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Produkce a kvalita píce intenzivně 
využívaných víceletých porostů pozdních 
odrůd kostřavy rákosovité 
v letech 2019–2020 v oblasti Malé Hané 

Úvod
Zabezpečení dostatku krmiva pro hospodářská zvířata 
na bázi objemné píce z dočasných i trvalých porostů se 
ve druhé polovině minulého desetiletí ve většině zeměděl-
ských podniků s rozvinutou živočišnou produkcí a provo-
zem bioplynových stanic stalo pro farmáře velkou výzvou. 
Dlouhodobý defi cit srážek s dlouhými periodami sucha 
a vysokých teplot vzduchu ve vegetačním období nebyl do-
plněn očekávanými příděly vody, které obvykle v zimním 
období vyrovnávaly jejich negativní bilanci. Výrazně tak 
poklesla hladina spodní vody a současně se snížila dostup-
nost vody pro kořeny rostlin v půdě. V důsledku uvedených 
projevů počasí nastaly problémy s produkcí i kvalitou jak 
u polních plodin, tak i u travních porostů. Travní porosty 
s mělkým kořenovým systémem trav v reakci na nepříz-
nivé podmínky ke svému růstu a vývoji výrazně omezují 
produkci nadzemní biomasy a dochází i k poklesu krmné 
hodnoty píce. Určitou míru tolerance k suchu z pícninářsky 
hodnotnějších trav vykazují některé druhy, jako např. ovsík, 
některé kostřavy a mezirodové hybridy (festulolia) na bázi 
kostřav. Do popředí zájmu zemědělců se tak při obnově 
a zakládání travních porostů dostávají osiva travních směsí, 
která takové druhy ve svém složení zahrnují. Uvedené před-

poklady by mohlo splňovat využití kostřavy rákosovité, kte-
rá byla v minulosti méně využívána pro svoji nižší krmnou 
hodnotu a dobrovolný příjem píce zvířaty. Šlechtěním se 
podařilo některé její méně příznivé vlastnosti do jisté míry 
eliminovat a na trhu jsou již dnes k dispozici pozdní odrů-
dy ze zahraničí, u kterých se podařilo prodloužit optimální 
„sklizňové okno“ pro dosažení kvalitní píce.
Kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea Schreber.) se vysky-
tuje běžně v celé Evropě včetně Anglie, ale i Asii. V přiro-
zených porostech se nejčastěji nachází na mírných svazích 
mokrých, svěžích luk a pastvin, stejně jako na vlhkých i dobře 
odvodněných pastvinách (Gibson, Newman 2001). Vyhovují 
jí zejména vlhké louky v těžších aluviálních půdách s vyšší 
hodnotou pH, roste na i půdách mírně zasolených (Hrouda 
2013). Snáší i krátkodobé záplavy, kdy je zaplavena v délce 
do 4 týdnů bez rozdílu ročního období (Sýkora 1983). Vysky-
tuje se na půdách s různou dostupností živin /od vysokých 
obsahů po nízké/ (Sýkora 1983). Hodnoty Ellenbergových in-
dikátorů pro kostřavu rákosovitou jsou 7, 7, 4 a 2 pro vlhkost, 
půdní reakci /pH/, obsah dusíku a zasolenost půdy (Ellenberg 
et al. 1991). Pícninářskou hodnotu v minulosti využívaných 
odrůd snižovala drsnost a tvrdost listových čepelí, ale i obsah 
nežádoucích toxických alkaloidů (Míka 1997). Významnou 
vlastností kostřavy rákosovité je značná odolnost a toleran-
ce vůči suchu (Wilman et al. 1998; Nektarios et al. 2014; 
Nosalewicz et al. 2018), dále se používá jako komponenta 
travních směsí (Houdek 2015; Rybka, Jedličková 2014), nebo 
se také vysévá v čistosevech k intenzivnímu pícnímu využití 
(Nerušil et al. 2016). Pro podmínky zemědělství je šlechtěna 
a využívána jako vysoce produkční pícní tráva s dlouhou vy-
trvalostí (Houdek 2005).
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Cílem studie bylo vyhodnotit výnosové parametry a kvalitu 
píce (NL, vláknina, WSC, NEL a OMD) nově vyšlechtěných 
odrůd francouzských druhů trav (kostřava rákosovitá) ve třetím 
a čtvrtém užitkovém roce pro intenzivní využití (vysoká krmná 
hodnota) v podmínkách ČR (Malá Haná, Boskovická Brázda).

Materiál a metody
Výzkum byl realizován v maloparcelovém pokuse s kostřavou 
rákosovitou /KR/ (Festuca arundinacea Schreber.), založeném 
v roce 2016 rychloobnovou TTP (ovsíkový typ /Arrhenathere-
tum/, bez aplikace hnojiv, sklizeň: třikrát ročně velkovýrobní 
technologií), na experimentální ploše VÚRV, v.v.i., VS Jevíčko 
(Obr. 1) (nadmořská výška 342 m n. m., průměrná roční teplota 
7,4°C a průměrný roční úhrn srážek 545 mm /ČHMÚ Ostrava, 
meteorologická stanice Jevíčko, období 1981–2010/). Půdním 
typem je hnědozem modální (Němeček et al. 2011). Varianty 
pokusu: (1) kontrola (tuzemská odrůda, DLF Seeds Hladké Ži-
votice); (2) odr. FR1; (3) odr. Callina a (4) odr. FR3 (všechny 
tři RAGT Semences, Francie) (Obr. 2). Pokusné uspořádání: 
znáhodněné bloky, čtyři opakování, velikost pokusných parcel 
10 m2. Způsob obhospodařování - čtyřsečné využití (intenzivní). 
Hnojení v užitkových letech 2019–2020: 180 kg.ha-1 N č.ž. /
LAV/ (dělená dávka 60–60–60, na jaře, p o 1. a 2. seči), resp. Hy-
perkorn (30 kg.ha-1 P č.ž.), DS 60 (60 kg.ha-1 K č.ž.), aplikace P, 
K hnojiv na jaře. Sklizeň: maloparcelový sklízeč píce MPZ-115. 
Produkce sušiny byla ve 3. a 4. užitkovém roce (2019 a 2020) 
stanovena na základě výnosu zelené hmoty a laboratorně sta-
novené sušiny sklizené píce v úhrnu 1.–4. seče. Kvalita píce: 
přístrojová technika NIRS (Míka 1997), hodnocené parametry: 
dusíkaté látky (NL), vláknina, vodorozpustné cukry (WSC), ne-
tto energie laktace (NEL), stravitelnost organické hmoty (OMD). 
Potenciální produkce mléka (PPM) stanovena na základě údajů 
o produkci suché hmoty a netto energie laktace /NEL/ v každé 
jednotlivé seči v roce 2020. Statistické analýzy (popisná statis-
tika, ANOVA, PCA, FA) včetně grafi ckých výstupů byly prove-
deny v programu STATISTICA verze 13.0 (StatSoft, Inc. 2020).

Výsledky

Nižší úroveň dosažené produkce píce byla ve sklizňovém roce 
2019 ovlivněna jak výrazným defi citem srážek v roce předchá-
zejícím (2018), tak i skutečností, že v navazujícím zimním ob-
dobí tento propad nebyl dostatečně kompenzován. Vzhledem 
k nerovnoměrné distribuci vláhy a kolísáním teplot vzduchu 
v průběhu vegetace roku 2019 (úhrn srážek za vegetační ob-
dobí 367 mm, tj. 104 % normálu) došlo ve 3. užitkovém roce 
v průměru úhrnu sečí všech hodnocených variant k propadu 
produkce o 1/3 ve srovnání s produkcí, dosaženou ve 4. užitko-
vém roce 2020, který byl srážkově nadprůměrný (úhrn 472 mm, 
tj. 134 % normálu). Nejvyšší produkce sušiny v úhrnu sečí byla 
zjištěna u varianty s odrůdou Callina a to výši 8,41 t.ha-1 v roce 
2019, resp. 12,74 t.ha-1 v roce 2020 (Graf 1). Naopak nejnižší 
produkce sušiny v obou sklizňových letech byla dosažena u va-
rianty Kontrola (7,30 t.ha-1 v roce 2019, resp. 10,30 t.ha-1 v roce 
2020). Ačkoliv ve 3. užitkovém roce nebyly rozdíly u produkce 
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Obr. 2 Porosty testovaných francouzských pozdních odrůd KR ve 4. užitkovém roce v roce 2020 a varianta Callina (léto)  foto: L. Menšík

Graf 1 Výnosy suché hmoty píce francouzských odrůd kostřavy rákosovité 

v období 2019–2020. 
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sušiny v úhrnu sečí mezi hodnocenými variantami tak výrazné, 
v následujícím období 2020 byla hodnota úhrnu sečí v průměru 
tří francouzských odrůd o 20 % vyšší než Kontroly. Trend vyšší-
ho výnosu v úhrnu sečí lze v případě zahraničních odrůd pozo-
rovat již od 2. užitkového roku (Menšík, Nerušil, Kyselý 2019, 
Pícninářské listy 25/2019). Mezi variantami Callina a Kontrola 
byl zaznamenán v roce 2019 statistiky významný rozdíl p=0,05 
(produkce sušiny v úhrnu sečí byla ve variantě Callina statisticky 
vyšší), v roce 2020 byl statisticky významný rozdíl mezi Kontro-
lou a všemi třemi francouzskými odrůdami. 
Kvalita píce hodnocených odrůd kostřavy rákosovité ve 3. a 4. 
užitkovém roce (2019–2020), stanovená s využitím přístrojové 

techniky NIRS je uvedena v tab. 1. Zatím co obsah NL v píci 
z 1. a 2. seče 2019 se pohyboval v rozpětí 130–147 g.kg-1 suš., 
ve 3. a 4. seči byly zjištěny vyšší hodnoty (158–174 g.kg-1). 
Tento rozdíl lze zdůvodnit vzájemně odlišnou vývojovou fází 
porostu v jednotlivých sečích. Jiné trendy v obsahu NL lze po-
zorovat ve srážkově bohatém roce 2020, kdy bylo vyšších hod-
not dosaženo ve 2. a 3. seči (156–172 g.kg-1 suš.), kdy rozdíly 
ve výnosech mezi jednotlivými sklizněmi nejsou tak patrné jako 
v roce 2019. Vyšší hodnoty NL byly zjištěny v 1. a 2. seči obou 
sklizňových let u varianty Kontrola (statisticky významný roz-
díl), v dalších sečích se tyto rozdíly výrazně snižují. Obdobné 
závislosti lze pozorovat rovněž u parametru stravitelnost orga-
nické hmoty /OMD/ (statisticky významné rozdíly viz tab. 1, 
odrůda Callina vyšší OMD ve 3. seči v obou letech oproti Kon-
trole). Naopak, protichůdný efekt nastává u parametru obsah 
vlákniny. V případě obsahu vodorozpustných cukrů (WSC) byly 
ve 3. užitkovém roce zaznamenány vyšší hodnoty v 1. a 4. seči 
(62–75 g.kg-1 suš.), naopak nižší ve 2. a 3 seči (39–59 g.kg-1 suš.). 
Ve 4. užitkovém roce byly rozdíly mezi hodnotami tohoto pa-
rametru u jednotlivých sečí i variant výrazně nižší a pohybo-
valy se v rozpětí 37–51 g.kg-1 suš. Z hodnocených variant lze 
označit odrůdu Callina jako tu, u které se nejčastěji vyskytovala 
v průběhu obou sklizňových let a sečí nejvyšší hodnota WSC. 
Koncentrace NEL v píci se pohybovala u testovaného souboru 
v rozpětí 5,0–6,3 MJ.kg-1 (v roce 2019), resp. 5,0–5,7 MJ.kg-1

v roce 2020, přičemž tentokrát lze jako variantu s nejčetnějším 
výskytem nejvyšší koncentrace NEL označit Kontrolu (statisticky 
vyšší v 1. seči oproti francouzským odrůdám). 
Potenciální produkce mléka (PPM) v úhrnu všech sečí 
roce 2020 byla vyšší ve variantách francouzkých odrůd 
(20 421–21 389 kg.ha-1) oproti variantě Kontrola (18 248 kg.ha-1) 
viz graf 2. 

Analýza hlavních komponent (PCA) je jedna z nejstarších 
a nejvíce používaných metod vícerozměrné analýzy. Cílem 
PCA je zjednodušení popisu lineárně závislých, tj. korelova-
ných znaků, a to rozkladem matice dat do matice strukturní 
a do matice šumové. V grafu komponentních vah (Graf 3, 
nahoře vlevo) porovnáváme vzdálenosti mezi proměnnými 
(pokud jsou znaky blízko sebe, znamená to, že spolu silně 
korelují, jsou-li daleko od sebe, pak nekorelují). Váhy infor-
mují o vztahu mezi původními znaky (parametry) a hlavními 
komponentami. Rozptylový diagram komponentního skóre 
(Graf 3, vpravo nahoře) zobrazuje komponentní skóre čili hod-
noty prvních dvou, resp. tří hlavních komponent. Lze nalézt 
shluky vzájemně podobných objektů a dále objekty odlehlé 
a silně odlišné od ostatních objektů (objekty blízko sebe si jsou 
podobné, daleko od sebe jsou si nepodobné). Objekty umís-
těné zřetelně v jednom shluku jsou si podobné a nepodobné 
objektům v ostatních shlucích. Jsou-li shluky blízko sebe, zna-
mená to značnou podobnost objektů (Meloun, Militký 2012). 
Faktorová analýza (FA) zjišťuje vnitřní souvislosti, vztahy (ko-

relace) a odhaluje základní strukturu zdrojové matice dat. 
Identifi kují se jednotlivé faktory a následně se každému fakto-
ru přiděluje obsahový (fyzikální, chemický) význam, pomocí 
kterého je každý původní znak (parametr) vysvětlen vybraným 
faktorem, aby získaná data vysvětlila a usnadnila jejich pocho-
pení daleko menším počtem latentních proměnných než je 
počet původních znaků (Meloun, Militký 2012).
Na grafu komponetních vah PC1, PC2 jsou významné jen prv-
ní dvě osy (PC1xPC2), které dohromady vyčerpávají cca 91 % 
variability (Graf 3, nahoře vlevo). Na ose PC1 v grafu PC1 
x PC2 charakterizuje jednoznačně Výnos (kladná korelace) 
a dále obsah NEL a NL (záporná korelace), které jdou přímo 
podél této osy a jsou s ní korelované (výnos r = 0,81, NL r = 
-0,80, NEL r = -0,96) a parametr Vláknina (r = 0,72). Osu PC2 
charakterizují parametry OMD (r = -0,90), WSC (r = -0,88) 
a parametr Vláknina (r = 0,67). V rozptylovém diagramu kom-
ponentního skóre (Graf 3, nahoře vpravo) jsou podél osy PC1 
rozdělené jednoznačně varianty podle Výnosu, NL, Vlákniny 
a NEL a dále na ose PC2 podle OMD a WSC. Varianty FR1, 

Tab. 1 Kvalita píce francouzských odrůd kostřavy rákosovité v období 2019–2020

Varianta Seč
NL (g.kg-1) Vláknina (g.kg-1) WSC (g.kg-1) NEL (MJ.kg-1) OMD (%)

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Kontrola

1 146,5 151,7a 229,8a 258,0a 74,7 42,9a 6,0a 5,6a 73,9 68,1

2 144,6 172,1 256,5 234,3 54,2 43,9a 5,7a 5,7a 67,7 70,1

3 167,7 167,5 262,4a 235,4 38,6 38,0a 5,4a 5,6 64,6a 67,6a

4 160,3 148,6 228,2 259,1 64,8 37,0a 6,0 5,1 70,3 65,0a

FR1

1 138,4 136,5b 263,9b 281,9b 68,2 41,7 5,2b 5,1b 73,0 67,8

2 136,8 165,8 271,9 240,6 52,0 36,9b 5,5 5,2b 68,4 68,2

3 173,8 169,5 264,7 232,0 39,2 41,0 5,3 5,6 66,0 69,6b

4 170,4 140,1 226,3 257,6 62,6 45,0b 6,2 5,3 71,7 69,1b

Callina

1 129,6 127,4b 269,0b 284,7b 70,9 48,2 5,1b 5,0b 72,7 67,7

2 135,7 161,0 264,0 239,3 58,9 47,6 5,4b 5,5 69,8 72,0

3 171,1 155,9 269,4 241,4 39,4 48,2b 5,1 5,4 67,1b 71,8b

4 158,3 134,6 234,7 266,0 61,6 45,7b 6,1 5,0 70,4 68,9b

FR3

1 141,5 130,7b 246,4b 272,5b 72,2 50,9b 5,5b 5,3b 73,9 69,4

2 142,5 164,1 256,6 239,7 57,4 47,1 5,6 5,4 68,6 70,1

3 169,5 166,3 281,9b 231,1 39,5 46,9b 5,0b 5,7 66,8 70,9b

4 168,4 140,8 218,8 263,9 67,8 41,7 6,3 5,1 71,8 68,4b

Pozn.: NL - dusíkaté látky, WSC - vodorozpustné cukry, NEL - netto energie laktace, OMD - stravitelnost organické hmoty; a, b statisticky významné 
rozdíly mezi variantami (kontrola x francouzské odrůdy) v jednotlivé seči (1., 2., 3., 4.) a roce (2019, 2020); LSD test, p = 0,05 

Graf 2 Potenciální produkce mléka (PPM) z píce francouzských odrůd 

kostřavy rákosovité sklizené v roce 2020.

Pozn.: Na produkci 1 kg FCM mléka je třeba 3,12 MJ NEL (NutriVet, s.r.o.).

Pozn.: NL - dusíkaté látky, WSC - vodorozpustné cukry, NEL - netto energie laktace, OMD - stravitelnost organické hmoty

Graf 3 Analýza hlavních komponent (PCA) výnosů a kvality píce v období 2019–2020 
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FR3 a dále i Callina jsou v obou letech 2019, 2020 daleko 
od kontroly zvláště varianta Callina (varianta Callina je ve vět-
šině sledovaných parametrů, výrazně odlišná vůči Kontrole). 
Varianta Callina dosahuje nejvyššího výnosu v obou letech 
(2019, 2020) a dále prokazuje lepší parametr krmné hodno-
ty (vyšší stravitelnost organické hmoty /OMD/ v obou letech) 
oproti variantám FR1, FF3, ale nejvíce ve vztahu ke Kontrole. 
Analýza FA potvrdila výsledky analýzy PCA (Graf 4). 
FA ve Faktoru 1 popisuje vlastnosti z hlediska dosaženého 
Výnosu, NL, Vlákniny a NEL, Faktor 2 popisuje jednoznačně 
obsah OMD a WSC. Faktorové váhy vysvětlují korelace mezi 
faktory a znaky, komunalita představuje podíl proměnlivosti 
znaku, vyjádřené dotyčnými faktory /je obdobná hodnotě R2/ 
(Meloun, Militký 2012). Komunalita nabývá velmi vysokých 
hodnot (vyšší než 0,95), a tím jsou znaky hodnot (parametrů 
modelu) velmi dobře započteny navrženým faktorovým mode-
lem (Tab. 2).

Závěr
Výsledky ze sklizňových let 2019–2020 (3. a 4. užitkový 
rok) získaných v podmínkách ČR (oblast Boskovické brázdy) 
u odrůd kostřavy rákosovité (Festuca arundinacea Schre-
ber.), vyšlechtěných ve Francii (RAGT Semences) potvrzují 

předběžné závěry z let 2017–2018 /1. a 2. užitkový rok/ 
(Menšík, Nerušil, Kyselý 2019, Pícninářské listy 25/2019) 
a následně můžeme vyvodit tyto závěry:
– vyšší produkce sušiny byla v obou sklizňových letech 

ve srovnání s Kontrolou zjištěna u variant Callina, FR3 
(v roce 2019 zaznamenán statistiky významný rozdíl mezi 
variantou Callina a Kontrola, v roce 2020 statisticky vyšší 
výnos všech tří francouzských odrůd oproti kontrole),

– obsah dusíkatých látek byl u hodnocených variant stano-
ven v rozpětí 136–173 g.kg-1 v roce 2019 a 127–172 g.kg-1

v roce 2020, vyšší obsahy NL v 1. a druhé seči byly zazna-
menány ve variantě Kontrola, ve 3. a 4. seči byly vyšší ob-
sahy dosaženy u variant francouzských odrůd FR1 a FR3,

– u francouzských odrůd byla ve srovnání s Kontrolou za-
znamenána v obou sklizňových letech vyšší koncentrace 
vlákniny až na výjimky ve všech sečích, obsah WSC nebyl 
v roce 2019 statisticky významný mezi jednotlivými va-
riantami ve všech sečích, v roce 2020 byl statisticky vyšší 
ve 3. a 4. seči u všech tří francouzských odrůd,

– stravitelnost organické hmoty /OMD/ nebyla v roce 2019 
statisticky významná mezi jednotlivými variantami ve všech 
sečích, v roce 2020 byla statisticky vyšší ve 3. a 4. seči 
u francouzských odrůd,

– potenciální produkce mléka (PPM) v úhrnu všech sečí 
byla vyšší (rok 2020) ve variantách francouzských odrůd 
oproti variantě Kontrola,

– výsledky multikriteriálního hodnocení (vícerozměrná 
analýza PCA, FA) diferencovaly (v hodnocených parame-
trech: výnos, NL, vláknina, WSC, NEL, OMD) kategorie 
odrůd francouzských odrůd: (1) varianta Callina dosahu-
je lepších parametrů produkce a krmné hodnoty (vysoký 
výnos, vysoký obsah vlákniny, vyšší stravitelnost organic-
ké hmoty ale zároveň nižší koncentraci NL, NEL a obsah 
WSC); (2) varianta FR1 a FR3 (vyšší výnos, vyšší obsah 
vlákniny, nižší obsah NL, ostatní parametry kvality srov-
natelné s kontrolou) a (3) Kontrola (nižší výnos, vyšší ob-
sah NL a NEL i OMD). 

Na základě multikriteriálního vyhodnocení dosažených vý-
sledků můžeme říci, že velmi perspektivními odrůdami pro 
intenzivní pícninářství v podmínkách ČR se jeví francouz-
ské odrůdy kostřavy rákosovité Callina a FR3. Sortiment tří 
testovaných francouzských pozdních odrůd KR je ozimého 
charakteru a vyznačuje se velmi dobrým olistěním s širo-
kými čepelemi listů, které mají jemnější povrch a bývají 
na rozdíl od některých raných odrůd nikoliv vzpřímené, ale 

svěšené. Pozitivním zjištěním je skutečnost, že i přes ne-
příznivý průběh počasí v klimaticky méně příznivých roč-
nících s výraznými periodami sucha a vysokými teplotami 
vzduchu v letních měsících (roky 2018 a 2019), si tyto od-
růdy zachovaly svoji perzistenci a poskytují vysoké výnosy 
i v dalších užitkových letech. Mírným zpožděním počátku 
intenzivního růstu ve vegetačním období a prodloužením 
intervalu metání a si také déle udržují příznivě vysoké hod-
noty kvality píce a vysokou úroveň dosažené produkce, kte-
rá je lépe sladěna s optimální sklizňovou zralostí většinou 
nejrozšířenějších, pícninářsky hodnotných travních druhů. 
S ohledem na dosažené výsledky lze pozdní odrůdy kost-
řavy rákosovité doporučit jako jednu nosných komponent 
osiva víceletých travních směsí pro stanovištní podmínky 
ovlivněné suchem.

Použitá literatura je k dispozici u autorů.
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Pozn.: NL - dusíkaté látky, WSC - vodorozpustné cukry, NEL - netto energie laktace, OMD - stravitelnost organické hmoty

Graf 4 Faktorová analýza (FA) výnosů a kvality píce v období 2019–2020 

Tab. 2 Faktorové váhy a příspěvky daného faktoru do kumunality pro jednotlivé znaky parametrů výnosu a kvality píce v období 2019–2020

Parametr
Faktorové váhy Příspěvky daného faktoru do komunality

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 1 Faktor 2 Komunalita

Výnos 0,2669 0,2128 0,6576 0,9229 0,9984

NL -0,2643 0,1944 0,6448 0,8662 0,9720

Vláknina 0,2354 -0,2185 0,5116 0,7912 0,9946

WSC -0,1484 -0,3666 0,2033 0,9905 0,9972

NEL -0,3186 -0,0858 0,9372 0,9804 0,9965

OMD 0,0953 -0,3750 0,0838 0,9076 0,9927

Pozn.: NL - dusíkaté látky, WSC - vodorozpustné cukry, NEL - netto energie laktace, OMD - stravitelnost organické hmoty


