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Méně známé jeteloviny jako dusík fixující plodiny

Ing. Roman Honzík VÚRV, tým TUZOK Chomutov

Doplňkové jeteloviny byly s úspěchem využívány do rekultivačních směsí na plochách po těžbě 
hnědého uhlí. V období klimatických změn nabývají stále na významu především v suchých 
oblastech neboť většinou nejsou náročné na vodu, vytváří dostatek biomasy a v neposlední řadě 
díky hlízkovým bakteriím obohacují půdu dusíkem. V současnosti byly ve Výzkumném ústavu 
pícninářském , spol. sr.o.,  Tagro Červený Dvůr, s. r. o. a Agrogen spol. sr. o.  vyšlechtěny 
následující méně známé druhy pícnin. Popisy odrůd byly převzaty z ročenky 2013 -2014 
Výzkumného ústavu pícninářského, spol. sr. o. 664 41 Troubsko, (VÚPT), informací z www stránek 
Tagro Červený Dvůr, s. r. o. a Agrogen spol. sr. o. Troubsko. Informace o prostředcích na ochranu 
rostlina pak z www.agromanual.cz.

V rámci revize Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 
přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších 
předpisů, byly zpracovány požadavky na způsoby pěstování méně známých jetelovin jako dusík 
fixujících plodin. Z vyhlášky jsou pro poskytnutí přímých plateb poskytovány podpory na 
následující zemědělské postupy.

Fond poskytne žadateli platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí na výměru, která činí nejméně 1 hektar zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout 
platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí. 

Zejména pro:
Zachování stávajících trvalých travních porostů 
Plochy využívané v ekologickém zájmu což je:

a) úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu
b) krajinný prvek v ekologickém zájmu
c) plocha s rychle rostoucími dřevinami
d) zalesněná plocha
e) plocha s meziplodinami
f) plocha s plodinami, které vážou dusík

Pro plodiny, které vážou dusík je třeba splnit následující kriteria:

Plochou s plodinami vázajícími dusík, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém 
zájmu, se rozumí plocha s plodinami uvedenými v odstavci 2,

a) které jsou vysety do 1. června a na díle půdního bloku ponechány, nebo je prokazatelný výskyt 
jejich posklizňových zbytků, do 15. července příslušného kalendářního roku, a na kterou se 
v uvedeném období neaplikují přípravky na ochranu rostlin, a

b) na které je po sklizni jednoletých plodin, nebo pokud do 31. října posledního kalendářního roku 
trvání plochy s dusík vázající plodinou dojde k zapravení porostu víceletých plodin, je do 31. 
října příslušného kalendářního roku založen porost ozimé plodiny.

V seznamu plodin, které vážou dusík jsou uvedeny následující plodiny:

http://www.agromanual.cz/
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a) bob, k) kozinec, 
b) cizrna, l) lupina, 
c) čičorka, m) pískavice, 
d) čočka, n) ptačí noha, 
e) fazol, o) sója, 
f) hrách, p) štírovník, 
g) hrachor, q) tolice, 
h) jestřabina, r) úročník, 
i) jetel, s) vičenec,  
j) komonice, t) vikev, nebo

u) směs plodin uvedených v písmenech a) až t) nebo směs plodin podle písmen a) až t) s ostatními 
plodinami, přičemž zastoupení plodiny, která váže dusík, činí v porostu této směsi více než 50 %.

Způsoby zakládání porostů dusík fixujících plodin

1) bez krycí plodiny

- jarní výsevy
- letní výsevy

2) do krycí plodiny  

- na zelenou píci
- na zrno

Vhodné krycí plodiny

Plodina Výsevek (kg.ha-1) vzdálenost ř. Využití

Oves 60 - 80 přímé krmení, siláž

Ječmen jarní 60 – 80; ř. 0,25 m siláž

Pšenice jarní 60 - 80 siláž

Bob 125; ř. 0,25 m přímé krmení, siláž

Hrách setý 125; ř. 0,25 m přímé krmení, siláž

Bob + peluška 100 + 20 přímé krmení, siláž

Oves + peluška 40 + 25 přímé krmení, siláž

Slunečnice 20; ř. 0,5 m přímé krmení

Následují popisy měně známých dusík fixujících jetelovin využitelných i v podmínkách suchých 
oblastí.
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Čičorka pestrá 
Securigera varia (Coronilla varia L.)
odrůda EROZA

Snímek 1. Kvetoucí čičorka pestrá  Securigera varia

V roce 1990 registrována odrůda Eroza, která byla vyšlechtěna individuálním výběrem z přírodních 
ekotypů. Trs je v roce zásevu slabě vyvinutý, v následujících letech přilehlý až rozložený. Počet 
lodyh v trsu je v průměru 15 (6–29). Tvoří dlouhé podzemní výběžky. Lodyha – hranatá, dutá; délka 
80 cm, počet internodií je 16. List – zelený až tmavozelený, lichozpeřený. Květ – barva růžová, v 
menší míře nafialovělá. Plod – růžencovitě zaškrcený struk. Semeno – podlouhlý tvar, mahagonové 
barvy. HTS 4,03 – 4,14 g. Odrůda vhodná pro technické využití na silničních svazích, výsypkách a 
všude tam, kde je nebezpečí eroze. V roce setí se vyvíjí pomalu, v dalších letech tvoří plně zapojený 
porost.
Agrotechnika: Výsev koncem dubna, šířka řádků 25 cm, 20 – 30 kg/ha, podle obsahu tvrdých 
semen (cca 20 – 40 %). Pro výsev je třeba dobře zpracovaná půda, jako pro ostatní jeteloviny 
s možností použití herbicidů. Na podzim po desikaci, nebo časně na jaře lze aplikovat přípravek 
Titus 25 WG 30 – 60 g/ha se smáčedlem Istroekol 0,8 – 1,2 l/ha. Aplikuje se na vzešlé plevele, 
čičorka nejlépe ve vegetačním klidu. Výsev se provádí bez krycí plodiny. Je možný výsev do ovsa, 
nebo bobu s polovičním výsevkem a se sklizní ovsa na zeleno. Nesnáší vysokou hladinu spodní 
vody. V hodné jsou pozemky svažité s jižní expozicí. Čičorka vzchází pomalu za 20 – 30 dnů. V 
roce výsevu je možno provádět jednu seč začátkem září, výnos sena je až 4 t/ha. V prvním 
užitkovém roce je třeba pro pěstování na semeno využít první seče. Porost začíná kvést koncem 
června a kvete až jeden měsíc. Sklizeň semene se provádí koncem srpna až začátkem září podle 
půdních podmínek. U bujnějších porostů se provádí desikace. Průměrný výnos z 1 ha je 500 kg. 
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Prostředky na ochranu čičorky pestré

Účinná látka Prostředek Dávka Smáčedlo Dávka 

Rimsulfuron 25 % Titus 25 WG 30–60 g/ha Istroekol 0,8-1,2 l/ha

Propaquizafop 100 g Agil 100 EC 1-2 l/ha - -

Quizalofop-P-ethyl 
50 g

Gramin,Targa 
super 5 EC

1,5 l/ha - -

Glyphosate-IPA 480 
g

Roundup klasik 3-4 l/ha - -

Pinolene 96% Agrovital 0,14-1,4 l/ha (tm) +fungicid, 
insekticid akaricid

Olej řepkový 730 g Mero 33528 1-2% (tm) s pesticidy Zlepšení kontaktu

Diquat dibromide 
200 g

Reglone 3-5 l/ ha desikace Ne pro zkrmování

Heptamethyltrisiloxa
n 80%; 
allyloxypolyethylene
glycol 20%

Silwet star 0,1 – 0,3 l/ha Smáčedlo s 
pesticidy

alkylamine 
ethoxylate 
propoxylate 500 g

Spartan 0,15% Spolu s pesticidy 
zlepšuje jejich 
účinnost

Snímek 2. Semeno čičorky pestré Securigera varia

Komonice bílá 
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Melilotus albus Medic.
Odrůda ADÉLA

Snímek 3. Kvetoucí komonice bílá Melilotus albus 

V roce 1997 byla registrována odrůda Adéla, která byla získána výběrem jednoletých forem z 
populace komonice dvouleté. Má kůlový kořen, dorůstající do větších hloubek, vzpřímenou lodyhu 
dorůstající výšky 150 cm a více. List je drobnější, trojčetný, na okraji zoubkovitý. Květ je bílý, 
seskupený do klasovitých hroznů. Semeno je uloženo v jednosemenných luscích, barvy žluté až 
žluto-hnědé, někdy nazelenalé. HTS je 1,8 – 2,3 g.
Hospodářské vlastnosti: Jednoletá forma, která v roce výsevu kvete a dává semeno. Daří se jí i na 
půdách málo úrodných a neplodných, nesnáší však půdy zamokřené a velmi těžké. Používá se jako 
pícnina, meliorační rostlina pro půdy neplodné a jako dobrá plodina pro zelené hnojení. Její význam 
oceňují včelaři. Píce obsahuje voňavý kumarin a dobytek si musí na ni zvyknout. Zkrmuje se 
zásadně v mladém stavu čerstvá, nebo jako siláž pro zelené hnojení
Agrotechnika: pěstuje se jako čistá kultura, nebo ve směsi s jinými jetelovinami a travami. Výsevní 
množství při pěstování v monokultuře je 20 kg/ha. Doba setí od nejčasnějšího jara do konce dubna. 
Na semeno je nutno pěstovat v lepších podmínkách a zajistit dostatek opylovačů.

Prostředky na ochranu komonice bílé

Účinná látka Prostředek Dávka Smáčedlo Dávka 

Propaquizafop 100 g Agil 100 EC 1-2 l/ha - -

Bentazone Basagran 2 l/ha - -

Bentazone+aktivátor Basagran super 1-1,5 l/ha - -

Imazamox 22,4 g Corum 0,9-1,1 l/ha Dash 0,5 -1 l/ha
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Bentazone 480 g

Pendimethalin 250 g
Imazamox 16,7 g

Escort nový 1-1,4 l/ha - -

Quizalofop-P-ethyl 50 g Gramin 1,5 l/ha - -

Quizalofop-P-ethyl 50 g Targa super 5 EC 1,5 l/ha - -

Diquat dibromide 200 g Desiq, Diqua, 
Maxima 
Dessicash 20% 

3-5 l/ha - -

Kozinec cizrnovitý
Astragalus cicer
Odrůda ASTRA

Snímek 4: Kvetoucí kozinec cizrnovitý Astragalus cicer

V roce 2013 byla udělena právní ochrana odrůdě Astra. Jedná se o víceletou jetelovinu, vhodnou do 
sušších podmínek. Roste na sušších loukách a na okrajích lesů, výška je až 60 cm. Květenství jsou 
kulovitá až vejčitá, květy bledě žluté. Kvete koncem června. HTS je 1,85g. Používá se do 
jetelotravních směsí a jako zdroj pastvy pro opylovače.
Agrotechnika: Při výsevu do směsí se vysévá 12–15 kg/ha v termínu od března do května. Na 
semeno se vysévá 15 kg/ha v čisté kultuře, nebo do krycí plodiny.
Na ochranu kozince cizrnovitého nejsou registrovány žádné ochranné prostředky.

Jestřabina východní
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Galega orientalis L.
Odrůda LENA 

Snímek 5. Kvetoucí jestřabina východní Galega orientalis

V roce 2014 byla udělena právní ochrana odrůdě Lena. Píce je vhodná pro hospodářská zvířata jako 
siláže, seno či moučka. Z důvodu nízké odolnosti k sešlapávání je nevhodná pro volnou pastvu. V 
Kanadě se začíná používat jako alternativa k vojtěšce, ve Finsku pak jako alternativa k jeteli 
lučnímu. Jestřabina má vysoký výnosový potenciál suché hmoty (8 – 11 tun/ha).
Je to vytrvalá, 120–130 cm vysoká bylina. Lodyhy přímé, četné, nevětvené nebo dole větvené, lysé, 
jemně a mělce rýhované. Listy s 5 až 9 páry lístků, které jsou kopinaté, podlouhlé až čárkovité, 
špičaté, celokrajné, lysé, přisedlé až krátce řapíkaté. Květy uspořádané v hroznech, rostou na 
koncích větví a jsou namodralé, běložluté nebo bílé. Kvete v červnu až srpnu. Při prvním použití na 
pozemku je vhodné použít inokulaci symbiotickými bakteriemi Rhizobium galegae. Vytrvalost 
porostu je 7 až 10 i více let. Může být vyseta ve směsi i jako monokultura. 
Agrotechnika: Setí do řádků 12,5 – 25 cm, výsevní množství 15 – 20 kg/ha na píci, na semeno 4 –
10 kg/ha, HTS je 8 – 8,1 g. V osivu je až 40 % tvrdých semen doporučuje se skarifikace. Pro pícní 
využití se používá systém 2 – 3 sečí. Výnos semen dosahuje až 690 kg/ha, průměrně pak 450 kg/ha. 
Pěstování na semeno je možné z první, nebo z druhé seče. V případě produkce z první seče porost 
poléhá, což způsobuje vyšší ztráty při sklizni. Výnosy hmoty dle kvality půdy 46 – 105 t/ha, 
průměrně 55 t/ha zelené hmoty. Výnos sena 9,3 – 26,7 t/ha, průměr pak 13 t/ha při obsahu hrubého 
proteinu 220 – 240 g/kg.

Prostředky na ochranu jestřabiny východní

Účinná látka Prostředek Dávka Smáčedlo Dávka 

Diquat dibromide 
200 g

Reglone 3-5 l/ ha Desikace Ne pro zkrmování
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Pískavice řecké seno
Trigonella foenum-graecum L.
Odrůda HANKA

Snímek 6. Pískavice řecké seno Trigonella foenum-graecum s mladými lusky

Je to jednoletá rostlina z čeledi bobovitých. V roce 2006 byla registrována odrůda Hanka. Pískavice 
pochází ze Středozemí. Pro její pěstování jsou vhodné slunné polohy, chráněné před větrem. Půda jí 
vyhovuje hlinito-písčitá s dostatkem živin, především vápníku a spodní vláhy. Pískavice žádá půdu 
ve staré síle, nesnáší čerstvé hnojení chlévskou mrvou. Je třeba též dostatečné zásobení fosforem, 
doporučují se i mírné dávky dusíku (25 kg/ha). Vysévá se v dubnu do řádků 25 – 30 cm. Na počátku 
růstu je nutné porost odplevelit.  Semenářské porosty se sklízejí v době zralosti 2/3 lusků. Vegetační 
doba je 16 až 20 týdnů. Na píci se pískavice pěstuje pro zkvalitnění krmných směsí. Hlavně se však 
pěstuje pro semeno, které je žádanou drogou. 

Prostředky na ochranu pískavice řecké seno

Účinná látka Prostředek Dávka Smáčedlo Dávka 

Propaquizafop 100 g Agil 100 EC 1-2 l/ha - -

Bentazone Basagran 2 l/ha - -

Imazamox 22,4 g
Bentazone 480 g

Corum 0,9-1,1 l/ha Dash 0,5 -1 l/ha

Pendimethalin 250 g
Imazamox 16,7 g

Escort nový 1-1,4 l/ha - -

Quizalofop-P-ethyl 50 g Gramin 1,5 l/ha - -

Quizalofop-P-ethyl 50 g Targa super 5 EC 1,5 l/ha - -

Seradela ptačí noha
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Ornithopus sativus L. 
Odrůda ORNIFERTI

Snímek 7. Kvetoucí seradela ptačí noha Ornithopus sativus

Pochází ze Španělska u nás takřka neznámá je však dobrou pícninou v oblastech s písčitými na 
vápno chudými půdami. V těchto polohách je také dobrou meziplodinou na zelené hnojení, účinek 
zaorání je patrný i po několika letech. V současné době je v EU registrováno několik odrůd 
seradely.
Agrotechnika: Vyžaduje dostatek vláhy v půdě, dobře roste i na kyselých půdách a rašelinách. 
Dobrou předplodinou jsou brambory i jiné okopaniny, je dobrou předplodinou pro žito a i ostatních 
obiloviny, které mohou dobře využít akumulovaný dusík.
Obvykle se vysévá jako podsev, takže příprava půdy se řídí nároky jako pro krycí plodinu, kterou 
může být žito, do kterého se vysévá na podzim, nebo na jaře. Vysévá se 30 až – 40 kg semen do 
řádků 12,5 až – 15 cm do hloubky 2 až - 2,5 cm. Do směsek se vysévá spolu s hořčicí, svazenkou, 
nebo pohankou. 
Na ochranu seradely ptačí nohy nejsou registrovány žádné ochranné prostředky.

Snímek 8. Semena seradely ptačí nohy Ornithopus sativus
Štírovník jednoletý 
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Lotus ornithopodioides L.
Odrůda JUNÁK

Snímek 9. Kvetoucí štírovník jednoletý Lotus ornithopodioides

V roce 1997 byla povolena odrůda Junák. Má poléhavou, nebo vystoupavou, řidčeji vzpřímenou, 
větvenou lodyhu. List je stopkatý, lístky z klínové báze obvejčitě kosníkovité. Květenství je 
hlávkovitý okolík se 2 – 5 květy, květ má žloutkově žluté korunní plátky. Semeno je čočkovitě 
zploštělé, žlutohnědě až zelenohnědé, hladké až lesklé. HTS je 1,156 –1,650 g.
Hospodářské vlastnosti: jednoletá vícesečná pícnina s možností ponechání porostu bez sečení k 
podzimnímu zaorání. Na půdní a klimatické podmínky nenáročná. Nejlepších výsledků dosahuje ve 
vláhově příznivých podmínkách, ale odolává dobře suchu. Při setí do širokých řádků je trs 
rozkladitý. 
Při pěstování na píci vyséváme v dubnu až květnu do řádků 12,5 cm. Vyséváme 12 – 15 kg/ha. Na 
píci se seče v době kvetení. Termín sečení lze volit dle potřeby, protože porost i v době zrání lusků 
pokračuje ve vegetaci a nestárne.

Prostředky na ochranu štírovníku jednoletého

Účinná látka Prostředek Dávka Smáčedlo Dávka 

Propaquizafop 100 g Agil 100 EC 1-2 l/ha - -

MCPB 400 g Butoxone 400 2-2,5 l/ha

Pendimethalin 250 g
Imazamox 16,7 g

Escort nový 1-1,4 l/ha - -

Quizalofop-P-ethyl 
50 g

Gramin,Targa 
super 5 EC

1,5 l/ha - -

Pinolene 96% Agrovital 0,14-1,4 l/ha (tm) +fungicid, 
insekticid akaricid
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Olej řepkový 730 g Mero 33528 1-2% (tm) s pesticidy Zlepšení kontaktu

Heptamethyltrisiloxa
n 80%; 
allyloxypolyethylene
glycol 20%

Silwet star 0,1 – 0,3 l/ha Smáčedlo s 
pesticidy

alkylamine 
ethoxylate 
propoxylate 500 g

Spartan 0,15% Spolu s pesticidy 
zlepšuje jejich 
účinnost

Štírovník růžkatý
Lotus corniculatus L.
Odrůda TABORAK

Snímek 10. Kvetoucí štírovník růžkatý Lotus corniculatus s mladými lusky

Má velice širokou stanovištní amplitudu, je vytrvalý a odolný nepříznivým půdním a klimatickým 
podmínkám především proti suchu. Je možné jej pěstovat na všech typech půd, včetně velmi 
chudých a suchých. Jeho velkou předností jsou minimální požadavky na vláhu, na druhé straně, na 
rozdíl od vojtěšky, snáší i vyšší hladinu spodní vody a zamokření. Je odolný vůči holomrazům. 
Kvalitou píce se řadí mezi lepší jeteloviny, zvířaty je dobře přijímán. Je vhodným komponentem 
směsí pro vytrvalé luční a pastevní porosty s kombinovaným, popř. i sečným využitím. Poskytuje 
kvalitní píci s vysokým obsahem N-látek. V ČR byla registrována odrůda Taborak v roce 2008.
Agrotechnika: Pro pěstování na semeno vyhovují štírovníku růžkatému sušší, střední až lehčí půdy, 
ve výslunné poloze. Pro semenné porosty jsou naprosto nevhodné pozemky zaplevelené plevely, 
šťovíky a ostatními jetelovinami, především jetelem bílým a jetelem zvrhlým. V osevním postupu 
jej po sobě pěstujeme za 4 roky a více, rovněž po ostatních jetelovinách za 4 roky a více. Dusíkem 
hnojíme krycí plodinu, zpravidla obilovinu, startovací dávka je do 30 kg N/ha. Dále je třeba před 
setím dodat 50 kg P a 80 – 100 kg K/ha. Vhodné je vápnění 2 – 3 roky před setím, dávkou 1 – 2 
t/ha. Je možné jej pěstovat jak v monokultuře, tak ve směsném výsevu s travami ozimého 
charakteru (kostřava luční, jílek vytrvalý).
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Při jarním výsevu sejeme 12 – 15 kg/ha osiva v čisté kultuře v řádcích 0,20 – 0,25 m, do krycí 
plodiny se sníženým výsevkem. Nejvhodnější krycí plodinou je jarní pšenice, senážní oves, 
nejméně vhodný je jarní ječmen. U krycí plodiny je nezbytné snížit výsevek (jar. pšenice a oves: 
120 – 100 kg/ha, jar. ječmen max. 80 kg/ha). Sejeme kolmo, nebo šikmo na směr řádků krycí 
plodiny, povrchový výsev jetelákem je nevhodný. Výsev porostu v čisté kultuře bez podsevu nelze 
doporučit, neboť herbicid, který štírovník růžkatý toleruje - MCPB proti širokolistým plevelům je 
málo účinný. Po sklizni krycí plodiny ihned odstraníme slámu a na podzim provedeme strništní seč, 
která je nezbytná pro dobré přezimování porostu. Po celou dobu vegetace sledujeme výskyt 
hrabošů, v případě jejich přemnožení musíme sáhnout k ochraně. V následujícím roce dříve 
doporučované jarní vláčení raději neprovádíme, neboť nemá výrazný vliv na výnos semene a 
uvolněné kameny komplikují sklizeň. V případě silného výskytu jednoděložných plevelů (pýr, jílky, 
ježatka, apod.) můžeme aplikovat graminicidy. 
Sklizeň semene provádíme zpravidla z druhé seče. První seč sklízíme v době počátku květu. Před 
květem v 2. seči je nezbytné aplikovat přípravky proti třásněnce štírovníkové (Odontothrips loti) 
insekticidy podle metodiky. Bez tohoto zásahu nelze očekávat uspokojivou sklizeň semene. 
Desikaci provádíme v době, kdy převážná část lusků dostala světležlutou barvu s nádechem do 
hněda, lusky již nejsou šťavnaté, zasychají a některé jsou již puklé. Semeno musí být již nažloutlé 
barvy s nádechem dohněda, tuhé. Semenářský porost zpravidla pěstujeme na jeden užitkový rok, ale 
je možné jej ponechat, pokud není zaplevelen i do druhého užitkového roku. V tomto případě 
sklízíme na semeno již 1. seče. Alternativou pěstování v monokultuře je založení semenářského 
porostu ve směsi s travou ozimého charakteru, nejlépe kostřavou luční. Směs osiva: 5 – 8 kg 
kostřavy luční a 10 – 12 kg štírovníku vyséváme obdobně jako v čisté kultuře do podsevu, je ale 
možné jej založit i bez krycí plodiny. Nehnojíme dusíkem, abychom nepodporovali růst a 
konkurenci kostřavy luční. Semenná sklizeň se provádí zásadně z 2 seče, po seči provedeme hubení 
třásněnky. Při sklizni kostřava luční působí jako podpůrná rostlina a usnadňuje posečení a výmlat 
štírovníku. Výnos osiva je závislý na zastoupení rostlin štírovníku v porostu, na vývoji počasí v 
době sklizně.

Prostředky na ochranu štírovníku růžkatého

Účinná látka Prostředek Dávka Smáčedlo Dávka 

Propaquizafop 100 g Agil 100 EC 1-2 l/ha - -

MCPB 400 g Butoxone 400 2-2,5 l/ha

Pendimethalin 250 g
Imazamox 16,7 g

Escort nový 1-1,4 l/ha - -

Quizalofop-P-ethyl 50 g Gramin,Targa 
super 5 EC

1,5 l/ha - -

Pinolene 96% Agrovital 0,14-1,4 l/ha (tm) +fungicid, 
insekticid akaricid

Olej řepkový 730 g Mero 33528 1-2% (tm) s pesticidy Zlepšení kontaktu

Heptamethyltrisiloxan 
80%; 
allyloxypolyethylenegly
col 20%

Silwet star 0,1 – 0,3 l/ha Smáčedlo 
s pesticidy

alkylamine ethoxylate 
propoxylate 500 g

Spartan 0,15% Spolu s pesticidy 
zlepšuje jejich 
účinnost
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Štírovník bažinný
Lotus uliginosus L.
Odrůda TRAJEKT

Snímek 11. Kvetoucí štírovník bažinný Lotus uliginosus

Pochází z vlhkých a mokrých půd severní Evropy. Z toho důvodu je na jaře jeho vývoj pomalý a 
význam nachází ve vlhkých, zastíněných horských a pohorských loukách a pastvinách. Vytrvalost v 
loukách a pastvinách je vysoká, ale vychází z podmínek využívání porostu. Pro svou toleranci ke 
kyselé půdní reakci je vhodným komponentem pícních směsí na rašelinných půdách. Vzhledem ke 
svým hustým nadzemním a podzemním kořenům, odolnosti vůči zamokření, nachází uplatnění ve 
směsích pro zpevnění břehů vodohospodářských staveb, a vodotečí. V ČR je od roku 2015 
registrována odrůda Trajekt. Jedná se o jedno až dvousečnou tetraploidní odrůdu, silně výběžkatou s 
povrchovými i podzemními výběžky. Stonek je oblý, polovzpřímený, většinou dutý, listy široké 
obrvené, květenství žluté s načervenalým nádechem obsahuje kolem 10 kvítků. Semeno světle až 
olivově zelené, HTS 0,5 g. Je středně odolná proti chorobám.
Agrotechnika: Pro pěstování na semeno vyhovují štírovníku bažinnému nejlépe vlhké lokality, 
nevadí mu kyselejší půdy, nebo rašelinné pozemky. Pro semenné porosty jsou naprosto nevhodné 
výsušné, slunné pozemky zaplevelené plevely, šťovíky a ostatními jetelovinami, především jetelem 
bílým a jetelem zvrhlým. V osevním postupu jej po sobě pěstujeme za 4 roky a více, rovněž po 
ostatních jetelovinách za 4 roky a více. Dusíkem hnojíme krycí plodinu, zpravidla obilovinu. 
Startovací dávka dusíku pro štírovník je do 30 kg N/ha. Dále je třeba před setím dodat 50 kg P a 80 
– 100  kg K/ha. Pěstujeme v čisté kultuře, nebo ve směsi s travami ozimého charakteru (kostřava 
luční, jílek vytrvalý). V současné době se jako nejlepší jeví jarní výsev 12 – 15 kg/ha osiva v čisté 
kultuře v řádcích 0,20 – 0,25 m, do krycí plodiny se sníženým výsevkem. Nejvhodnější krycí 
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plodinou je jarní pšenice, senážní oves nejméně vhodný je jarní ječmen. U krycí plodiny je 
nezbytné snížit výsevek (jar. pšenice a oves: 120 – 100 kg/ha, jar. ječmen max. 80 kg/ha). Sejeme 
kolmo, nebo šikmo na směr řádků krycí plodiny, povrchový výsev jetelákem je nevhodný. Výsev 
porostu v čisté kultuře bez podsevu nelze doporučit, neboť herbicid, který štírovník růžkatý toleruje 
– MCPB proti širokolistým plevelům je málo účinný. Po sklizni krycí plodiny ihned odstraníme 
slámu a na podzim provedeme strništní seč, která je nezbytná pro dobré přezimování porostu. Po 
celou dobu vegetace sledujeme výskyt hrabošů, v případě jejich přemnožení musíme sáhnout k 
ochraně. V případě silného výskytu jednoděložných plevelů (pýr, jílky, ježatka apod.) můžeme 
aplikovat graminicidy.
Po sklizni krycí plodiny ihned odstraníme slámu a na podzim provedeme strništní seč, která je 
nezbytná pro dobré přezimování porostu. Po celou dobu vegetace sledujeme výskyt hrabošů, v 
případě jejich přemnožení musíme sáhnout k ochraně. V následujícím roce dříve doporučované 
jarní vláčení raději neprovádíme, neboť nemá výrazný vliv na výnos semene a uvolněné kameny 
komplikují sklizeň. V případě silného výskytu jednoděložných plevelů (pýr, jílky, ježatka apod.) 
můžeme aplikovat graminicidy. 
Sklizeň semene provádíme zpravidla z druhé seče. První seč sklízíme v době počátku květu. Před 
květem v 2. seči je nezbytné aplikovat přípravky proti třásněnce štírovníkové (Odontothrips loti) 
insekticidy podle metodiky. Bez tohoto zásahu nelze očekávat uspokojivou sklizeň semene. 
Desikaci provádíme v době, kdy převážná část lusků dostala světležlutou barvu s nádechem do 
hněda, lusky již nejsou šťavnaté, zasychají a některé jsou již puklé. Semeno musí být již nažloutlé 
barvy s nádechem dohněda, tuhé. Semenářský porost zpravidla pěstujeme na jeden užitkový rok, ale 
je možné jej ponechat, pokud není zaplevelen i do druhého užitkového roku. V tomto případě 
sklízíme na semeno již 1. seče. Alternativou pěstování v monokultuře je založení semenářského 
porostu ve směsi s travou ozimého charakteru, nejlépe kostřavou luční. Směs osiva: 5 – 8 kg 
kostřavy luční a 10 – 12 kg štírovníku vyséváme obdobně jako v čisté kultuře do podsevu, je ale 
možné jej založit i bez krycí plodiny. Nehnojíme dusíkem, abychom nepodporovali růst a 
konkurenci kostřavy luční. Semenná sklizeň se provádí zásadně z 2. seče, po seči provedeme hubení 
třásněnky. Při sklizni kostřava luční působí jako podpůrná rostlina a usnadňuje posečení a výmlat 
štírovníku. Výnos osiva je závislý na zastoupení rostlin štírovníku v porostu, na vývoji počasí v 
době sklizně.

Prostředky na ochranu štírovníku bažinného

Účinná látka Prostředek Dávka Smáčedlo Dávka 

Propaquizafop 100 g Agil 100 EC 1-2 l/ha - -

MCPB 400 g Butoxone 400 2-2,5 l/ha

Pendimethalin 250 g
Imazamox 16,7 g

Escort nový 1-1,4 l/ha - -

Quizalofop-P-ethyl 50 g Gramin,Targa 
super 5 EC

1,5 l/ha - -

Pinolene 96% Agrovital 0,14-1,4 l/ha (tm) +fungicid, 
insekticid 
akaricid

Olej řepkový 730 g Mero 33528 1-2% (tm) s pesticidy Zlepšení kontaktu

Heptamethyltrisiloxan 80%; 
allyloxypolyethyleneglycol 
20%

Silwet star 0,1 – 0,3 l/ha Smáčedlo s 
pesticidy

alkylamine ethoxylate Spartan 0,15% Spolu s pesticidy 
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propoxylate 500 g zlepšuje jejich 
účinnost

Úročník bolhoj
Anthyllis vulneraria L.
Odrůda PAMIR
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Snímek 12. Kvetoucí úročník bolhoj Anthyllis vulneraria

Jedná se o plodinu ranou, suchovzdornou a dobře přezimující, má krátkou vegetační dobu a po 
sklizni na semeno lze zavčas uvolněnou půdu využít pro plodiny na zelené hnojení. Ve vyšších 
polohách pak poskytuje dostatek času na hnojení a přípravu půdy pro následující ozim. Úročník je 
rostlina vzrůstného a rozložitého tvaru, stonky jsou středně silné a nepoléhavé. Listy jsou veliké, 
sivě olivově zelené, na rubu ochmýřené. Květ je žlutý, velký, s mírně červeným odstínem. V roce 
výsevu vytváří pouze bohatou listovou růžici a teprve v příštím roce vyhání 35 – 50 cm velké 
lodyhy. Hlavní kůlový kořen proniká do hloubky 100 cm i více. Postranní kořínky se mohutně větví 
převážně v ornici. Je registrována odrůda Pamir.
Agrotechnika: setí do řádků 15 – 20 cm, výsevní množství 20 – 25 kg/ha. V osivu je až 40 % 
tvrdých semen, vhodná je skarifikace semen. V monokultuře se ponechává jeden užitkový rok ve 
směsce s travami a v pastevním využití pak 3 až 4 roky. 
Výnos píce se dle kvality půdy pohybuje mezi 8 – 20 t/ha, průměrně 14 t/ha zelené hmoty. 
Nenáročnost na vláhu nespočívá jen v mohutném kořenovém systému, ale úsporné hospodaření s 
vláhou je umožněno zvláštním uspořádáním nadzemní hmoty. Jeho listová růžice je přitisknuta k 
zemi a tím taky silně omezuje neproduktivní výpar.

Prostředky na ochranu úročníku bolhoje

Účinná látka Prostředek Dávka Smáčedlo Dávka 

Propaquizafop 100 g Agil 100 EC 1-2 l/ha - -

Pendimethalin 250 g
Imazamox 16,7 g

Escort nový 1-1,4 l/ha - -

Quizalofop-P-ethyl 
50 g

Gramin 1,5 l/ha - -

Quizalofop-P-ethyl 
50 g

Targa super 5 
EC

1,5 l/ha - -
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Snímek 13. Semena úročníku bolhoje Anthyllis vulneraria

Vičenec ligrus
Onobrychis viciifilia L.
Odrůda VIŠŇOVSKÝ
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Snímek 14. Kvetoucí Vičenec ligrus Onobrychis viciifilia

Vyšlechtil velkostatek Višňová Povolena – 1946
Vičenec je původní pícninou vinorodých oblastí, což vysvětluje jeho náročnost na světlo a teplo. 
Proto mu nejlépe vyhovují pozemky svahovité s jižní expozicí. Na půdní podmínky není vičenec 
náročný a spokojuje se s chudšími půdami, které však musejí být dostatečně zásobeny vápníkem. 
Dále potřebuje dostatek fosforu a draslíku, dovede si je osvojovat i z těžko dostupných forem. 
Nesnáší vyšší hladinu spodní vody a půdy uléhavé a nedostatečně provzdušněné. Na hlubších a 
bohatších půdách poskytuje vyšší výnosy, avšak v těchto podmínkách nemůže konkurovat vojtěšce 
seté. Na výsušných, mělkých vápenitých a opukových půdách je však bezkonkurenční plodinou. 
Vičenec sejeme nejlépe po okopaninách jako vojtěšku. Výsevek nevyluštěných semen se pohybuje 
od 150 do 180 kg/ha. Po sobě je snášenlivý teprve po 6 až 8 letech. Po vičenci se dobře daří pšenici. 
Hnojíme k němu jako k vojtěšce. Nemá-li půda dostatek vápna, pohnojíme ji též mletým vápencem 
a vápno dobře promísíme s půdou i do větší hloubky. V dalších letech přihnojujeme vičenec časně z 
jara a hnojiva zapravíme do půdy při kultivaci. Od roku 1946 je registrována odrůda Višňovský. Je 
dvou až třísečná, víceletá, vysokého vzrůstu. Má tlustý kůlový kořen, vnikající hluboko do půdy a 
ve spodní části značně rozvětvený. Proto odolává suchu a snadno vstřebává živiny z půdy. Silný 
stonek, v průřezu dutý, je především v 1. seči náchylný k poléhání. List je lichozpeřený se 7 až 10 
jařmy, lístky podlouhlé, elipsovité 2,5 – 3 cm dlouhé. Rub listu je porostlý jemnými chloupky, které 
tvoří našedlé zbarvení. Růžové květy s karmínovými pruhy vytváří hroznovité květenství, které 
obsahuje 20 – 30 květů. V ostnitém nepukavém lusku je jedno ledvinovité až oválné hnědožluté 
semeno, které je 4 – 5 mm dlouhé, hladké, slabě lesklé. HTS 12 – 16 g (vyluštěná semena), 18 – 23 
g (nevyluštěná semena). Nachází uplatnění v chudých a sušších půdách v kukuřičné a řepařské 
výrobní oblasti, kde se neuplatní vojtěška. Píce vičence je poněkud hrubší, ale vyznačuje se 
poměrně vysokým obsahem snadno stravitelných živin. Inkrustace lodyh ligninem je podstatně nižší 
než u vojtěšky. Výnosy píce se pohybují okolo 5 t/ha. Obohacuje půdu velkým množstvím humusu, 
dusíku a hluboko ji prokypří. Je tedy dobrou předplodinou.

Prostředky na ochranu vičence ligrusu

Účinná látka Prostředek Dávka Smáčedlo Dávka 

Propaquizafop 100 g Agil 100 EC 1-2 l/ha - -

Bentazone Basagran 2 l/ha - -

Bentazone+aktivátor Basagran super 1-1,5 l/ha - -

Imazamox 22,4 g
Bentazone 480 g

Corum 0,9-1,1 l/ha Dash 0,5 -1 l/ha

Pendimethalin 250 g
Imazamox 16,7 g

Escort nový 1-1,4 l/ha - -

Quizalofop-P-ethyl 
50 g

Gramin 1,5 l/ha - -

Quizalofop-P-ethyl 
50 g

Targa super 5 
EC

1,5 l/ha - -
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Snímek 15. Vyluštěné a nevyluštěné semeno Vičenece ligrusu Onobrychis viciifilia




