednotlivé dřeviny).
Vzhledem k aktuálním i očekávaným klimatickým podmínkám lze pro podmínky nižších a středních poloh doporučit realizaci zalesňovacích prací v podzimním termínu.
Důvodem je jak průběh počasí na jaře a v létě (rychlý nárůst teplot, teplé a suché jaro
a začátek léta), tak podzimní klima (často poměrně dlouhé období s příznivými teplotními i srážkovými podmínkami, pozdnější nástup mrazového období). Zejména při
použití krytokořenného sadebního materiálu je podzimní termín vhodný, u prostokořenného sadebního materiálu je podzim vyhovující pro listnáče, podmínkou je již nefunkční asimilační aparát. U jednoletých semenáčků listnáčů pěstovaných technologií
vzduchového polštáře by podzimní termíny výsadby měly být dokonce upřednostněny před jarními. U podzimního zalesňování je sice obecně vyšší riziko poškození zvěří
a vymrzání, to ale v těchto podmínkách bude kompenzováno snížením mortality vyvolané suchem, lepší kořenění také může do určité míry snížit negativní vliv buřeně
na sazenice v následujícím vegetačním období.
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7. MANUÁL PRO VÝBĚR VHODNÉ TECHNOLOGIE ZÁSAHU A JEHO INTENZITY
Cílem optimálního zásahu proti buřeni je redukovat pokryvnost a vzrůst buřeně na
úroveň, kdy její přítomnost nezpůsobuje ztráty dřevin na výškovém a tloušťkovém
přírůstu, nezvyšuje mortalitu dřevin a zároveň v možné míře pozitivně ovlivňuje mikroklimatické podmínky (snížení extremity). Cílem tedy je: i) dosáhnout maximálního
možného vzrůstu dřevin při jejich odpovídající vitalitě a zdravotním stavu; ii) minimalizovat jejich mortalitu. V lesnickém provozu se naplnění tohoto základního cíle dále
odvíjí od provozních možností (dostupné vybavení, personál apod.) a nákladových
ukazatelů. Provozní podmínky mohou být velmi variabilní, jejich kompletní zařazení
do rozhodovacího mechanismu tohoto manuálu by bylo komplikované – vedlo by
k jeho neúčelnému znepřehlednění. Řada provozních aspektů by navíc měla být brána
v úvahu pouze sekundárně, tj. korigovat výběr vhodné technologie pouze
v nezbytných víceméně výjimečných případech. Ekonomické ukazatele rovněž místně
i časově variují, jejich hodnocení navíc nebylo předmětem této studie. Níže uvedené
hodnocení výhod a nevýhod jednotlivých postupů a rozhodovací algoritmus pro jejich
výběr vychází tedy zejména z vyhodnocování míry naplnění základního výše vymezeného cíle, ekonomické aspekty jsou hodnoceny pouze rámcově mimo tento algoritmus v závěru podkapitoly 7.3. Při výběru postupu zásahu předpokládáme, že všechny
postupy budou provedeny kvalifikovaně, kvalitně, plně v souladu s popisy jednotlivých zásahů v kapitole 8.
Při výběru vhodné technologie zásahu proti buřeni a jeho intenzity by se rozhodování
mělo řídit následujícími kritérii: druhy a pokryvností buřeně, stanovištěm (předpoklady pro růst dřevin a buřeně), očekávaným klimatickými podmínkami, tlakem zvěře,
druhem dřeviny, a případně také charakterem lokality a jejím ochranným statutem.
7.1 Výhody a nevýhody jednotlivých druhů zásahů
CELOPLOŠNÝ ZÁSAH HERBICIDEM
Výhody: schematická a rychlá realizace – vysoká efektivita práce; významný pozitivní
vliv na růst a mortalitu dřevin (ve srovnání s plochami bez zásahu).
Nevýhody: vzhledem k převládajícím klimatickým podmínkám nižších a středních poloh nevede celoplošná redukce pokryvnosti buřeně širokospektrálním herbicidem
obvykle k významně vyšším přírůstům či menší mortalitě než zásahy v pruzích (BUREŠ,
ČERMÁK 2017); pokud je zásah proveden v období vysokých teplot dojde po celoplošném zásahu k výraznému nežádoucímu zvýšení oslunění dřevin a zvýšení teplot –
riziko zvýšení mortality; vzhledem k možnosti poškození stromků při použití herbicidů
s arboricidním účinkem (např. na bázi glyphosátu) klade zásah vysoké nároky na kvalitu provedení – nutnost provádět v termínech, které nejsou pro účinné potlačení buřeně příliš vhodné (před narašením dřevin, po vyzrání letorostů), nebo zamezit zasažení stromků (kryty trysek postřikovače) nebo volit selektivní herbicid nepoškozující
stromy; vyšší riziko poškození zvěří – větší viditelnost sazenic, výrazné redukce úživ65
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nosti na pasece; vyšší spotřeba herbicidu (vyšší zátěž prostředí); obecná rizika použití
chemických prostředků v lesním prostředí.
Celkové hodnocení: volit v případě, že lze použít selektivní herbicid bez arboricidních
účinků v nižší koncentraci pro retardaci buřeně, jinak volit přednostně zásah
v pruzích.
CELOPLOŠNÉ OŽÍNÁNÍ
Výhody: schematická realizace – vysoká efektivita práce.
Nevýhody: vzhledem k převládajícím klimatickým podmínkám nižších a středních poloh nevede obvykle celoplošná redukce pokryvnosti buřeně k vyšším přírůstům či
menší mortalitě než zásahy v pruzích, v některých případech (zejména během sucha)
je růst dokonce srovnatelný s plochami bez zásahu; při zásahu v období vysokých teplot dojde po celoplošném zásahu k výraznému nežádoucímu zvýšení oslunění dřevin a
zvýšení teplot; riziko poškození zásahem – vyžnutí stromku; vyšší riziko poškození
zvěří – větší viditelnost sazenic, výrazná redukce úživnosti na pasece.
Celkové hodnocení: volit pouze výjimečně při vysokém vzrůstu a pokryvnosti buřeně
v případě, že zásah v pruzích se jeví jako nedostatečný (nebezpečí zalehání či přílišného stínění, případně nadměrného mechanického utlačování, kdy nejsou zřetelné výškové přírůsty na dřevinách). Vhodnou variantou při celoplošném ožínání (zejména
dubu) je pokos na vysoké strniště (cca 5 cm nad výšku dřevin) – výhodami jsou příznivé boční stínění a ochrana proti škodám zvěří a mrazem (MAUER, LEUGNER 2014),
nevýhodou je technologická náročnost.
OŠETŘENÍ HERBICIDEM V PRUZÍCH (MEZIŘÁDCÍCH)
Výhody: významný pozitivní vliv na růst dřevin; udržení přijatelných mikroklimatických podmínek; vzhledem k účinkům přijatelná pracnost; poškození zvěří většinou
srovnatelné s plochami bez zásahu; nižší riziko poškození dřevin ve srovnání
s celoplošnou aplikací herbicidu; obvykle postačí jen jarní zásah (nižší náklady), při
potřebě druhého zásahu lze po prvním herbicidním ošetření realizovat druhý letní
zásah mechanicky s pozitivním dopadem na růst dřevin srovnatelným s aplikací herbicidu; ve srovnání s mechanickým zásahem za stejnou dobu ošetřena výrazně větší
plocha.
Nevýhody: vysoké nároky na kvalitu provedení – při použití širokospektrálního herbicidu nutnost zabránit zasažení dřevin, při horší viditelnosti sazenic je potřebné řádky
projít a zviditelnit je (nejlépe ošlapem); pro správnou účinnost je postup náročný na
kvalitu provedení (správné zvolení výšky trysky nad ošetřovanou plochou dle sponu
sazenic, vítr, vzrůstová fáze buřeně, správná koncentrace postřiku); obecná rizika použití chemických prostředků v lesním prostředí.
Celkové hodnocení: široce použitelný postup.
Aplikační doporučení: Pro pruhové zásahy je pro bezpečnou a jednoduchou realizaci
zásahu proti buřeni vhodnější provedení výsadby v obdélníkovém sponu.
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OŽÍNÁNÍ V PRUZÍCH
Použitelné varianty jsou zásah v meziřádcích i zásah v řádcích. Pro první jarní ošetření
lze použít obě varianty – volba dle hustoty, vzrůstu, druhové spektra buřeně (nebezpečí zalehání apod.), klimatických a stanovištních podmínek, případně dle míry nebezpečí posečení dřevin. Pro druhé letní ožínání je přednostní variantou ožínání
v meziřádcích – cílem je nevystavit stromky přímému slunečnímu záření, ale alespoň
částečně eliminovat negativní vliv buřeně.
Výhody: účinek na růst a mortalitu obvykle srovnatelný s celoplošným vyžnutím při
nižší pracnosti a při udržení přijatelných mikroklimatických podmínek; menší poškození sazenic samotným zásahem.
Nevýhody: zpravidla horší růst a vyšší mortalita než na chemické variantě pruhového
zásahu; rozdíl mezi růstem a mortalitou na ošetřené ploše a ploše bez zásahu může
být malý nebo žádný, zejména v podmínkách sucha; pro dostatečnou úspěšnost je
potřebný zásah dříve, než v praxi často aplikované ožínání během června, nebo dokonce až v červenci; často je nutný druhý letní zásah – buřeň po prvním zásahu zpravidla rychle regeneruje.
Celkové hodnocení: nejvhodnější varianta mechanického zásahu.
Aplikační doporučení: Pro pruhové zásahy je pro bezpečnou a jednoduchou realizaci
zásahu proti buřeni vhodnější provedení výsadby v obdélníkovém sponu.
OŠETŘENÍ HERBICIDEM INDIVIDUÁLNĚ (POMÍSTNĚ)
Výhody: nižší spotřeba herbicidu než u celoplošného či pruhového zásahu.
Nevýhody: vysoké nároky na kvalitu provedení práce – dodržení technologických postupů pro zabránění poškození dřevin (vhodný termín, patřičná aplikační technika,
např. herbicidní hole, postřikovač s krytem trysek), pracnost; nejméně účinný chemický zásah jak z hlediska růstu dřevin, tak mortality.
Celkové hodnocení: nedoporučená varianta zásahu proti buřeni v podmínkách oglejených a živných stanovišť nižších a středních poloh.
OŽÍNÁNÍ INDIVIDUÁLNĚ (POMÍSTNĚ)
Výhody: bez zřejmých výhod.
Nevýhody: vysoké nároky na kvalitu provedení práce – riziko posečení stromků; nejméně účinný zásah z hlediska růstu dřevin – růst může být srovnatelný či dokonce
nižší než na ploše bez zásahu (BUREŠ, ČERMÁK 2017); při hustším sponu plocha ošetření blízká pruhovému zásahu při zpravidla nižším pozitivním efektu na růst dřevin.
Celkové hodnocení: nedoporučená varianta zásahu proti buřeni v podmínkách oglejených a živných stanovišť nižších a středních poloh. Pouze alternativa k pruhovému
zásahu v kulturách s velkým sponem sazenic – snížení pracnosti.
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7.2 Výběr zásahu
Jak vybrat vhodný zásah ukazuje níže uvedené základní rozhodovací schéma, které je
odvozeno z výše uvedené analýzy výhod a nevýhod jednotlivých zásahů. Druh dřeviny
by měl být zohledněn zejména při výběru zásahu v situacích, kdy rozhodovací schéma
nabízí v daném uzlu více variant. Dřeviny s vyššími nároky na světlo – borovice a duby
budou hůře snášet stínění buřeně, na základě našich šetření lze očekávat, že pro jejich růst budou výhodnější chemické zásahy. U smrku či buku lze častěji očekávat
srovnatelné dopady chemických a mechanických zásahů na jejich růst.
Při průběhu klimatu, který se ve vegetační době v podmínkách nižších a středních poloh opakuje v posledních letech, viz kapitola 3, je pravděpodobné, že druhý zásah
proti buřeni bude potřebný jen výjimečně. Co více, nadbytečný druhý zásah může
vést k negativním dopadům na růst a přežívání dřevin vlivem znatelného zhoršení
klimatických podmínek a snazšímu/rychlejšímu vysychání stanoviště. V případě provedení druhého letního zásahu neselektivním herbicidem jsou tyto negativní dopady
markantnější.
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Při ponechání buřeně na pasece v pozdním létě je potřeba brát v úvahu, že kromě
pozitivních účinků stínění, tj. snížení teploty, může stínění vést k prodloužení vyzrávání výhonů a tím k zvýšení rizika poškození časnými mrazy. Vzhledem k tomu, že obecně dochází k prodlužování podzimního bezmrazového období, bude toto riziko pravděpodobně jen malé.
Při zvažování, zda použít širokospektrální herbicid či selektivní herbicid (graminicid),
je hlavním rozhodovacím kritériem pochopitelně zastoupení jednotlivých druhů buřeně a jejich pokryvnost. Tam, kde převažují travinné druhy, je lépe volit graminicid –
plochy zpravidla vykazují srovnatelný či vyšší růst dřevin než plochy ošetřené totálním
herbicidem, bylinná buřeň může být účinná pro udržení mikroklimatu (stínění). Tam,
kde je zastoupení netravinných druhů vysoké (blížící se 50 % a více) je pro růst dřevin
potřebná redukce i těchto druhů (totálním herbicidem či případně mechanicky). Při
zvažování použití graminicidu musí být posuzována jeho vhodnost znovu před každým
zásahem – vlivem jednostranného zásahu do mezidruhové konkurence při použití
graminicidu může dojít ke změně skladby buřeně ve prospěch netravinných druhů (viz
výše ve zprávě plochy dubu).
EKONOMICKÉ A ORGANIZAČNÍ ASPEKTY VÝBĚRU VARIANTY ZÁSAHU
Pro rámcové ekonomické hodnocení výhodnosti jednotlivých variant zásahů byly použity ceny vybraných pěstebních činností obvyklé v regionu Třebíč poskytnuté LS Třebíč a běžné ceny chemických prostředků na trhu. Výsledky shrnuje následující tabulka, ekonomicky nejvýhodnější jsou celoplošný zásah Fusiladem o poloviční koncentraci a pruhový zásah Roundupem.

zásah
FUSILADE celoplošně
FUSILADE celoplošně snížená k.
ROUNDUP pruhově
ROUNDUP pruh. + ožínání pruh.
ožínání pruh. + ROUNDUP pruh.
ožínání celoplošně
ožínání pruhově

celkové hodnocení přírůstů a mortality (kap. 6)
smrk
borovice
buk
dub
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++
+++
++
++
+
0

+++
+++
+++
+++
+
--

++
++
++
0
+
0
0

++
++
+++
+++
++
-0

ekonomika
zásahu

++
+++
+++
0
0
0
+

Z hlediska organizace práce je potřebné konstatovat, že chemické zásahy jsou obecně
méně náročné na spotřebu času, tj. plocha vyžadující zásah je ošetřena za výrazně
kratší dobu než u mechanických zásahů. Na druhou stranu, období, kdy je nutné zásahy realizovat, aby byly efektivní (buřeň je v odpovídajícím vzrůstu), je relativně
krátké, maximálně 3–4 týdny, při podmínkách příznivých pro růst buřeně i méně. Je
zde tedy nutné operativně plánovat realizaci zásahu a mít tuto možnost operativy
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podchycenu kvalitní komunikací s nasmlouvaným realizátorem prací, popřípadě ji mít
ošetřenu smluvním ustanovením.
7.3 Alternativa za širokospektrální herbicidy na bázi glyphosátu
V souvislosti s uvažovaným zákazem herbicidu na bázi glyphosátu v Evropě (aktuálně
stále nerozhodnuto) je důležitou otázka hledání širokospektrální alternativy. Z přípravků aktuálně registrovaných v ČR je v podstatě jedinou zatím eventuálně možnou
alternativou z hlediska šířky účinku řada produktů Finalsan (Finalsan a Finalsan AF),
které jsou na bázi kyseliny pelargonové. Jde o jednu z mastných kyselin běžně se vyskytujících v přírodě, nezanechává rezidua, má širokospektrální účinek a je biologicky
rozložitelná. Zatím jsou tyto přípravky u nás registrovány pro použití na plevele jednoděložné i dvouděložné v kulturách okrasných dřevin a na neobdělávaná prostranství pod stromy (ev. čísla: 4545 a 4547-2). Účinnost při použití v lese je zatím neznámá.
Na americkém trhu je herbicid Phydura – širokospektrální herbicid, který pracuje na
biologické bázi, hlavními účinnými látkami jsou hřebíčkový olej a ocet, účinek je založen na synergickém efektu těchto dvou látek. Účinky v podmínkách lesnictví jsou opět
nejisté, navíc přípravek nemá EPA registraci, zatím v Evropě nemůže být používán.
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8. UPŘESNĚNÍ PARAMETRŮ JEDNOTLIVÝCH POSTUPŮ LIKVIDACE BUŘENĚ
PRO DANÉ STANOVIŠTNÍ PODMÍNKY
8.1 Likvidace buřeně chemicky
Postřik Fusiladem celoplošně – standardní koncentrace
Přípravek Fusilade forte 150 EC je v tomto případě aplikován ve výrobcem doporučené koncentraci 1 %. Fusilade působí selektivně jako listový translokační herbicid na
trávovité plevele, a to jednoleté i vytrvalé (s výjimkou lipnice roční a kostřavy červené). Jeho předností je okolnost, že se aplikuje až na vzešlé rostliny, takže je možné
ošetřovat výběrově ohniska skutečně zaplevelených částí pozemků. Přípravek působí
systémově, proto je nutno jej aplikovat v období optima pro růst trávovitých plevelů.
Jeho působení je rychlé, herbicidní účinky jsou pozorovatelné již za 7 dní. Teplé a vlhké počasí urychluje příjem přípravku a jeho účinnost.
Vhodný termín pro aplikaci je většinou v první polovině května, je však nutné ho případně posunout dle klimatických podmínek, v případě časného nástupu jara a dostatku vody může být vhodný termín dříve, naopak pozdní jaro v kombinaci se suchou
zimou a jarem mohou vývoj buřeně zpozdit. Ideální je doba, kdy je většina plevele ve
stádiu od dvou listů do konce odnožování. Teplé a vlhké počasí urychluje příjem přípravku a jeho účinnost – nutné zohlednit předpověď počasí.
Aplikace přípravku se provádí jakýmkoliv běžným postřikovačem, který zabezpečí
přesné a rovnoměrné dávkování. Při aplikaci je třeba dodržovat ochrannou vzdálenost minimálně 5 m od vodních ploch a toků. Pro dodržení dávky je nutné optimalizovat rychlost postupu – zkouška s čistou vodou (viz blíže postřik Roundupem).
Postřik Fusiladem celoplošně – snížená koncentrace
Parametry zásahu jsou totožné s předchozím postupem pouze s jediným rozdílem –
snížením koncentrace na poloviční koncentraci 0,5 %. Při uplatnění tohoto postupu
dochází jen k retardaci buřeně, vzhledem k tomu, že stále častěji se v podmínkách
nižších a středních poloh opakuje průběh vegetační sezóny s jarními či letními přísušky či dokonce celosezónní srážkovou nedostatečností, může být retardace buřeně
dostačující a přinést i některé výhody (např. krytí povrchu půdy).
Postřik Roundupem v pruzích – meziřádcích
Přípravek Roundup klasik je aplikován v doporučené koncentraci 3 %. V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) ho lze při aplikaci přes vrcholky stromků použít až po
vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy
jsou zelené. Z těchto důvodů je volen zásah ve meziřádcích a je-li to možné (dostatečně vzrostlá buřeň) termín před narašením listnáčů. Při aplikaci ve vegetační sezóně
je nutné vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně v rozmezí 3 až 7 l/ha (maximální dávka je určena především
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na likvidaci nežádoucích dřevin – Rubus spp., krušina olšová). Pro dodržení dávky je
důležitá správná rychlost postupu. Příklad pracovního postupu:
1. Spočítáme si potřebné množství herbicidu a vody na ošetřovanou plochu, tj. 0,6 l
ve 30 l vody/ha, jedná se o množství, které musíme na plochu rovnoměrně aplikovat.
2. Provedeme zkoušku s čistou vodou. Vyznačíme si čtvercovou plochu např. 0,01
ha. Na tu přísluší 1/10 potřebných postřikových kapalin. Nalijeme do postřikovače
pouze 3 litry vody a plochu 1 aru přejdeme za stálého stříkání stejnou rychlostí,
přičemž zvolená tryska má šířku rozstřiku 1 m. Plochu tedy projdeme v deseti
pruzích dlouhých 10 m, urazíme vzdálenost 50 m. Pokud jsme šli optimální rychlostí, voda v postřikovači nezbyla. Pokud máme přebytek vody, musíme rychlost
snížit a naopak. Rychlost v terénu si snadno zkontrolujeme počtem zapumpování
pákou postřikovače na jednotku délky.
U všech typů postřikovačů je dobré vyzkoušet si různé druhy trysek a najít opět
optimální variantu průtoku, šířky postřiku, tvaru postřikového sloupce, apod. Doporučit se dá i tlakoměr, u traktorových postřikovačů je přímo nutný.
3. Přistoupíme k vlastnímu postřiku. Pro náš případ potřebujeme na plochu 0,10 ha
vystříkat 0,6 l herbicidu, tj. 600 ml. Budeme aplikovat vždy 10 litrů postřikové
jíchy; pro průměrného člověka je ideální zátěží. Tím nám připadá na jednu 10 l
dávku vody 200 ml (600:3) herbicidu na jeden postřikovač. Pokud budeme chodit
vyzkoušenou rychlostí, měli bychom dosáhnout se třemi naplněnými postřikovači
postříkání celé plochy 0,10 ha a aplikaci potřebné dávky (6 l ve 300 l vody/ha).
Šířka ošetřeného pruhu v meziřádku je dle druhu dřeviny cca 50–130 cm. Pokud jsou
sazenice hůře viditelné, je vhodné řádky projít pro zajištění správného směřování zásahu v meziřádku a sazenice zviditelnit ošlapem.
Vhodný termín pro aplikaci je v podmínkách nižších a středních poloh většinou na
začátku května, v případě pozdního nástupu jara – zpožděného rašení dřevin a pomalejší růstu plevele je potřebné termín adekvátně posunout.
Postřik Roundupem v ploškách – okolo sazenic
Chemický postřik sazenic je prováděn obdobně jako v předchozím případě s tím rozdílem, že aplikace je situována v bezprostřední blízkosti v okolí kolem sazenice. Při aplikaci ve vegetační sezóně je nutné vyhnout se interakci postřikové kapaliny s listovými
aparáty sazenic a zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek, nebo použití herbicidní hole.

8.2 Likvidace buřeně mechanicky (ožínáním)
Ožínání křovinořezem v pruzích – v meziřádcích
Mechanické ožínáním sazenic křovinořezem je prováděno obdobně jako v předchozím případě v meziřádcích z důvodu zamezení vyžnutí dřevin. Mezi řadami sazenic je
vyžínán pruh o šířce 50–130 cm (s ohledem na druh dřeviny) s ponecháním rostoucí
buřeně v řadách mezi sazenicemi. Pokud jsou sazenice hůře viditelné, je vhodné řád72
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ky projít a sazenice zviditelnit ošlapem. Ožínáním jsou odstraněny kromě travin a bylin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku. Ožínání se provádí na
nízké strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic.
Vhodný termín pro aplikaci je v podmínkách nižších poloh většinou v druhé polovině
června, je však nutné ho případně posunout dle klimatických podmínek, respektive
podle vzrůstu plevele. Vzhledem k zjištěným výsledkům tohoto projektu lze doporučit
(v případě, že by byla buřeň likvidována výhradně mechanicky) pro zvýšení efektivity
zásahů posunout termín ožínání již na cca konec května s opakováním dle vzrůstu buřeně na konci června až začátku července.
Ožínání křovinořezem celoplošně
Základ postupu je totožný s předešlým, buřeň je však vyžínána na celé ploše kultury.
Při ožínání méně nápadných sazenic (zejména DB, BK) nebo při větším vzrůstu buřeně
a malé výšce sazenic je nutné plochu projít, nalézt stromky a ošlápnout je. Zkosená
buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Ožínání
se provádí na nízké strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic.
Ošlapávání
Jedná se o ošlapávání buřeně kolem sazenic. Vhodné především pro křehkou buřeň,
která se ušlapáním poláme a zůstane při zemi na kruhové plošce dané velikosti. Postup: odvrácení buřeně od sazenic (botou, holí, hráběmi, srpem apod.) a ušlapání buřeně na plošce potřebné velikosti kolem sazenice tak, aby stonky (stébla, lodyhy) buřeně byly polámány, ulehly k zemi a nebyla možnost jejich dalšího ohrožování růstu
sazenic. Někdy jsou navíc pomocí srpu přeseknuty šlahouny ostružiní, maliníku apod.
8.3 Likvidace buřeně kombinovaným způsobem
Postřik Roundupem v meziřádcích s následným ožínáním křovinořezem
Kombinace výše uvedených zásahů. Postřik Roundupem v pruzích je proveden výše
popsaným postupem. Následné ožínání křovinořezem je prováděn s ohledem na růst
buřeně po prvním zásahu – podle vzrůstu buřeně v průběhu měsíce srpna. Ožínán je
totožný pás – s herbicidem redukovanou buření. V případě teplého a suchého července a srpna, zejména u buřeně s vyššími nároky na vodu, lze druhý zásah neprovádět.
Rozhodovacím kritériem je vzrůst buřeně.
Ožínání křovinořezem s následným postřikem Roundupem
Princip zásahu je totožný s předešlým jen s rozdílným pořadím zásahů. Nejdříve je
realizováno ožínání pruhově – dle vzrůstu buřeně v podmínkách nižších a středních
poloh obvykle v průběhu června. Následně s ohledem na vývoj buřeně je realizován
postřik Roundupem, zpravidla v první polovině srpna. Vzhledem k zjištěným výsledkům tohoto projektu lze doporučit pro zvýšení efektivity zásahů posunout termín ožínání již na cca konec května a následně posunout, dle stavu vegetace i termín chemického zásahu.
73

Projekty Grantové služby LČR
Optimalizace technologie ochrany proti buřeni pro podmínky hospodářství živných
případně oglejených stanovišť

9. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
BACKES, K., LEUSCHNER, CH., 2011. Leaf water relations of competitive Fagus sylvatica and Quercus petraea
trees during 4 years differing in soil drought. Canadian Journal of Forest Research, 30 (3): 335–346.
BÄRRING, U., 1967. Studies of methods in the planting of Picea abies (L.) Karst, and Pinus sylvestris L. on farm
land in southern and central Sweden. Studia Forestalia Suecica, 50: 274—311.
BENAYAS, J.M., NAVARRO, J., ESPIGARES, T., NICOLAU, J.M., ZAVALA, M.A., 2005. Effects of artificial shading
and weed mowing in reforestation of Mediterranean abandoned cropland with contrasting Quercus species. Forest Ecology and Management, 212 (1–3): 302–314.
BRAND, D.G., JANAS, P.S., 1988. Growth and acclimation of planted white pine and white spruce seedlings in
response to environmental conditions. Can. J. For. Res., 18: 320–329.
BROWN, J.R., SCANLAN, J.C., MCIVOR, J.G., 1998. Competition by berbs as a lifting factor in shrub invasion in
grassland: a test with different growth forms. J. Veg. Sci., 9: 829–836.
BURDETT, A.N., 1990. Physiological processes in plantation establishment and the development: Physiological
processes in plantation establishment and the development of specifications for forest planting stock.
Canadian Journal of Forest Research, 20: 415—27.
BUREŠ, M., ČERMÁK, P., 2017. Weeds and weed control as factors for game damage to and growth of Norway
spruce (Picea abies (L.) Karst.) and European beech (Fagus sylvatica L.). Austrian Journal of Forest Science
134(2): 181–198 .
COATES, K.D., EMMINGHAM, W.H., RADOSEVICH, S.R. 1991. Conifer-seedling success and microclimate at different levels of herb and shrub cover in a Rhododendron-VacciniumMenziesia community of south central
British Columbia. Canadian Journal of Forest Research, 21: 858–66.
COLE, E.C., NEWTON, M., 1986. Nutrient, moisture, and light relations in 5-year-old Douglas fir plantations
under variable competition. Canadian Journal of Forest Research, 16: 727—32.
CONARD, S.G., RADOSEVICH, S.R., 1982. Growth responses of white fir to decreased shading and root competition by montane chaparral shrubs. Forest Science, 28: 309–20.
CUDLÍN, P., et al., 2009. Dopady různých způsobů potlačování buřeně na lesní ekosystém. Research Report, 34
pp (in Czech).
ČERMÁK, P., et at., 2011. Impact of ungulate browning on forest dynamics. Folia Forestalia Bohemica, 80 s.
GARCIA-PLAZOLA, J.I., BECERRIL, J.M., 2000. Effects of drought on photoprotective mechanisms in Euro-pean
beech (Fagus sylvatica L.) seedlings from different provenances. Trees, 14 (8): 485–490.
GJERSTAD, D.H., NELSON, L.R., DUKES, J.H., RATZLAFF, S.A., 1984. Growth response and physiology of tree species as affected by weed control. Pp.247—57 in DURYEA, M.L., BROWN, G.N. (Ed.) "Seedling Physiology
and Reforestation Success". Martinus Nijhoff/Dr W. Junk Publishers, Dorchrecht, The Netherlands.
GROSSNICKLE, S.C., HEIKURINEN, J., 1989. Site preparation: Water relations and growth of newly planted jack
pine and white spruce. New Forests, 3: 99–123.
JANKOVSkÝ, L. 2002. Poškození báze kmínků sazenic nevhodnou aplikací herbicidů. Lesnická práce 6/2002.
JYLHÄ, P., HYTÖNEN, J., 2006. Effect of vegetation control on the survival and growth of Scots pine and Norway
spruce planted on former agricultural land. Canadian Journal of Forest Research, 36 (10): 2400–2411
KESSL, J., FANTA, B., HANUŠ, S., MELICHAR, J., ŘÍBAL, M., 1957. Ochrana proti škodám zvěří. SZN, Praha. 203 pp.
(in Czech).
LÖF, M., WELANDER, N.T. 2004. Influence of herbaceous competitors on early growth in direct seeded Fagus
sylvatica L. and Quercus robur L. Annals of Forest Science, 61 (8): 781–788.
MÁNEK, J. 2012. Porovnání variant technologií potlačování buřeně a nežádoucích náletových dřevin při obnově
lesa v oblasti LČR, s. r. o., LS Prostějov. Diplomová práce LDF MENDELUv Brně, 65 s.
MARGOLIS, H.A., BRAND, D.G., 1990. An ecophysiological basis for understanding plantation establishment.
Canadian Journal of Forest Research 20 (4): 375–390.
NILSSON, U., GEMMEL, P., HALLGREN, J-E., 1996. Effects of competing vegetation on initial growth of planted
Picea abies. New Zealand Journal of Forestry Science, 26 (1/2): 84–98.
NILSSON, U., ORLANDER, G., 1995. Effects of some regeneration methods on drought damage of newly planted
Norway spruce seedlings. Canadian Journal of Forest Research, 25: 790–802.
OKSANEN J., et al., 2012. Vegan: community ecology package, R Package Version 2.1-17 edn.
PETERSEN, T.D., 1988. Effects of interference from Calamagrostis rubescens on size distributions in stands of
Pinus ponderosa. Journal of Applied Ecology, 25: 265—72.
POSARIĆ, D., 2010. The most important reasons for the loss of pedunculate oak (Quercus robur L.) from forest
stands up to first thinning. [Najvažniji razlozi gubitka hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz sastojina do dobi
prvih proreda]. Sumarski List, 134 (3-4): 151–158.

74

Projekty Grantové služby LČR
Optimalizace technologie ochrany proti buřeni pro podmínky hospodářství živných
případně oglejených stanovišť
R CORE TEAM, 2012. A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, URL http://www.R-project.org/.
SANDS, R., NAMBIAR, E.K.S., 1984. Water relations of Pinus radiata in competition with weeds. Canadian Journal of Forest Research, 14: 233—7.
SIIPILETHO, J., 2001. Effect of weed control with ﬁbre mulches and herbicides on the initial development of
spruce, birch and aspen seedlings on abandoned farmland. Silva Fennica, 35 (4): 403–414.
SWEENEY, B.W., CZAPKA, S. J. B., YERKES, T. B, 2002. Riparian forest restoration: Increasing success by reducing
plant competition and herbivory. Restoration Ecology, 10 (2): 392–400.
ŠPULÁK, O., 2008. Natural regeneration of beech and competition from weed in the summit part of the Jizerské
hory Mts. (Czech Republic). Austrian Journal of Forest Science, 125 (1): 79–88.
WALSTAD, J.D.; KUCH, P.J. (Ed.) "Forest Vegetation Management for Conifer Production". John Wiley and Sons
Inc. New York.

75

Projekty Grantové služby LČR
Optimalizace technologie ochrany proti buřeni pro podmínky hospodářství živných
případně oglejených stanovišť

PŘÍLOHA Č. 1
EKONOMICKÉ HODNOCENÍ
CENY VYBRANÝCH PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ OBVYKLÉ V REGIONU LS TŘEBÍČ.
CHEMICKÁ OCHRANA
CELOPLOŠNÁ: 4 570,- KČ/HA
PRUHOVÁ: 3 915,- KČ/HA

OŽÍNÁNÍ
CELOPLOŠNÉ: 9 400,- KČ/HA

PRUHOVÉ: 6 660,- KČ/HA

zásah
FUSILADE celoplošně
FUSILADE celoplošně snížená k.
ROUNDUP pruhově
ROUNDUP pruh. + ožínání pruh.
ožínání pruh. + ROUNDUP pruh.
ožínání celoplošně
ožínání pruhově

celkové hodnocení přírůstů a mortality (kap. 6)
smrk
borovice
buk
dub

+++
++
+++
++
++
+
0

+++
+++
+++
+++
+
--

++
++
++
0
+
0
0
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++
++
+++
+++
++
-0

obvyklá cena
činnosti

běžná cena
přípravku

4 570,- Kč/ha

1 120,- Kč/ha

4 570,- Kč/ha

560,- Kč/ha

3 915,- Kč/ha

600,- Kč/ha

10 575, - Kč/ha

600,- Kč/ha

10 575, - Kč/ha

600,- Kč/ha

9 400,- Kč/ha
6 660,- Kč/ha

