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1 Základní údaje 

1.1 Organizace účastnící se projektu  

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. – příjemce-koordinátor 

Strnady 136, 25202 Jíloviště 

Statutární zástupce: Doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., ředitel výzkumného ústavu 

1.2 Řešitelský tým 
Řešitelský tým tvoří kmenoví pracovníci výzkumné stanice v Opočně, kteří se na řešení 

podílejí dílčími úvazky. Jsou to: 

Odpovědný řešitel:  Ing. Jan Bartoš, Ph.D.  

Další řešitelé:   Ing. Jan Leugner, Ph.D. 

   Ing. Jana Hacurová 

   RNDr. Jarmila Martincová 

Ing. Ondřej Špulák, Ph.D. 

Další pracovníci: E. Ráčková, V. Tošovská, Ing. Z. Ráček. 

2 Průběh a výsledky řešení 

2.1 Úvod 

Aktuální kůrovcová kalamita přináší náročný úkol v podobě obnovy lesa na rozsáhlých 

holinách. Je zřejmé, že přirozenou obnovu bude možné využít pouze na menší části území. Na 

většině holin bude zapotřebí využít obnovu umělou. Stále častější periody sucha v průběhu 

výsadby a také v následném období ovšem vyžadují hledání možností, jak efektivně udržet co 

nejvíce vlhkosti v půdě u kořenů stromků a podpořit tak jejich ujmutí a následný růst. 

Cílem projektu je otestovat efektivnost využití hydroabsorbentů a dalších pomocných látek 

pro zlepšení vodního režimu v půdě po výsadbě sadebního materiálu na holiny a následně 

zvýšení ujímavosti lesních dřevin při umělé obnově lesa. 

2.2 Testované přípravky 

Testování vybraných přípravků zadržujících vodu u kořenových systémů dřevin bylo 

prováděno na dvou dřevinách: buk lesní (BK) a borovice lesní (BO). Buk byl vybrán jako 

naše nejvíce zastoupená listnatá meliorační a zpevňující dřevina, borovice jako jehličnatá 

dřevina, která je často vysazována na vysychavá stanoviště, kde dochází ke značným ztrátám 

v období delších přísušků po zalesnění.  

Na základě analýzy trhu byly vybrány 4 přípravky uvedené v tabulce 1, které byly 

v experimentech doplněny kontrolní variantou bez přidání hydroabsorbentů (označená K bez). 

Tabulka 1: Seznam testovaných přípravků a variant pokusů. 

Název přípravku Účinná látka, složení 
Dávkování 

přípravku (g) 
Výrobce 

Označení 
varianty 

Agrisorb Mikro akrylamid 2.50 
Stockhausen 

Německo 
Agri 

Hydrogel kyselina polyakrylová 3.00 
Degussa AG 

Německo 
Hydro 

TerraCottem Arbor 
zesítěné polymery, 
hnojiva, vulkanická 

hornina 
1.50 TerraCottem Belgie Terra 

Vodní kapsle polyakrylát draselný 1.16 
Flügel GmbH 

Německo 
Kapsle 
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3 Experimentální část 

3.1 Vliv přípravků na zdravotní stav a růst výsadeb na holinách 

3.1.1 Založení pokusu 
Pro sledování vlivu testovaných přípravků bylo v reálných podmínkách lesního prostředí 

založeno celkem 21 výzkumných ploch (tab. 2).  

Tabulka 2: Seznam výzkumných ploch založených v rámci testování přípravků.(zkratky: 

BH=holina běžné velikosti dle zákona, KH=kalamitní holina s rostoucí výměrou). 

Číslo 
výzk. 
plo-
chy 

Dřevi-
na 

Lesní 
správa 

Název 
výzkumné 

plochy 
JPRL LT 

Nad-
mořská 
výška 

Termín 
výsadby 

Způsob 
výsadby 

Ex-
po-
zice  

Veli-
kost 
holi-
ny 

1 BO 
Rychnov 
n. K. 

Nový Ples 830G4 1P2 260 31.3.2020 motyka 
rovi-
na 

BH 

2 BO 
Rychnov 
n. K. 

Borohrádek 
2 

109C13 1M1 280 2.4.2020 motyka 
rovi-
na 

BH 

3 BO 
Rychnov 
n. K. 

Borohrádek 
1 

109C13 1M1 280 2.4.2020 rýč 
rovi-
na 

BH 

4 BO Třebíč  Heraltice 903E10 6O1 630 21.5.2020 
motyka, 

vrták 
JV KH 

5 BK 
Rychnov 
n. K. 

Plasnice 960B6 5K3 680 15.4.2020 motyka V BH 

6 BK 
Rychnov 
n. K. 

Hutě 503D6 6S2 720 18.4.2020 
motyka, 

vrták 
JV BH 

7 BK Třebíč Heraltice 903E10 6O1 630 21.5.2020 vrták JV BH 

8 BO 
Rychnov 
n. K. 

Nový Ples 830G4 1P2 260 20.11.2020 vrták 
rovi-
na 

BH 

9 BO 
Rychnov 
n. K. 

Borohrádek 
2 

109C13 1M1 280 19.10.2020 vrták 
rovi-
na 

BH 

10 BO 
Rychnov 
n. K. 

Borohrádek 
1 

109C13 1M1 280 21.10.2020 rýč 
rovi-
na 

BH 

11 BO  Třebíč Heraltice 1 904E10 6O1 630 20.10.2020 
rýč, 

vrták 
JV KH 

12 BK 
Rychnov 
n. K. 

Sedloňov 948D10 6K3 770 7.10.2020 vrták S BH 

13 BK 
Rychnov 
n. K. 

Pivovar - 
Olešnice 1 

944A12 5K3 580 8.10.2020 vrták SZ BH 

14 BK 
Rychnov 
n. K. 

Bendovka 513F6 6S2 620 22.10.2020 vrták SV BH 

15 BK  Třebíč Heraltice 1 904E10 6O1 630 20.10.2020 vrták JV KH 

16 BK 
Rychnov 
n. K. 

Skládka 529C6a 5D2 625 9.10.2020 vrták 
rovi-
na 

BH 

17 BO 
Rychnov 
n. K. 

Nový Ples 829F0 1P2 260 31.3.2021 vrták 
rovin

a 
BH 

18 BO Ledeč Rytířsko 313E9 5S1 525 22.4.2021 vrták 
rovin

a 
KH 

19 BO Ledeč 
Ovesná 
Lhota 

957B9 4S1 515 28.4.2021 vrták 
rovin

a 
KH 

20 BK Ledeč Rytířsko 313E9 5S1 525 26.4.2021 vrták 
rovin

a 
KH 

21 BK 
Rychnov 
n. K. 

Olešnice 2 941A0 6K3 700 3.5.2021 vrták V BH 
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Z toho 7 ploch s jarní výsadbou bylo založeno v roce 2020, 9 ploch s podzimní výsadbou 

2020 a 5 ploch s jarní výsadbou 2021. Sadební materiál jednotlivých variant pokusu byl na 

výzkumných plochách vysazován v obdélníkovém sponu se vzdáleností řad 1,2 m a rozestupy 

1 m. Pravidelně se střídaly varianty pokusu ve 3 opakováních, kdy bylo zpravidla vysazeno 

150 jedinců od každé varianty pokusu. Při jarních termínech výsadby byl použit vždy 

prostokořenný sadební materiál (PSM) z provozních školek, kdy byly jednotlivé testované 

přípravky aplikovány při výsadbě. Při podzimním termínu výsadby byl použit vždy 

krytokořenný sadební materiál (KSM), u kterého se přípravky přidávaly v době výsevu semen 

(krytokořenný sadební materiál napěstovaný v zázemí VS Opočno). Výjimku tvoří pouze 

plocha Skládka, kde byl použit krytokořenný sadební materiál napěstovaný jako varianta 

kontrola (K bez) a přípravky se přidávaly až při výsadbě jako u PSM při jarních výsadbách. 

Pět ploch bylo zakládáno s využitím provozních dělníků, zbylé plochy zakládali pracovníci 

VS Opočno. K výsadbě byl nejčastěji používán jednomužný motorový vrták (v tab. 2 vrták), 

sekeromotyka nebo sázecí rýč s plným hrotem ve tvaru čtyřbokého jehlanu. 

3.1.2 Statistické zpracování zdravotního stavu a přírůstu výsadeb 
Analyzovanými parametry byly ztráty (mortalita), výškový přírůst a přírůst tloušťky 

kořenového krčku jednotlivých dřevin v analyzovaných variantách substrátu 

(hydroabsorbenty). Pro vyloučení vlivu odlišných výsadbových parametrů sazenic i rozdílné 

vyspělosti výsadby vlivem termínu realizace sadby byly přírůsty hodnoceny jako relativní 

hodnoty, tzn. poměr přírůstu k počáteční hodnotě hodnoceného období (%). 

Statistické zpracování bylo realizováno v prostředí R (R Core Team 2021). Po ověření 

konzistence dat byly vynecháni poškození jedinci (okus, vytloukání, klikoroh, zaschlý 

terminál apod.), jedinci bez přírůstu a se záporným přírůstem. Data byla hodnocena pomocí 

faktorové ANOVA. Varianta aplikace přípravků byla určena jako fixed factor, plocha 

(lokalita výsadby), při ověřování odlišných hypotéz termín výsadby, byl zadán jako blocking 

factor. U relativních přírůstů byla zjištěna odchylka od normality reziduí, často i jejich 

heteroskedasticita. Transformace dat (log) zjednala pouze částečnou nápravu tohoto jevu. 

Z důvodu nižší spolehlivosti testu dat s těmito vlastnostmi byla pro hodnocení průkazných 

rozdílů přírůstů ANOVA předem zvolena hladina významnosti 0,01 a výsledky byly následně 

ověřovány také pomocí metod General Factorial Designs balíku GFD založených na 

permutacích. K výsledkům lze shrnout, že pravděpodobnost průkazných rozdílů ověřená touto 

metodou byla ve všech případech na srovnatelné hladině významnosti, jako u faktorové 

ANOVA. U ztrát majících příznivé rozložení dat byla nastavena hladina významnosti 0,05. 

Detailní rozdíly mezi variantami u faktorů, u kterých byl potvrzen průkazný rozdíl, byly 

hodnoceny post-hoc testem založeným na least-squares means (balíček lsmeans) s korekcí 

Sidak, zvýraznění rozdílů bylo usnadněno pomocí funkce cld balíčku multicomp. Rozdíly 

byly považovány za průkazné na hladině významnosti p<=0,01.  

3.1.3 Výsledky - hodnocení zdravotního stavu a růstu borovice lesní 

3.1.3.1 Ztráty 

Uspěšnost pokusných výsadeb (ztráty) byla hodnocena s důrazem na to, aby byl v maximální 

možné míře podchycen vliv testovaných přípravků a naopak potlačeny další negativní vlivy 

daných lokalit (podmáčení, silné zabuřenění, škody hlodavci, poškození při vyžínání). 

U borovice nepotvrdilo statistické porovnání efekt varianty aplikace přípravku na celkové 

ztráty (p=1,0; obr. 1). Rozdíl byl ve ztrátách mezi plochami, kdy na ploše Heraltice byly 

ztráty nejvyšší a na plochách Borohrádek 1 a 2 byly pozorovány nejvyšší rozdíly mezi 

variantami, a to vzhledem k dvojímu termínu výsadby (obr. 2).  
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Obr. 1: Ztráty borovice podle varianty testovaných hydroabsorbentů. (Factorial ANOVA; 

p=0,5; tzn. bez průkazných rozdílů mezi porovnávanými variantami). 

 

Statisticky významné rozdíly se potvrdily ve ztrátách mezi jednotlivými výzkumnými 

plochami (p=0,03). Nejvyšší ztráty převyšující po dvou letech 70 % byly zaznamenány na 

ploše Heraltice, kde došlo po zalesnění k výraznému zamokření dané lokality v důsledku 

vzniku rozsáhlé kalamitní holiny. Velmi vysoké ztráty přesahující 50 % byly pozorovány na 

ploše Borohrádek 1 (obr. 2), kde se negativně projevila zhoršená fyziologická kvalita 

sadebního materiálu, která byla odhalena při testu obnovy růstu kořenů (RGP) v růstové 

komoře výzkumné stanice Opočno. 

 
 

Obr. 2: Ztráty borovice v jednotlivých variantách podle plochy výsadby (Factorial ANOVA, 

lsmeans; p<0,001; df 40). Odlišná písmena poukazují na statisticky heterogenní 

skupiny (tzn. odlišné). 
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Obr. 3: Ztráty na borovici podle termínu výsadby (jarní výsadba PSM, podzimní výsadba 

KSM; Factorial ANOVA; p<0,001). Odlišná písmena poukazují na statisticky 

heterogenní skupiny (tzn. odlišné). 

 

 

Nejnižší ztráty vykazovala podzimní výsadba krytokořenného sadebního materiálu a naopak 

nejvyšší celkové ztráty vykazovala jarní výsadba 2020 (p<0,001; obr. 3). 

 

3.1.3.2 Výškový přírůst 

Významné výsledky přineslo statistické vyhodnocení výškového a tloušťkového přírůstu 

borovice lesní. 
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Obr. 4: Relativní výškový přírůst v roce 2021 u borovice podle varianty hydroabsorbentů 

(Factorial ANOVA; p<0,001; df 2782). Odlišná písmena poukazují na statisticky 

heterogenní skupiny (tzn. odlišné). 

 

Analýzy prokázaly průkazně vyšší relativní výškový přírůst v roce 2021 u borovic kontrolní 

varianty v porovnání s variantami agri, hydro a kapsle (p<0,001, obr. 4). U přípravků 

Agrisorb, Hydrogel a Vodní kapsle se tak prokázal negativní vliv na výškový přírůst borovice 

v prvním a druhém roce po výsadbě.  

3.1.3.3 Přírůst kořenové krčku 

 

Statistické vyhodnocení relativního přírůstu kořenového krčku borovic v roce 2021 potvrdilo 

průkazně vyšší relativní přírůst krčků borovic varianty agri oproti variantě terra (p=0,03; obr. 

5). Zbývající varianty měly přírůsty ze statistického hlediska bez rozdílů, rozptyl hodnot byl 

u všech variant velký. Pozn.: data o přírůstu kořenového krčku byla k dispozici pouze z ploch 

Ovesná a Rytířsko. 
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Obr. 5: Relativní přírůst tloušťky kořenového krčku v roce 2021 u borovice podle varianty 

hydroabsorbentů hydroabsorbentů (Kruskal-Wallis test; p = 0,03; df = 4). Odlišná 

písmena poukazují na statisticky heterogenní skupiny (tzn. odlišné). 

(Pozn. porovnávány byly pouze kladné přírůsty (tzn. >0 %) 

 

 

3.1.4 Výsledky – hodnocení zdravotního stavu a růstu buku lesního  

3.1.4.1 Ztráty 

 

Důležitý výsledek přineslo statistické porovnání úspěšnosti pokusných výsadeb buku, které 

nepotvrdilo efekt aplikace testovaných přípravků na celkové ztráty (p=0,6; obr. 6). Celkové 

střední ztráty (medián) testovaných variant buku po jedné až dvou vegetačních sezónách (dle 

doby založení výsadby) se pohybují řádově mezi 30 až 35 %. Celková variabilita ztrát 

kontrolní varianty byla největší (obr. 6).  
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Obr. 6: Ztráty buku podle varianty hydroabsorbentů (Factorial ANOVA, p=0,6 (df 36), tzn. 

bez průkazných rozdílů). 

 

Statisticky významný rozdíl ve ztrátách buku byl odhalen mezi jednotlivými plochami 

(p<0,001), kdy nejvyšší ztráty variant byly zjištěny na plochách Heraltice, Hutě a Bendlovka 

a nejnižší na ploše Pivovar - Olešnice 1; (obr. 7). Na ploše Heraltice byly ztráty výrazně 

ovlivněny zamokřením dané lokality, plocha Hutě byla významně poznamenána kombinací 

menšího sadebního materiálu a masivní buřeně. 

 
Obr. 7: Ztráty buku v jednotlivých variantách podle plochy výsadby, tzn. bez ohledu na 

varianty (Factorial ANOVA, lsmeans; p<0,001; df 36). Odlišná písmena poukazují na 

statisticky heterogenní skupiny (tzn. odlišné). 

e f ab f cde a abc de bcd de  
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Zajímavé výsledky přináší analýza ztrát pokusných výsadeb v závislosti na různém termínu 

jejich založení (p<0,001). Nejnižší celkové ztráty vykazovala podzimní výsadba roku 2020, 

při které byl použit krytokořenný sadební materiál (obr. 8). Nízké ztráty při podzimních 

výsadbách lze z podstatné části vysvětlit právě použitím krytokořenného sadebního materiálu, 

výrazný může být i vliv termínu výsadby, kdy je podzimní termín pro buk výhodný a 

doporučovaný.  

Naopak nejvyšší ztráty vykazují jarní výsadby 2020 (přes 50 %), které ovlivnily výše popsané 

negativní faktory na některých testovaných lokalitách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Ztráty buku jednotlivých variant podle termínu výsadby (ANOVA, lsmeans; p<0,001; 

df 43). Odlišná písmena poukazují na statisticky heterogenní skupiny (tzn. odlišné). 

 

3.1.4.2 Výškový přírůst 

 

Zajímavé poznatky přineslo rovněž statistické vyhodnocení výškového a tloušťkového 

přírůstu testovaných výsadeb.  

Při porovnávání relativního výškového přírůstu (stejně tak i u méně příhodného porovnávání 

absolutních hodnot přírůstu) v roce 2021 nebyl potvrzen průkazný rozdíl mezi variantami 

testovaných přípravků, a to jak při hodnocení všech dat (p=0,3; obr. 9), tak při porovnání 

pouze výsadeb z jara 2000 (p=0,8). 

b ab a 
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Obr. 9: Relativní výškový přírůst v roce 2021 u buku podle varianty hydroabsorbentů všech 

výsadeb (Factorial ANOVA, p=0,3 (df 2200), tzn. bez průkazných rozdílů). 

 
 

Obr. 10: Relativní výškový přírůst v roce 2021 u buku podle plochy výsadby (Factorial 

ANOVA, lsmeans; p<0,001, df 2200). Odlišná písmena poukazují na statisticky 

heterogenní skupiny (tzn. odlišné). 
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Rozdíly ve výškovém přírůstu buku se projevily pouze mezi testovacími plochami (p<0,001), 

nejvyšší přírůst měly buky na plochách Hutě z výsadby na jaře 2020 a Pivovar z výsadby na 

podzim 2020 (obr. 10). Na ploše Hutě, na které byl na jaře 2020 použit dvojí způsob výsadby, 

vyšší relativní přírůst vykazovaly buky vysazené vrtákem, než pod motyku (p=0,002; obr. 

11). 

 
 

Obr. 11: Relativní výškový přírůst u buku na ploše Hutě v roce 2021 podle způsobu výsadby 

(t-test, p=0,002, df 78,9). Odlišná písmena poukazují na statisticky heterogenní 

skupiny (tzn. odlišné). 

 

3.1.4.3 Přírůst kořenové krčku 

 

Při porovnání relativního přírůstu tloušťky kořenového krčku byl potvrzen průkazně vyšší 

přírůst buků varianty Agri v porovnání s variantou Hydro, ale pouze na hladině významnosti 

p=0,06, kterou vzhledem k odchylkám modelu od předpokladů (heteroskedasticita 

a nenormalita reziduí) nelze plně generalizovat (obr. 12; Kruskal-Wallis test měl p=0,09).  
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Obr. 12: Relativní přírůst tloušťky kořenového krčku v roce 2021 u buku podle varianty 

hydroabsorbentů (Factorial ANOVA, p=0,06 (df 490). Odlišná písmena poukazují na 

statisticky heterogenní skupiny (tzn. odlišné), ale pouze na nižší hladině významnosti. 

 
 

Obr. 13: Relativní přírůst tloušťky kořenového krčku v roce 2021 u buku podle plochy 

výsadby. (Factorial ANOVA, lsmeans; p<0,001, df 490). Odlišná písmena poukazují 

na statisticky heterogenní skupiny (tzn. odlišné). 
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Projevil se také vliv výzkumné plochy (p<0,001), kdy průkazně nejnižší byl relativní přírůst 

krčku na plochách Olešnice a Skládka a nejvyšší na ploše Pivovar (obr. 13). Celkově tak ani 

u tloušťkovéhé růstu buku nelze najít jednoznačný trend pozitivního vlivu testovaných 

přípravků oproti kontrolní variantě. 

 

3.2  Simulace sucha na záhonech v objektu výzkumné stanice Opočno 

3.2.1 Založení pokusu 

Na jaře 2020 byl v objektu výzkumné stanice v Opočně založen pokus pro sledování vlivu 

hydroabsorbentů a dalších pomocných látek na ujímavost a růst semenáčků borovice lesní 

a buku lesního za různých vlhkostních podmínek. Nedostatek přírodních srážek byl simulován 

výsadbou semenáčků na záhon krytý průhlednou střechou (označení „sucho“). Jako kontrola 

sloužil nekrytý záhon vystavený přírodním srážkám, kde byl vysazen stejný sadební materiál 

s aplikací stejných podpůrných přípravků jako na krytém záhonu (označení „kontrolní“).  

Na krytém záhonu byla aplikována závlaha odpovídající polovičnímu množství vody proti 

srážkám na kontrolním nekrytém záhonu, s dalším výraznějším omezením závlahy ve druhé 

polovině vegetačního období. Podmínky prostředí na volné ploše byly hodnoceny 

meteorologickou stanicí DN 4000 (Libor Daneš, ČR) umístěnou v těsné blízkosti pokusných 

záhonů. Na krytém záhonu byla umístěna meteorologická čidla stejného typu. Vlhkost půdy 

na záhonu se simulací sucha a na kontrolním záhonu byla měřena čidly Virrib (Amet, ČR). 

Na kontrolním záhonu se vlhkost půdy většinou pohybovala v rozmezí od 28 do 35 % a ani po 

výraznějších přísušcích neklesala pod 26 %. Na krytém záhonu se vlhkost půdy měřená 

v hloubce 20 cm pohybovala mezi 20 až 23 % a po simulaci výrazných přísušků postupně 

klesala až k 15,5 %.  

Na jaře 2020 byly na záhony vysazeny jednoleté prostokořenné semenáčky borovice lesní 

a buku lesního. Při výsadbě byl do jamky ke každé rostlině přidán podpůrný přípravek 

v dávce doporučené výrobcem a promísen se zeminou. Použity byly přípravky Agrisorb 

Mikro (označení varianty „Agri“), Hydrogel (označení „Hydro“), TerraCottem Arbor 

(označení „Terra“) a Vodní kapsle (označení „Kapsle“). Kontrolní varianta vyla vysazena bez 

podpůrných přípravků (označení K bez). Použité přípravky i sadební materiál jsou podrobně 

popsány v kapitole 2.2. 

 

3.2.2 Hodnocení fyziologického stavu a růstu sazenic 

V prvním roce po výsadbě byl hodnocen průběh rašení, po vyrašení byly zjišťovány četnosti 

sazenic se zaschlými vrcholy a četnosti sazenic uhynulých. Po prvním a druhém roce po 

výsadbě byl hodnocen výškový a tloušťkový růst. 

Po skončení vegetačního období (v polovině listopadu) se uskutečnilo hodnocení vlivu 

hydroabsorbentů a dalších pomocných látek na některé fyziologické znaky sazenic borovice 

lesní a buku lesního pěstovaných na záhonech s různými vlhkostními podmínkami. Od každé 

varianty přípravku a prostředí bylo použito vždy 10 sazenic (celkem 100 ks od každé 

dřeviny). Aplikovány byly laboratorní metody pro zjištění stavu vodního režimu a případného 

poškození kořenů, které jsou používány pro hodnocení fyziologické kvality sadebního 

materiálu. 

Vodní stres PMS (nebo vodní potenciál) indikuje požadavky na vodu v rámci rostliny. PMS 

integruje napětí půdní vlhkosti v kořenové oblasti (přívod vody), odpor k pohybu vody 

rostlinou a požadavky na transpiraci kladené prostředím (teplota, vlhkost, vítr apod.). 

Představuje sílu, jakou je voda poutána uvnitř rostliny. Měřen byl pomocí tlakové komory 
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Model 1000 od PMS Instrument Company (Oregon, USA) napojené na tlakovou láhev se 

stlačeným dusíkem. 

Metoda měření elektrické vodivosti výluhů je založena na skutečnosti, že poškozená nebo 

mrtvá pletiva uvolňují do roztoku podstatně více elektrolytů než živá nepoškozená pletiva. 

Relativní elektrická vodivost REL (podíl elektrické vodivosti čerstvých vzorků na celkové 

vodivosti usmrcených pletiv) byla hodnocena u vzorků jemných a silných kořenů sazenic. Pro 

měření byl používán konduktometr inoLab Cond Level 1se sondou wtw TetraCon 325 

s vestavěnou kompenzací teploty (WTW GmbH). 

Vodní deficit WD (spotřeba vody do plného nasycení pletiv) byl zjišťován z rozdílu 

hmotností segmentů kmínků po vyzvednutí, po plném nasycení vodou a po následném 

vysušení. Obsah vody v nadzemních částech a kořenech byl zjišťován gravimetricky 

z rozdílu čerstvé hmotnosti a sušiny a vyjadřován v procentech čerstvé hmotnosti. 

Po ukončení prvního vegetačního období byly vyhodnoceny ztráty a velikost výškového 

a tloušťkového růstu v prvním roce po výsadbě. Na konci druhého vegetačního období byl 

zjištěn výškový a tloušťkový přírůst během dvou let po výsadbě u buku lesního na záhonu se 

simulací sucha a na kontrolním záhonu. U borovice lesní vzhledem k vysokým ztrátám na 

suchém záhonu byl výškový a tloušťkový růst během dvou let hodnocen pouze na kontrolním 

záhonu. 

 

3.2.3 Statistické hodnocení dat  

Průkaznost vlivu prostředí na záhonech a použitých hydroabsorbentů a dalších pomocných 

látek byla hodnocena vícerozměrnou analýzou variance (ANOVA) v programu Statistica 10.  

V grafech jsou na křivkách svislými úsečkami znázorňovány intervaly spolehlivosti. Tam, kde 

se nepřekrývají, jsou rozdíly průkazné na 5% hladině významnosti.  

Průkaznost rozdílů mezi jednotlivými variantami byla zjišťována i pomocí následného Tukey 

HSD testu. Průkaznost rozdílů mezi použitými přípravky hodnocena odděleně pro jednotlivé 

záhony (podmínky prostředí) a vyjádřena písmeny pod sloupci v grafech. 

 

3.2.4 Výsledky - Borovice lesní 

3.2.4.1 Fyziologické znaky 

Průměrné hodnoty fyziologických znaků charakterizujících stav vodního režimu na konci 

prvního vegetačního období po výsadbě jsou znázorněny na obr. 14. Sazenice borovice lesní 

z krytého záhonu (sucho) měly při laboratorním měření vyšší hodnoty vodního stresu PMS, 

nižší obsah vody zejména v kořenech a vyšší vodní deficit WD zjišťovaný po nasycení pletiv 

kmínků vodou. Ve všech těchto případech však zjištěné hodnoty nevybočovaly z rozmezí 

ukazujícího na dobrý fyziologický stav.  
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Obr. 14: Průměrné hodnoty fyziologických znaků charakterizujících stav vodního režimu 

u sazenic borovice lesní na konci prvního vegetačního období po výsadbě podle 

hodnocení analýzou variance. Obsah vody v nadzemních částech a v kořenech je 

uveden v % čerstvé hmotnosti. Mezi variantami nebyly v rámci záhonů zjištěny žádné 

průkazné rozdíly. 

 

Výsledky statistického hodnocení vícerozměrnou analýzou variance ANOVA ukázaly, že 

vodní režim sazenic borovice lesní byl významně ovlivněn pouze podmínkami prostředí 

(záhon). Při hodnocení vodního stresu PMS byla zjištěna i významná interakce mezi 

prostředím záhonu a použitým podpůrným přípravkem. Vliv použitých hydroabsorbentů 

a dalších pomocných přípravků však statisticky prokázán nebyl, nebyly zjištěny statisticky 

průkazné rozdíly mezi použitými přípravky a kontrolní výsadbou bez přípravků.  

Všechny hodnoty vodního stresu PMS měřeného tlakovou komorou u sazenic z kontrolního 

záhonu byly nižší než 15 bar, což znamená, že jejich vodní režim nebyl výrazněji narušen. 

U sazenic z krytého (suchého) záhonu se hodnoty PMS u přípravků Agrisorb, Hydrogel 

a kontroly bez přípravků pohybovaly v pásmu od 7 do 15 barů, které naznačuje mírné 

zhoršení vodního režimu. U přípravků TerraCottem a Kapsle z krytého záhonu byly hodnoty 

PMS nižší než 7 barů, což signalizuje dobrý fyziologický stav s nenarušeným vodním 

režimem. Pro obsah vody a vodní deficit nebyly standardizovány limitní hodnoty, výsledky 

měření však nenaznačují žádné výraznější narušení vodního režimu. 

Vliv prostředí záhonů a použitých podpůrných přípravků na relativní vodivost výluhů 

z jemných kořenů (RELj) nebyl jednoznačný. V porovnání s hodnocením vodního režimu 



Projekty Grantové služby LČR 

Využití pomocných látek pro zlepšení vodního režimu kořenových soustav lesních dřevin při umělé obnově lesa 

 

 

17 

 

byly u tohoto znaku pozorovány na krytém záhonu (sucho) výraznější rozdíly mezi variantami 

– použitými přípravky (obr 15).  
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Obr. 15: Průměrné hodnoty relativní elektrické vodivosti výluhů z jemných kořenů u sazenic 

borovice lesní podle hodnocení analýzou variance. Odlišná písmena poukazují na statisticky 

heterogenní skupiny (tzn. odlišné). 

 

Hodnocení analýzou variance ANOVA ukázalo průkazný vliv jak podmínek na záhonech, tak 

použitých přípravků a jejich interakce. V porovnání s kontrolním záhonem byly méně 

příznivé hodnoty RELj zjištěny na krytém záhonu s omezeným přístupem vody (sucho) 

u přípravků Agrisorb a Vodní kapsle, u přípravku Hydrogel se hodnoty RELj z obou záhonů 

téměř nelišily a přípravek TerraCottem měl dokonce lepší hodnoty RELj na suchém než na 

kontrolním záhonu. Při porovnání průkaznosti rozdílů mezi jednotlivými přípravky Tukey 

HSD testem byly pouze na suchém záhonu zjištěny průkazně horší hodnoty RELj kontrolní 

varianty bez přípravků a přípravku Agrisorb v porovnání s přípravky Hydrogel 

a TerraCottem. Jedná se o jediné pozorování průkazného pozitivního vlivu použitých 

přípravků na některý z hodnocených fyziologických znaků. Průměrné hodnoty RELj však 

u žádné z variant nepřekračovaly hodnotu 50 %, která by signalizovala zhoršený fyziologický 

stav kořenů hodnocených sazenic.  

Hodnocení fyziologického stavu sazenic borovice lesní po výsadbě do monitorovaných 

podmínek s částečnou regulací dostupností vody ukázalo průkazný vliv snížení dostupnosti 

vody na vodní stres, vodní deficit, obsah vody v nadzemních částech rostlin i na relativní 

vodivost výluhů z jemných kořenů. Zjištěné hodnoty všech hodnocených znaků se však 

pohybovaly v rozmezí signalizujícím dobrý fyziologický stav. 

Nebylo prokázáno příznivé ovlivnění vodního režimu použitými hydroabsorbenty a dalšími 

pomocnými látkami. Jediný průkazný pozitivní vliv byl pozorován u přípravků Hydrogel 

a TerraCottem, kde byla pozorována nižší relativní elektrická vodivost výluhů z jemných 

kořenů RELj. 

3.2.4.2 Ztráty a růst po výsadbě 

Na krytém záhonu se simulací přísušků byly u sazenic borovice lesní pozorovány výrazně 

vyšší ztráty než na kontrolním nekrytém záhonu (obr. 16). 
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Obr. 16: Podíl ztrát a sazenic borovice lesní se zaschlými vrcholy na kontrolním a krytém 

záhonu v prvním roce po výsadbě. 

 

U borovice lesní se na kontrolním záhonu z hlediska ztrát jevily nejlepší kontrolní sazenice 

(bez podpůrných přípravků) a sazenice z varianty s přidáním vodních kapslí. Na krytém 

(suchém) záhonu byly ztráty u všech variant včetně kontrolních vysoké. Značnou měrou se na 

tom zřejmě podílel méně kvalitní sadební materiál (stejný sadební materiál jako na Ploše 

Borohrádek 1, kapitola 3.1.3). Výsledky ukázaly, že hydroabsorbenty a půdní kondicionéry 

nemohou kompenzovat sníženou morfologickou nebo fyziologickou kvalitu sadebního 

materiálu. 

Výškový a tloušťkový růst během dvou let po přesazení na kontrolní záhon je znázorněn na 

obr. 17. Růst borovice lesní byl hodnocen pouze na kontrolním nezakrytém záhonu, protože 

na záhonu s omezenou dostupností vody kvůli vysokým ztrátám zbývalo pro hodnocení málo 

rostoucích jedinců. 

 

 

Obr. 17: Výškový a tloušťkový přírůst borovice lesní v prvních dvou letech po výsadbě na 

kontrolní záhon. 

 

Výsledky ukázaly, že přidávání podpůrných přípravků k sazenicím borovice lesní při výsadbě 

nemělo vliv na jejich výškový nebo tloušťkový růst během následujících dvou let.  
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3.2.5 Výsledky - Buk lesní 

3.2.5.1 Fyziologické znaky 

 

Průměrné hodnoty fyziologických znaků charakterizujících stav vodního režimu na konci 

prvního vegetačního období po výsadbě jsou znázorněny na obr. 18. Obsah vody 

v nadzemních částech a v kořenech je uváděn v % čerstvé hmotnosti. Podobně jako sazenice 

borovice, i sazenice buku lesního z krytého záhonu (sucho) měly při laboratorním měření 

vyšší hodnoty vodního stresu PMS, nižší obsah vody zejména v kořenech a vyšší vodní deficit 

WD zjišťovaný po nasycení pletiv kmínků vodou. Zjištěné hodnoty však u všech variant byly 

příznivé a pohybovaly se v rozmezí ukazujícím na dobrý aktuální stav vodního režimu.  

Na rozdíl od sazenic borovice lesní byl u buku při statistickém hodnocení vícerozměrnou 

analýzou variance ANOVA kromě vlivu prostředí na záhonech pozorován v případě PMS 

i vliv použitých podpůrných přípravků a vzájemná interakce mezi přípravkem a prostředím. 

V případě gravimetrického hodnocení obsahu vody v nadzemních částech a v kořenech byl 

prokázán pouze významný vliv prostředí záhonů. 

 

 

Obr. 18: Vodní stres PMS, vodní deficit WD a obsah vody v nadzemních částech a v kořenech 

sazenic buku lesního hodnocené analýzou variance. Odlišná písmena poukazují na 

statisticky heterogenní skupiny (tzn. odlišné). V ostatních případech nebyly mezi 

variantami v rámci záhonů zjištěny průkazné rozdíly. 
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Hodnocení průkaznosti rozdílů mezi použitými prostředky v rámci jednotlivých záhonů 

pomocí Tukey HSD testu ukázalo významné rozdíly pouze v případě vodního stresu PMS 

(obr. 18). Na suchém záhonu však překvapivě nejnižší vodní stres byl pozorován 

u kontrolních sazenic pěstovaných bez přidání podpůrných přídavků. Nejvyšší vodní stres 

PMS byl pozorován u variant s přípravky TerraCottem a Kapsle. Hodnoty vodního stresu 

PMS u všech variant z krytého i kontrolního záhonu byly výrazně nižší než limitní hodnota 40 

barů, která u sadebního materiálu buku lesního signalizuje narušení vodního režimu s rizikem 

vysokých ztrát a omezení růstu. Rovněž vodní deficit byl výrazně pod hodnotou 15 % 

signalizující poškození. 

Relativní elektrická vodivost výluhů z jemných (RELj) i silných (RELs) kořenů u sazenic 

buku lesního po jednom roce pěstování v různém prostředí a s přidáním různých podpůrných 

přípravků byla poměrně vysoká (obr. 19). S výjimkou varianty s použitím vodních kapslí na 

krytém záhonu však hodnoty REL zůstávaly v rozmezí signalizujícím příznivý fyziologický 

stav. Varianta Kapsle na suchém záhonu byla významně vyšší v porovnání s ostatními 

variantami. Ostatní rozdíly mezi použitými prostředky (variantami) nebyly statisticky 

průkazné.  

 

 

Obr. 19: Průměrné hodnoty relativní elektrické vodivosti výluhů z kořenů u sazenic buku 

lesního na konci prvního vegetačního období po výsadbě podle hodnocení analýzou 

variance. Odlišná písmena poukazují na statisticky heterogenní skupiny (tzn. odlišné). 

V ostatních případech nebyly zjištěny průkazné rozdíly. 

 

Hodnocení analýzou variance ukázalo významný vliv prostředí záhonu a podpůrných 

přípravků na vodivost výluhů z jemných kořenů RELj. Nebyla však prokázána výraznější 

interakce mezi použitím hydroabsorbentů a prostředím na záhonech. U vodivosti výluhů 

ze silných kořenů byl pozorován pouze vliv prostředí na záhonech na hodnoty RELs. 

Podobně jako u borovice lesní, i u sazenic buku lesního ukázalo hodnocení fyziologických 

znaků na konci prvního vegetačního období po výsadbě vliv růstového prostředí (krytý záhon 

s omezenou závlahou a nekrytý kontrolní záhon). U znaků charakterizujících stav vodního 

režimu byl u buku lesního pozorován i významný vliv hydroabsorbentů a dalších pomocných 

přípravků aplikovaných při výsadbě. Tento vliv však nebyl pozitivní ve prospěch variant 

s aplikací hydroabsorbentů ve srovnání s kontrolní variantou. Při hodnocení vodního stresu 

PMS tlakovou komorou byla zjištěna rovněž interakce mezi prostředím záhonů a použitými 

přípravky. Různé vlhkostní podmínky na záhonech ovlivnily i relativní elektrickou vodivost 

výluhů z kořenů (RELj a RELs).  
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Hodnoty relativní elektrické vodivosti REL signalizující poškození kořenů buku lesního jsou 

60 % u výluhů z jemných kořenů a 50 % u výluhů ze silných kořenů. Uvedená hodnota byla 

těsně překročena pouze u varianty Kapsle z krytého (suchého) záhonu. Hodnoty REL všech 

ostatních variant z obou záhonů ukazovaly na nenarušený vývoj kořenových systémů. 

3.2.5.2  Ztráty a růst po výsadbě 

 

Během prvního roku po výsadbě u části sazenic buku lesního nevyrašil terminální pupen nebo 

měly zaschlý terminální výhon (obr. 20). Na konci vegetačního období již byly zaschlé 

vrcholy nahrazeny náhradními výhony a poškození se projevilo pouze menším výškovým 

přírůstem.  

 

 
 

Obr. 20: Podíl ztrát a sazenic buku lesního se zaschlými vrcholy na kontrolním a krytém 

záhonu v prvním roce po výsadbě.  

 

 

Při porovnání výskytu ztrát a omezeného růstu byl pozorován pozitivní vliv podpůrných 

přípravků pouze u varianty TerraCottem na nekrytém záhonu. Na krytém (suchém) záhonu se 

z hlediska ztrát jevila nejlepší varianta s přidáním vodních kapslí. 

Výškový a tloušťkový růst během prvních dvou let po výsadbě na krytý (suchý) a kontrolní 

záhon je znázorněn na obr. 21 a 22. 

Analýza variance ukázala, že tloušťkový růst buku lesního po výsadbě na záhony s různými 

vlhkostními podmínkami a s přidáním hydroabsorbentů a dalších podpůrných přípravků byl 

významně ovlivněn pouze prostředím na záhonech. Výškový růst byl průkazně ovlivněn 

podmínkami prostředí na záhonech a byla zjištěna i interakce mezi prostředím a přidanými 

přípravky. Samotný vliv podpůrných prostředků na výškový růst prokázán nebyl. 
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Obr. 21: Výškový přírůst (v cm) buku lesního v prvním a druhém roce po výsadbě na kontrolní 

a suchý záhon. Odlišná písmena poukazují na statisticky heterogenní skupiny (tzn. 

odlišné). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22: Tloušťkový přírůst (v mm) buku lesního v prvním a druhém roce po výsadbě na 

kontrolní a suchý záhon. Odlišná písmena poukazují na statisticky heterogenní skupiny 

(tzn. odlišné). 

 

Výsledky hodnocení výsadeb buku lesního na záhon s omezenou dostupností vody a na 

kontrolní záhon s neomezenými přírodními srážkami ukázalo významný negativní vliv 
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zhoršených vlhkostních podmínek na ujímavost a růst sazenic. Naproti tomu přidávání 

podpůrných přípravků k sazenicím buku lesního při výsadbě nemělo vliv na jejich výškový 

nebo tloušťkový růst během následujících dvou let.  

 

3.2.6  Dílčí závěr 
 

Hodnocení sazenic borovice lesní a buku lesního vysazených na kontrolní venkovní záhon 

a na krytý záhon s omezenou dostupností vody ukázalo významný vliv vlhkostních podmínek 

na fyziologické znaky hodnocené na konci prvního vegetačního období (vodní režim 

a relativní elektrická vodivost výluhů z kořenů). Přestože sledované hodnoty fyziologických 

znaků rostlin, které se ujaly a rostly, zpravidla po prvním vegetačním období nevybočovaly 

z rozmezí signalizujícího příznivý aktuální fyziologický stav, omezená závlaha způsobila 

vyšší úhyn a negativně ovlivnila výškový a tloušťkový růst po výsadbě. 

Naproti tomu nebyl pozorován vliv hydroabsorbentů a dalších pomocných přípravků 

aplikovaných při výsadbě. Neprokázal se vliv těchto látek ani na ujímavost a následný růst. 

Je možno konstatovat, že aplikace hydroabsorbentů a dalších podpůrných přípravků při 

výsadbě prostokořenného sadebního materiálu borovice lesní a buku lesního neukázala 

výrazný pozitivní vliv na fyziologický stav sazenic na konci prvního vegetačního období po 

výsadbě ani na jejich ujímavost a následný růst.  

 

3.3 Krytokořenné semenáčky pěstované ve fóliovníku v substrátech s přidáním 

podpůrných přípravků 

3.3.1 Postup práce 
Na jaře 2020 byl v objektu výzkumné stanice v Opočně založen pokus s pěstováním 

krytokořenných semenáčků borovice lesní a buku lesního v substrátech s přidáním 

hydroabsorbentů a dalších podpůrných látek.  

Ve dnech 16. a 19. 3. 2020 se uskutečnil výsev borovice do sadbovačů V-120 a buku do 

sadbovačů V-265. Krytokořenné semenáčky byly následně pěstovány ve fóliovém krytu 

běžným způsobem, nebyly však během vegetačního období přihnojovány. Vypěstovaný 

sadební materiál fv1+0 byl na podzim 2020 použit pro výsadby na výzkumné plochy 

s různými půdními i klimatickými podmínkami (podzimní výsadby – viz kap. 3.1). U vzorků 

sadebního materiálu (30 ks od varianty) byl proveden podrobný morfologický rozbor 

v akreditované laboratoři Školkařská kontrola. Zároveň byl zjišťován i obsah vody v různých 

částech hodnocených semenáčků. Průkaznost výsledů byla hodnoceny analýzou variance 

s následným Tukey HSD testem v programu Statistica 10.  

 

3.3.2 Výsledky 

3.3.2.1 Borovice lesní 

Výsledky měření výšky a průměru kořenového krčku jsou znázorněny na obr. 23. Hodnocení 

analýzou variance ukázalo významný vliv přidání hydroabsorbentů a dalších podpůrných 

přípravků na výškový a tloušťkový růst.  
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Obr. 23: Morfologické charakteristiky nadzemních částí semenáčků borovice lesní (n = 30). 

Odlišná písmena poukazují na statisticky heterogenní skupiny (tzn. odlišné). 

 

Z výsledků vyplývá, že jednoleté krytokořenné kontrolní semenáčky borovice lesní pěstované 

v substrátu bez přidání hydroabsorbentů nebo dalších podpůrných přípravků byly průkazně 

nižší a slabší v porovnání s ostatními pokusnými variantami. Největší semenáčky byly 

získány při pěstování v substrátu s přidáním přípravku Kapsle a Agrisorb. 

Rozdíly v růstu jsou patrné i z výsledků hmotnostní analýzy (obr. 24). Menší růst kontrolních 

semenáčků v porovnání s ostatními variantami ukazuje nejen sušina nadzemních částí, ale 

i jemných a zejména silných kořenů. Analýza variance potvrdila průkaznost vlivu aplikace 

podpůrných přípravků na sušinu nadzemních částí, silných i jemných kořenů semenáčků 

borovice lesní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24: Hmotnostní analýza semenáčků borovice lesní (n = 30). Odlišná písmena poukazují 

na statisticky heterogenní skupiny (tzn. odlišné). 

 

ab d b c a a ad bc b d 

Krabicov ý graf  z v íce proměnných seskupený v arianta

gely  morf  stat 2 (automaticky  uloženo) 25v *152c

Medián; Krabice: 25%-75%; Sv orka: Rozsah neodleh.

 Sušina nadzemní části

 Odlehlé

 Extrémy

 Sušina kořenů

 Odlehlé

 Extrémy

K bez Agri Hy dro Terra Kapsle

v arianta

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

a c bc ab d
a b a ab b



Projekty Grantové služby LČR 

Využití pomocných látek pro zlepšení vodního režimu kořenových soustav lesních dřevin při umělé obnově lesa 

 

 

25 

 

Rozdíly v jednotlivých morfologických znacích však byly částečně dorovnány již během 

prvního roku po výsadbě, kdy semenáčky kontrolní varianty měly na většině výzkumných 

ploch vyšší tloušťkový i výškový přírůst (obr. 4 a 5, kap. 3.1.3.2 a 3.1.3.3). 

 

Na obr. 25 je znázorněn poměr sušiny kořenů k nadzemním částem a podíl sušiny jemných 

kořenů v kořenovém systému. Podíl jemných kořenů v kořenovém systému souvisel 

s celkovou intenzitou růstu, protože větší semenáčky vytvářely silnější kořeny. 

 

 

Obr. 25: Poměr sušiny kořenů k nadzemním částem a podíl jemných kořenů v kořenovém 

systému semenáčků borovice lesní (n = 30). Odlišná písmena poukazují na statisticky 

heterogenní skupiny (tzn. odlišné). 

 

V nadzemních částech i v kořenech byl gravimetricky hodnocen obsah vody. Byl počítán 

z rozdílu čerstvé hmotnosti a sušiny a vyjadřován v procentech čerstvé hmotnosti (obr. 26). 

Vliv použitých přípravků na obsah vody v nadzemních částech i v kořenech byl statisticky 

průkazný. U nadzemních částí byl pozorován pozitivní vliv varianty Kapsle. U kořenů nebyly 

výsledky jednoznačné. Obsah vody byl velmi variabilní a byl ovlivněn podílem jemných 

kořenů v kořenovém systému. 

 

Obr. 26: Obsah vody v % čerstvé hmotnosti v nadzemních částech a kořenech semenáčků 

borovice lesní (n = 30). Odlišná písmena poukazují na statisticky heterogenní skupiny 

(tzn. odlišné). 
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3.3.2.2 Buk lesní 

 

Výsledky měření výšky a průměru kořenového krčku jsou znázorněny na obr. 27. 

 

 

Obr. 27: Morfologické charakteristiky nadzemních částí semenáčků buku lesního (n = 30). 

Odlišná písmena poukazují na statisticky heterogenní skupiny (tzn. odlišné). 

 

Hodnocení analýzou variance ukázalo významný vliv přidání podpůrných přípravků na výšku 

a průměr kořenového krčku buku lesního. Následné hodnocení Tukey HSD testem naznačuje, 

že je to způsobeno především výrazně silnějším růstem varianty Kapsle.  

Silnější růst semenáčků buku lesního varianty Kapsle je patrný i při hodnocení sušiny 

nadzemních částí a kořenů (obr. 28). Statisticky průkazný vliv varianty (použitých přípravků) 

byl zjištěn u sušiny nadzemních částí a jemných kořenů, u silných kořenů vliv varianty 

prokázán nebyl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28: Hmotnostní analýza semenáčků buku lesního (n = 30). Odlišná písmena poukazují 

na statisticky heterogenní skupiny (tzn. odlišné) přípravků. 
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Na obr. 29 je znázorněn poměr sušiny kořenů k nadzemním částem a podíl sušiny jemných 

kořenů v kořenových systémech.  

 

 

Obr. 29: Poměr sušiny kořenů k nadzemním částem a podíl jemných kořenů v kořenovém 

systému semenáčků buku lesního (n = 30). Odlišná písmena poukazují na statisticky 

heterogenní skupiny (tzn. odlišné). 

 

U poměru sušiny kořenů k nadzemním částem se ukázal významný negativní vliv přípravku 

Agrisorb. Významnost vlivu přípravků na podíl sušiny jemných kořenů v kořenovém systému 

byla ovlivněna především nižšími hodnotami u variant Agri (Agrisorb) a Terra (TerraCottem).  

 

 

 

Obr. 30: Obsah vody v % čerstvé hmotnosti v nadzemních částech a kořenech semenáčků 

buku lesního (n = 30). Odlišná písmena poukazují na statisticky heterogenní skupiny 

(tzn. odlišné). 

 

Gravimetricky byl hodnocen obsah vody v nadzemních částech a v kořenech vypěstovaných 

semenáčků (obr. 30). Obsah vody v nadzemních částech i v kořenech byl významně vyšší 

u varianty Kapsle. Celkový obsah vody v kořenovém systému byl silněji ovlivněn obsahem 

vody v jemných kořenech. 

 

a b a a ab b a ab ab a 

a a a a b a b b b a 
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3.3.3 Dílčí závěr 
Hodnocení morfologických znaků jednoletých krytokořenných semenáčků borovice lesní 

a buku lesního pěstovaných v substrátech s přidáním hydrabsorbentů a dalších podpůrných 

přípravků ukázalo pozitivní vliv aplikace pomocných látek (Agrisorb, Hydrogel 

a TeraCottem) ve srovnání s kontrolou především u borovice lesní. Přidání přípravku Vodní 

kapsle do substrátu způsobilo vyšší ztráty klíčících semenáčků. Větší prostor, který měly 

semenáčky v důsledku úhynu ostatních k dispozici, zřejmě přispěl k intenzivnějšímu růstu 

a k lepším parametrům této varianty. Po výsadbě na výzkumné plochy se však rozdíly mezi 

variantami stíraly v důsledku vyššího výškového a tloušťkového růstu kontrolních sazenic 

pěstovaných bez přidání podpůrných přípravků (viz kapitola 3.1.3.2 a 3.1.3.3). 

3.4 Fyzikální vlastnosti půd – nasákavost 

Vliv přidání přípravků na změnu nasákavosti půdy byl porovnáván dle Cvičení 

z půdoznalectví II., od autorů: Valla, Kozák, Drbal, SPN Praha 1983. Pro analýzy byly 

používány experimentální váženky (válečky) s objemem 100 ml. Stručný postup sycení 

a vysoušení půdního vzorku a vzorku obohaceného gely je zachycen v 11 bodech níže: 

1. Váleček se vzorkem se zváží pro určení momentní vlhkosti vzorku, tj. hmotnost GA. 

2. Váleček se sytí destilovanou vodou kapilárním vzlínáním. Na ploché míse je 

perforovaná vložka krytá filtračním papírem, zasahujícím do destilované vody, 

zakrytý váleček se postaví na vlhký filtrační papír minimálně na 12 hodin. 

Po nasycení se zváží pro určení nasáklivosti, tj. hmotnost GB. 

3. Váleček se postaví na čtyřnásobně složený filtrační papír, tj. počátek odsávání 

přebytečné vody T0. 

4. Váleček se odsává 30 minut, poté se zváží pro určení třicetiminutové vlhkosti, tj. 

hmotnost GC. 

5. Váleček se postaví na čtyřnásobný filtrační papír na dalších 90 minut odsávání, pro 

určení maximální kapilární kapacity (MKK podle V. Nováka), tj. hmotnost GD. 

6. Váleček se postaví na čtyřnásobný filtrační papír na dalších 22 hodin k určení 

přibližné retenční vodní kapacity (RVK24) a zváží se, tj. hmotnost GE1. 

7. Po dalších 24 hodinách se váleček opět zváží, tj. hmotnost GE2. 

8. Po dalších 24 hodinách se váleček opět zváží, tj. hmotnost GE3. 

9. Po dalších 72 hodinách (T0 + 144 hodin) se váleček opět zváží, tj. hmotnost GE4. 

10. Zemina se vysušuje po dobu 24 hodin do konstantní hmotnosti v sušárně při 105 0C, 

poté se zváží, tj. hmotnost GF. 

11. Všechny konstantně používané válečky a jejich součásti (horní, dolní uzávěr) jsou 

před zahájením sycení označeny a zváženy, tj. hmotnost GT.  

12. Zemina pro tyto analýzy byla odebírána po 10 vzorcích z testovacích záhonů 

školkařského zázemí Výzkumné stanice Opočno (výsevový substrát pro pěstování 

krytokořenných semenáčků, zemina ze záhonu 33 – simulace sucha a ze záhonu 41 – 

kontrola) a z vybraných výzkumných ploch (viz tab. 4).  

3.4.1 Statistické zpracování dat z testu nasákavosti 
 

Statistické zpracování bylo realizováno v prostředí R (R Core Team 2020). Po ověření 

konzistence dat byla provedena průzkumná analýza vztahů v datovém souboru metodami 

Principal Component Analysis (PCA) a Factor Analysis for Mixed Data (FAMD) balíku 

FactoMineR. Dále byla data vybraných parametrů (tab. 3) statisticky porovnávána pomocí 

faktorové ANOVA. Varianta hydroabsorbenty byla určena jako fixed factor, lokalita 
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(substrát) jako blocking factor. U velké části hodnocených parametrů byla zjištěna odchylka 

od homoskedasticity, méně také u normality reziduí, transformace dat (Box-Cox) tuto 

skutečnost nezvrátila, proto byly analýzy prováděny na netransformovaných datech. Z důvodu 

nižší spolehlivosti testu dat s těmito vlastnostmi byla pro hodnocení průkazných rozdílů 

ANOVA předem zvolena hladina významnosti 0.001 a výsledky byly ověřeny na datech 

s vyloučením neúplných lokalit/zemin (Substrát a Záhon 41) pomocí metod General Factorial 

Designs balíku GFD založených na permutacích (tyto metody jsou stavěné pouze pro 

vyvážené experimenty (balanced design)). Pravděpodobnost průkazných rozdílů ověřená 

touto metodou byla ve všech případech na srovnatelné hladině významnosti. 

Rozdíly mezi jednotlivými variantami byly hodnoceny post-hoc testem založeným na least-

squares means (balíček lsmeans) s korekcí Sidak, zvýraznění rozdílů bylo usnadněno pomocí 

funkce cld balíčku multicomp. Rozdíly byly považovány za průkazné na hladině významnosti 

p<=0.05. S výjimkou sušiny Kontrolní varianty jsou presentovány least-square means 

s hodnotami standard deviation (SD). 

 

Tabulka 3: Statisticky hodnocené parametry popisující hydrický režim vzorků půdy zjišťované 

na základě experimentů „sycení“. 

Charakteristika Jednotka Popis 

sušina kg/m3 sušina vzorku zeminy 

Wmax/sušina % maximální zásoba vody v nasyceném vzorku zeminy v procentech sušiny 

Wmax % maximální obsah vody v nasyceném vzorku zeminy celkem 

W+30m % obsah vody v čase + 30 min. po nasycení 

MKK % maximální kapilární kapacita (odsávání vody po dobu +90 min. po nasycení) 

RVK % retenční vodní kapacita (v čase +22 hod.) 

W+48 % obsah vody v čase +46 hod. 

W+70 % obsah vody v čase +70 hod. 

W+142 % obsah vody v čase +142 hod. 

W+30m/Wmax % podíl obsahu vody z nasyceného vzorku (100 %) v čase + 30 min. po nasycení 

MKK/Wmax % podíl obsahu vody z nasyc. vzorku (100 %) v době maximální kapilární kapacity 

RVK/Wmax % podíl obsahu vody z nasyc. vzorku (100 %) v době retenční vodní kapacity 

W+48/Wmax % podíl obsahu vody z nasyc. vzorku (100 %) v čase +46 hod. 

W+70/Wmax % podíl obsahu vody z nasyc. vzorku (100 %) v čase +70 hod. 

W+142/Wmax % podíl obsahu vody z nasyc. vzorku (100 %) v čase +142 hod. 

 

3.4.2 Výsledky 
 

Dle očekávání, vzhledem k velmi odlišné sušině (tab. 4, obr. 31), se charakter zeminy Substrát 

výrazně odlišoval od méně humózních zemin z ostatních lokalit (obr. 33). Sledované 

vlhkostní parametry určovala varianta (obr. 32), přesto také míru jejich reakce na variantu 

hydromelioračního aditiva ovlivnily konkrétní vlastnosti půdy dalších lokalit (obr. 33). 
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Tabulka 4: Sušina zeminy v Kopeckého válečku- ANOVA, p<0,001. 

 

Plocha Sušina (g) sd  

Bystré 442.6 41.3 b 

Heraltice 1081.7 60.2 g 

Hutě 876.3 32.5 de 

Kolotoč 921.9 55.7 ef 

Perníčky 985.2 53.9 f 

Plasnice 445.1 40.3 b 

Ples 843.2 67.5 d 

Substrát 94.8 7.9 a 

Záhon 33 550.5 35.2 c 

Záhon 41 544.3 27.1 c 
 

 

 

 
 

Obr. 31: Sušina vzorků zeminy jednotlivých lokalit (všechny varianty dohromady). 
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Obr. 32: Graf faktorů (výstup metody FAMD). 

 

 
 

 

Obr. 33: Graf prvků (případů) a faktorů PCA. 

 

Aplikace každého testovaného přípravku snížila průměrnou sušinu zeminy, u variant 

Hydrogel a Terra však neprůkazně, nejnižší sušinu měla varianta Agri (tab. 5).  
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Tab. 5: Sušina vzorků po přidání testovaných přípravků 

Varianta 

Sušina 

kg/m3 

lsmean SE 
 p <0.001 

Kontrola 681 5.5 c 

Agrisorb 644 5.1 a 

Hydrogel 662 5.1 abc 

Kapsle 655 5.5 ab 

TC 668 5.5 bc 
 

Poměr maximální dosažené vlhkosti nasyceného vzorku k sušině (Wmax/sušina) 

meliorovaných variant byl až o 32 % vyšší, než u kontroly, s výjimkou varianty Terra, u které 

byl tento poměr oproti kontrole o 3 % nižší. Opět s výjimkou varianty Terra aplikace 

hydroabsorbenty průkazně, avšak vzájemně srovnatelně zvýšila maximální dosaženou vlhkost 

zeminy (Wmax; obr. 34). Maximální kapilární kapacita (MKK) i retenční vodní kapacita 

(RVK) meliorovaných variant byla průměrně zvýšena až o ca 19 objemových % (u průkazně 

nejvyšších hodnot Kapsle) u Terra byl rozdíl nejnižší (3 %), u MKK neprůkazný. Z hlediska 

pokračujícího uvolňování vody se do konce experimentů (W+142) všechny varianty navzájem 

průkazně odlišily, nejvyšší obsah vody byl stále zadržován variantou Kapsle (oproti Kontrole 

o 17 %), u varianty Terra byl rozdíl od Kontroly pouze 3 % (obr. 34). 

 

 
 

Obr. 34: Obsah vody v zemině jednotlivých variant v průběhu experimentů. 
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Obr. 35: Podíl obsahu vody z nasyceného vzorku v průběhu experimentů. 

 

Testované přípravky pozitivně (zpomalením) ovlivnily také rychlost uvolňování vody 

ze zeminy. Přestože rozdíly relativní rychlosti byly patrné už v době 30 minut po ukončení 

sycení vzorku, postupně se zvyšovaly. V době ukončení experimentů (+142 hod.) ve vzorcích 

meliorovaných variant zbývalo až o 13 % více původního množství vody, než na Kontrole 

(obr. 35). 

4 Ekonomická analýza využití testovaných přípravků 

4.1 Metodika ekonomické kalkulace 

Časový snímek aplikace vybraných přípravků byl vyhotoven při výsadbách v roce 2020 

a 2021 na uvedených výzkumných plochách založených v rámci řešení projektu. Výsadba 

sadebního materiálu byla prováděna pracovníky výzkumné stanice Opočno, cca na čtvrtině 

ploch prováděli výsadbu provozní pracovníci. Při samotné výsadbě byl zjišťován čas potřebný 

na vyvrtání jamky jednomužným motorovým vrtákem (průměr vrtáku 10 cm) a aplikaci 

přípravku ve formě jemného prášku (odměřováno odměrkou vyrobenou z plastové zkumavky 

dle uvedeného množství pro jednotlivé varianty) nebo ve formě kapsle. U varianty kapsle není 

třeba odměřovat přípravek v odměrce a do jamky je vždy vhozena pouze jedna kapsle, což 

snižuje čas potřebný pro aplikaci. Dále byl také měřen čas výsadby semenáčků včetně 

aplikace přípravků jednotlivých variant pokusu. Do kalkulace byly použity maloobchodní 

ceny získané poptávkou dodavatelů nebo nabízené na internetu. Práce byla kalkulována 

s využitím hodinové sazby 200 Kč. 

4.2 Výsledky ekonomické kalkulace 

Z naměřených údajů při pořizování časového snímku bylo zjištěno, že čas na vyvrtání jedné 

jamky motorovým vrtákem byl v průměru 50 s, čemuž při zvolené hodinové sazbě 200 Kč 

odpovídá částka 2,78 Kč (tab. 6). Průměrná doba aplikace přípravku ve formě jemného prášku 

činila 4,4 s na jednu sazenici a pro přípravek ve formě tablet 2,9 s na přidání jedné tablety 

k sazenici. V další fázi šetření byl zjišťován čas potřebný pro výsadbu včetně aplikace 

přípravků do vyvrtaných jamek. Bylo zjištěno, že průměrný čas výsadby sazenice varianty 

kontrola trval 26,5 s, variant s přípravkem v podobě prášku 32,5 s a varianty kapsle 30,4 s. 

Z výše uvedeného získáme odečtením času výsadby kontroly vícepráce pro varianty přípravku 

v podobě prášku 6,0 s (navýšení o 23 %) a pro variantu kapsle 3,9 s (navýšení o 15 %). Po 
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zprůměrování se zjištěnými časy samotné aplikace přípravků získáme průměrný čas aplikace 

přípravku v podobě prášku 5,2 s a kapsle 3,4 s. Vyjádřeno v penězích 0,29 a 0,19 Kč. 

Nejmenší náklady na vyvrtání jamky a výsadbu jedné sazenice bez aplikace přípravku činí 

4,25 Kč, s aplikací „kapsle“ je tato částka 4,49 a s aplikací přípravku ve formě prášku 4,62 

Kč.  

  

Tabulka 6: Cenová kalkulace výsadby a aplikace přípravků k sadebnímu materiálu. 

Varianta 

Vrtání jamky Aplikace přípravku Výsadba  
Celkem 

(Kč) 
čas (s) 

náklady 
(Kč) 

čas (s) 
náklady 

(Kč) 
čas (s) 

náklady 
(Kč) 

kontrola 50 2.78 0 0 26.5 1.47 4.25 

prášek 50 2.78 5.2 0.29 28.0 1.56 4.62 

tableta 50 2.78 3.4 0.19 27.5 1.53 4.49 

 

 

Samotná ekonomická kalkulace hodnotící efektivnost použití vybraných přípravků byla 

vypočtena na základě aktuálních cen použitého materiálu a služeb v době realizace projektu, 

tj. v roce 2019 až 2021, které jsou uvedeny v tabulce 7. Nejvyšší cena přípravku přepočtená 

na jednu sazenici byla u varianty vodní kapsle 8,40 Kč. Naopak nejnižší náklady byly 

vypočteny pro variantu Terra 1,20 Kč. 

 

Tabulka 7: Cenová kalkulace aplikace vybraných přípravků. 

Název přípravku 
Cena 

přípravku 
(Kč/kg) 

Dávkování 
připravku 

(g/1l) 

Dávkování 
připravku 

(g/sazenici) 

Cena přípravku 
(Kč/sazenice) 

Navýšení 
ceny s prací 
(Kč/sazenici 

Agrisorb 760 2.5 5 3.80 4.10 

Hydrogel 384 3 6 2.30 2.60 

Terra Cottem 399 1.5 3 1.20 1.50 

Vodní kapsle 8,47 Kč/ks 1 ks 1 ks 8.40 8.60 

 

Cena za doporučené dávky přípravku včetně aplikace se mezi sebou výrazně liší. Mezi 

uvedenými dvěma variantami činí rozdíl v nákladech cca 500 %. Dále jedna dávka Agrisorbu 

je oproti variantě Terra vyšší o 217 % a Hydrogel o 92 %. Ceny, za které byly pořízeny 

jednotlivé přípravky, jsou maloobchodní ceny, za které bylo nakoupeno řádově pouze několik 

kg přípravku pro založení prezentovaného pokusu. Lze předpokládat, že by v případě poptání 

většího množství přípravku státním podnikem bylo možné získat množstevní slevu.  

Z výsledků ekonomické kalkulace je zřejmé, že náklady na přípravek a jeho aplikaci se 

v případě buku zvýší od 21 % (Terra) až o 123 % (kapsle) ceny sadebního materiálu (7 Kč). 

U borovice toto navýšení činí od 37 % (Terra) až po 215 % (kapsle) ceny sadebního materiálu 

(4 Kč). Vzhledem k výše uvedeným výsledkům, kdy nebyl zaznamenán pozitivní efekt 
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testovaných přípravků na zdravotní stav a růst testovaných výsadeb lze z ekonomického 

hlediska označit použití těchto přípravků jako neúčelné navyšování nákladů na zalesnění. 

Aplikace testovaných přípravků navýšila náklady v řádech desítek procent bez pozitivního 

efektu na výši ztrát po výsadbě.  

5 Závěry 

5.1 Ovlivnění fyzikálních vlastností půdy 

Vliv přidání přípravků na změnu nasákavosti půdy byl porovnáván dle postupu podle Valla, 

Kozák, Drbal (1983). Pro analýzy byly používány experimentální váženky (válečky) 

s objemem 100 ml, kde byla použita zemina z poloprovozních ploch a testovacích záhonů. 

Z hlediska hydrických vlastností zeminy jednoznačně vyplývá jejich nejpříznivější ovlivnění 

u varianty Kapsle. U této varianty byla do prostoru experimentální váženky (cca 100 ml) 

vložena meliorační „patrona“ určená výrobcem pro melioraci vysazené sazenice, tedy půdy 

násobně vyššího objemu, jedná se o netypickou koncentraci hydroabsorbentu ve vzorku. 

U ostatních variant byla aplikována dávka stanovená výrobcem pro daný objem zeminy. 

V rámci sledování byl potvrzen pozitivní efekt zadržování vody u přípravků Hydrogel 

a následně Agrisorb. Nejnižší, avšak stále patrný, byl hydromeliorační efekt varianty 

TerraCottem. 

5.2 Vliv testovaných přípravků na fyziologii sadebního materiálu 

Hodnocení fyziologických znaků sazenic borovice lesní a buku lesního na konci prvního 

vegetačního období po výsadbě ukázalo vliv růstového prostředí (krytý záhon s omezenou 

závlahou a nekrytý kontrolní záhon). U znaků charakterizujících stav vodního režimu nebyl 

pozorován vliv hydroabsorbentů a dalších pomocných přípravků aplikovaných při výsadbě. 

Závěrem je možno konstatovat, že aplikace žádného z testovaných přípravků na 

prostokořenný sadební materiál buku lesního a borovice lesní neukázala výrazný pozitivní 

vliv na fyziologický stav sazenic na konci prvního vegetačního období po výsadbě. Sledované 

hodnoty fyziologických znaků zpravidla nevybočovaly z rozmezí signalizujícího příznivý 

aktuální fyziologický stav. Pozitivní efekt využití všech testovaných přípravků se neprojevil 

ani při hodnocení ztrát a přírůstů v prvním a druhém roce po výsadbě a to jak „normálních“ 

podmínkách, tak v prostředí simulovaného sucha.  

5.3 Vliv testovaných přípravků na parametry krytokořenných semenáčků 

Výsledky hodnocení růstu a fyziologických parametrů (obsah vody v pletivech) jednoletých 

ktytokořenných semenáčků ukázaly pozitivní vliv aplikace pomocných látek (Agrisorb, 

Hydrogel a TeraCottem) ve srovnání s kontrolou především u borovice lesní. Při použití 

přípravku TeraCottem bylo zjištěno pozitivní ovlivnění růstu kořenů, a tím výhodnějšího 

poměru objemu kořenů k nadzemním částem. Z výsledků také vyplývá, že přidání přípravku 

Vodní kapsle do substrátu při výsevu buku lesního způsobilo vyšší ztráty klíčících 

semenáčků. Ve zbylých rostlinách byly pozorovány lepší parametry růstu i obsahu vody 

v jejich nadzemních částech a kořenech. K lepším parametrům varianty Kapsle však přispěl 

pravděpodobně větší prostor, který měly semenáčky v důsledku úhynu ostatních k dispozici. 

Z výsledků u přípravku „Kapsle“ tak jednoznačně vyplývá jeho nevhodnost pro při pěstování 

krytokořenného sadebního materiálu.  

Rozdíly v jednotlivých morfologických znacích vzniklé během pěstování ve školce však byly 

částečně dorovnány již během prvního roku po výsadbě, kdy semenáčky kontrolní varianty 

měly na většině výzkumných ploch vyšší tloušťkový i výškový přírůst. 
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5.4 Vyhodnocení vlivu použití hydroabsorbentů při poloprovozní obnově lesa 

V rámci všech výsadbových experimentů, které byly v rámci projektu provedeny, nebyl 

zaznamenán signifikantně významný pozitivní vliv aplikace testovaných přípravků 

zadržujících vodu (hydroabsorbentů) na růst a ztráty při umělé obnově lesa. Přestože při 

testování dílčích experimentů (nasákavost, pěstování krytokořenných semenáčků) byly 

zjištěny rozdíly v dílčích parametrech, z hlediska provozního využití jako je omezení ztrát po 

výsadbě a ovlivnění růstu v prvních letech po výsadbě, se tyto rozdíly neprojevily. To lze 

částečně vysvětlit značným množstvím dalších faktorů, jako jsou mikrostanovištní podmínky, 

zabuřenění, průběh počasí atd., které ovlivňují úspěšnost umělé obnovy. 

Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje úspěšnost umělé obnovy je stav používaného 

sadebního materiálu. V rámci testování bylo mimo jiné prokázáno, že zhoršený fyziologický 

stav sadebního materiálu nelze zvrátit přidáváním pomocných látek zadržujících vodu. Použití 

kvalitního sadebního materiálu a pečlivá manipulace s ním má větší vliv, než přidávání 

přípravků zadržujících vodu v lesním prostředí, včetně kalamitních holin. 

5.5 Ekonomická kalkulace 

Z porovnání nákladů na pořízení a aplikace testovaných přípravků vyplývá, že nejnižší 

náklady vykazuje přípravek TerraCotem 1,50 Kč na jednu sazenici, dále Hydrogel 2,60 Kč, 

Agrisorb 4,10 Kč. Nejvyšší náklady pak byly zjištěny pro přípravek Vodní kapsle, kde 

navýšení na jednu sazenici činí 8,60 Kč. A to ve všech čtyřech případech bez pozitivního 

vlivu na zdravotní stav a přírůst ošetřeného sadebního materiálu po výsadbě. 

Z výsledků ekonomické analýzy je zřejmé, že vzhledem k jednoznačně neprokázanému 

pozitivnímu efektu testovaných přípravků na ujímavost a růst výsadeb je navýšení nákladů 

v řádech desítek procent z ceny sadebního materiálu z ekonomického hlediska neúčelné 

navyšování nákladů na zalesnění.  

Závěrem lze konstatovat, že aplikace testovaných přípravků výrazně navýšila náklady na 

zalesňování bez pozitivního efektu na výši ztrát a růst kultur po výsadbě.  

 

5.6 Závěry za testované přípravky 

Agrisorb Mikro 

 

Z výsledků hodnocení vlivu přidání přípravků Agrisorb Mikro do půdních vzorků ze 

založených testovacích ploch vyplývá jeho příznivý vliv na zvýšení maximální vlhkosti 

zeminy a maximální kapilární kapacity v laboratorních podmínkách. Agrisorb Mikro také 

zpomalil uvolňování vody ze zeminy v laboratorních podmínkách. 

V pokusech se simulací sucha nebyly zjištěny rozdíly ve fyziologickém stavu (vodní stres, 

vodivost výluhů z kořenů na konci vegetačního období po výsadbě) ani v ujímavosti a růstu 

mezi sazenicemi borovice lesní vysazenými s aplikací přípravku Agrisorb Mikro a 

kontrolními vysazenými bez podpůrných přípravků. Pozitivní vliv přípravku Agrisorb Mikro 

na ujímavost, růst a fyziologický stav nebyl pozorován ani u sadebního materiálu buku 

lesního.  

Přidání přípravku Agrisorb Mikro do substrátu před výsevem do obalů mělo průkazný vliv na 

některé morfologické parametry napěstovaného sadebního materiálu borovice lesní. Ovlivněn 

byl zejména růst nadzemních částí, kořeny byly ovlivněny méně (také vlivem velikosti 

použitých obalů), což se projevilo méně příznivým poměrem sušiny kořenů k nadzemním 

částem. Po výsadbě na výzkumné plochy se rozdíly mezi variantami stíraly v důsledku 

vyššího výškového a tloušťkového růstu kontrolního sadebního materiálu. U semenáčků buku 

lesního nebyl zjištěn průkazný vliv na velikost vypěstovaných rostlin.  
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Z výsledků vyhodnocení vlivu aplikace přípravku Agrisorb Mikro při výsadbě sadebního 

materiálu borovice a buku vyplývá, že neměl signifikantní pozitivní účinek na zdravotní stav 

a přírůst v prvním roce po výsadbě. 

Z výsledků zpracované ekonomické kalkulace aplikace přípravku Agrisorb Miko vyplývá, že 

aplikací dojde k navýšení nákladů na výsadbu o 4,10 Kč v cenách roku 2021. Z hlediska 

ekonomické efektivnosti nelze přípravek Agrisorb Mikro doporučit při umělé obnově 

borovice a buku v podmínkách kalamitních holin. 

 

 Hydrogel 

 

Z výsledků hodnocení vlivu přidání přípravků Hydrogel do půdních vzorků ze založených 

testovacích ploch vyplývá jeho příznivý vliv na zvýšení maximální vlhkosti zeminy a 

maximální kapilární kapacity v laboratorních podmínkách. Hydrogel také zpomalil 

uvolňování vody ze zeminy v laboratorních podmínkách. 

Hydrogel nesnížil vodní stres u sadebního materiálu borovice lesní a buku lesního po výsadbě 

na záhony lesní školky se simulací sucha oproti kontrolní variantě vysazené bez přidání 

podpůrného přípravku.  

Přidání přípravku Hydrogel do substrátu pro pěstování krytokořenných semenáčků borovice 

lesní mělo průkazný vliv pouze na velikost nadzemních částí napěstovaného sadebního 

materiálu. Kořeny nebyly pozitivně ovlivněny (také vlivem velikosti použitých obalů), což se 

projevilo méně příznivým poměrem sušiny kořenů k nadzemním částem. Po výsadbě na 

výzkumné plochy se rozdíly mezi variantami stíraly v důsledku vyššího výškového a 

tloušťkového růstu kontrolního sadebního materiálu. Morfologické znaky semenáčků buku 

lesního nebyly přidáním přípravku Hydrogel ovlivněny. 

Z výsledků vyhodnocení vlivu aplikace přípravku Hydrogel při výsadbě sadebního materiálu 

borovice a buku vyplývá, že neměl signifikantní pozitivní účinek na zdravotní stav a přírůst 

v prvním roce po výsadbě. 

Z výsledků zpracované ekonomické kalkulace aplikace přípravku Hydrogel vyplývá, že 

aplikací dojde k navýšení nákladů na výsadbu o 2,60 Kč v cenách roku 2021. Z hlediska 

ekonomické efektivnosti nelze přípravek Hydrogel doporučit při umělé obnově borovice a 

buku v podmínkách kalamitních holin. 

 

TerraCottem Arbor 

 

Z výsledků hodnocení vlivu přidání přípravků TerraCottem Arbor do půdních vzorků ze 

založených testovacích ploch vyplývá jeho příznivý vliv na zvýšení maximální vlhkosti 

zeminy a maximální kapilární kapacity v laboratorních podmínkách. TerraCottem Arbor také 

zpomalil uvolňování vody ze zeminy v laboratorních podmínkách. 

TerraCottem Arbor nesnížil vodní stres u sadebního materiálu borovice lesní a buku lesního 

po výsadbě na záhony lesní školky se simulací sucha oproti kontrolní variantě vysazené bez 

přidání podpůrného přípravku.  

Přidání přípravku TerraCottem Arbor mělo mírný průkazný vliv na morfologické parametry 

napěstovaného sadebního materiálu borovice lesní. Po výsadbě na výzkumné plochy se však 

rozdíly mezi variantami stíraly. Morfologické znaky semenáčků buku lesního nebyly 

signifikantně přidáním přípravku TerraCottem Arbor ovlivněny. 

Z výsledků vyhodnocení vlivu aplikace přípravku TerraCottem Arbor při výsadbě sadebního 

materiálu borovice a buku vyplývá, že neměl signifikantní pozitivní účinek na zdravotní stavu 

a přírůst v prvním roce po výsadbě. 
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Z výsledků zpracované ekonomické kalkulace aplikace přípravku TerraCottem Arbor 

vyplývá, že aplikací dojde k navýšení nákladů na výsadbu o 1,50 Kč v cenách roku 2021. 

Z hlediska ekonomické efektivnosti nelze přípravek TerraCottem Arbor doporučit při umělé 

obnově borovice a buku v podmínkách kalamitních holin. 

 

Vodní kapsle 

 

Z výsledků hodnocení vlivu přidání přípravků Vodní kapsle do půdních vzorků ze založených 

testovacích ploch vyplývá jeho příznivý vliv na zvýšení maximální vlhkosti zeminy a 

maximální kapilární kapacity v laboratorních podmínkách. Vodní kapsle také zpomalily 

uvolňování vody ze zeminy v laboratorních podmínkách. 

Přípravek Vodní kapsle nesnížil vodní stres u sadebního materiálu borovice lesní a buku 

lesního po výsadbě na záhony lesní školky se simulací sucha oproti kontrolní variantě 

vysazené bez přidání podpůrného přípravku. 

Přidání přípravku Vodní kapsle mělo signifikantní vliv na velikost nadzemních částí 

napěstovaného sadebního materiálu borovice lesní. Kořeny byly ovlivněny méně (také vlivem 

velikosti použitých obalů), což se projevilo méně příznivým poměrem sušiny kořenů 

k nadzemním částem. Po výsadbě na výzkumné plochy se rozdíly mezi variantami stíraly. 

Přidání přípravku Vodní kapsle do substrátu při výsevu buku lesního způsobilo vyšší ztráty 

klíčících semenáčků. K lepším morfologickým parametrům varianty Vodní kapsle přispěl 

pravděpodobně větší prostor, který měly semenáčky v důsledku úhynu ostatních k dispozici. 

Kvůli vysokým ztrátám klíčících semenáčků není přípravek Vodní kapsle vhodný pro 

pěstování krytokořenného sadebního materiálu.  

Z výsledků vyhodnocení vlivu aplikace přípravku Vodní kapsle při výsadbě sadebního 

materiálu borovice a buku vyplývá, že neměl pozitivní účinek na zdravotní stav a přírůst 

v prvním roce po výsadbě. 

Z výsledků zpracované ekonomické kalkulace aplikace přípravku Vodní kapsle vyplývá, že 

aplikací dojde k navýšení nákladů na výsadbu o 8,60 Kč v cenách roku 2021. Z hlediska 

ekonomické efektivnosti nelze přípravek Vodní kapsle doporučit při umělé obnově borovice a 

buku v podmínkách kalamitních holin. 

 

 


