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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem jednotlivých vzorků krmných směsí pro
ptactvo. Popisuje procentuální zastoupení semen plevelných druhů ve vzorku, jejich
klíčivost a životaschopnost. Z uvedených výsledků vyhodnocuje nejvhodnějšího
výrobce krmných směsí.
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Abstract
This bachelor thesis deals with analysis of individual samples of feed mixtures for birds.
The thesis descripes percentage representation of weeds of sample their germination and
viability. The results evaluates the best wright of compound mixtures.
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ÚVOD A CÍLE STUDIE

S rozvojem mezinárodní a mezikontinentální dopravy, nastala zásadní změna v šíření
rostlin. Začal obrovský vědomý či nevědomý přesun rostlinných diaspor mezi velkými
vzdálenostmi do nových životních podmínek. Uchycení druhů v nových podmínkách
podpořily především změny v krajině vyvolané dlouhodobou činností člověka.
Například budování nových sídel s rozsáhlými volnými plochami nepokrytými
souvislou vegetací, které představovaly „volnou náruč“ pro klíčení a vývoj zavlečených
rostlin. Transportované rostliny se ujímaly v nových podmínkách buď jako nové
plodiny, nebo jako nezáměrně zavlékané cizí, tzv. adventivní rostliny. Překonání
vzdáleností až desetitisíců kilometrů, které v přírodě mohlo trvat tisíce let, bylo
zkráceno na období dnů až několika let (Jehlík et al. 1998).
Moje studie pojednává o zavlékání invazních rostlin do České republiky v krmných
směsích pro ptactvo. Měla by být podkladem pro vyhodnocení rizik souvisejících
s jejich dovozem.
V první části práce jsem se zaměřila na charakteristiku invazních rostlin a
legislativu související s jejich problematikou. V dalších částech popisuji metody
separace, hodnocení klíčivosti a životaschopnosti semen. Za důležitou (z pohledu mojí
bakalářské práce) považuji praktickou část, kde hodnotím procentuální zastoupení
semen plevelných rostlin v jednotlivých krmných směsích a následné vyhodnocení
nejméně rizikového výrobce krmných směsí pro ptactvo.
Cíle studie
Cílem bakalářské práce byl rozbor jednotlivých vzorků krmných směsí. Z rozboru pak
vyhodnotit

procentuální

zastoupení

plevelných

semen,

jejich

klíčivost

a

životaschopnost. Na základě těchto poznatků jsem vyhodnotila nejméně rizikového
výrobce krmných směsí.
Tato bakalářská práce má posloužit jako studijní materiál a zdroj informací, které
mohou pomoci, při vyhodnocení nejméně rizikového výrobce krmiva.
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2

CHARAKTERISTIKA INVAZNÍCH ROSTLIN

2.1

Terminologie

Všechny invazní druhy patří mezi druhy nepůvodní a v zájmovém území (v mém
případě Česká republika) se ocitly v důsledku činnosti člověka.
Rozhodnout, zda je určený druh původní nebo ne není jednoduché. Původnost
výskytu nám vlastně může s jistotou prokázat jen fosilní nález, zatímco historický
záznam o zavlečení lze naopak považovat za jednu z mála spolehlivých informací o
tom, že druh zde původní není (Pyšek, 2001).
Původní rostliny jsou ty, které se na našem území vyvíjely tisíce let a jsou dokonale
přizpůsobeny místním půdním i klimatickým podmínkám. Vyvinuly se nebo doputovaly
do místa výskytu bez zásahu člověka.
Pokud člověk rozšířil nějaký druh ještě před počátkem neolitu (před 7 – 8 tisíci
lety), musíme jej také považovat za původní, neboť byl člověk přirozenou součástí
přírody a jeho vliv na šíření rostlin se v podstatě nelišil od vlivu ostatních savců (Pyšek,
2001).
Podle doby zavlečení se dělí introdukované rostliny na archeofyty, zavlečené do
objevení Ameriky a neofyty, které se vyskytly až po objevení Ameriky (Pyšek, 2001).
Rostliny se po zavlečení do nových teritorií chovají různě. Některé v nových
podmínkách prostředí neobstojí a některé se v novém prostředí naopak přizpůsobí
(Pyšek, 2001).
Introdukce (zavlečení) znamená, že rostlina pomocí člověka překonala hlavní
geografickou bariéru. Mnohé druhy pak přežívají jako přechodně zavlečené (mohou se
rozmnožovat, ale jejich dlouhodobé přežívání je závislé na opětovném přísunu
rozmnožovacích částic člověkem). Druhy naturalizované (zdomácnělé), jsou ty, které
se v novém prostředí rozmnožují bez přispění člověka. Z nich jsou odvozeny druhy
invazní, o kterých pojednává moje studie (Pyšek, 2001).
Invaze je vnímána jako proces, během něhož zavlečený druh překonává různé
překážky. Invaze nepůvodních druhů rostlin jsou považovány za jedno z hlavních
nebezpečí pro diverzitu přirozených ekosystémů (Pyšek, 2001).
11

Karanténní rostliny jsou škodlivé organismy, které mají negativní důsledky
v zemědělství a lesnictví a některé mohou ohrožovat i zdraví lidí. Jejich rozšiřování na
území České republiky je zakázáno (SRS, 2010).

2.2

Problematika invazních druhů

Invazní (nepůvodní, cizí, zavlečený, adventivní) druh je druh na daném území
nepůvodní, který se zde nekontrolovaně šíří. Agresivně vytlačuje původní druhy, které
mají podobnou niku jako on. U obzvlášť nebezpečných invazí může dojít k tomu, že se
daný druh začne šířit natolik nekontrolovaně, že rozvrací celé ekosystémy, což vede k
rozsáhlým ekologickým škodám a potlačení či likvidaci mnoha původních druhů.
Některé invaze mohou skončit až naprostým vyhynutím většího množství původních
rostlin. V České republice je registrováno celkem 90 druhů, tzv. neofytů, které lze
považovat za invazní (Wikipedie, 2013).
Nové druhy invazních rostlin jsou zavlékány neustále, ale teprve nedávno se začalo
účinněji jednat o jejich likvidaci, která je u několika druhů ze zákona povinná
(Havránek, 2004). V našich podmínkách je nereálné regulovat příliv nových druhů do
naší flóry. Účinnějším řešením je důsledná kontrola potenciálních ohnisek (Centaurea,
2004).
Většina invazních druhů nemá vysoký nárok na živiny. Najdeme je uprostřed města,
na kraji silnic a bohužel i v lesích a vodních tocích (Pyšek, 2001).
Invazní rostliny najdeme ve všech taxonomických skupinách, řasy či mechy
nevyjímaje. Mezi vlastnosti těchto rostlin patří zejména plodnost, dobrá klíčivost,
schopnost šířit se na větší vzdálenosti, pronikat na narušená či přirozená stanoviště a
produkce velké biomasy (Pyšek, 2001).
Celosvětově se odhaduje, že invazní druhy způsobují globální ekonomice roční
ztráty ve výši 1,4 bilionu USD (což představuje 5% HDP planety). Snižují výtěžnost
pastvin či orné půdy. Mají negativní vliv na hydrologii území a v neposlední řadě i
dopady sociální, estetické, kulturní a rekreační (Pyšek, 2001).
Naše země v celosvětovém kontextu sice zdaleka nepatří mezi nejohroženější
oblasti, ale i zde vliv invazních druhů na původní ekosystémy rychle roste. Asi polovina
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spontánně rostoucích invazních druhů přitom pochází ze záměrných introdukcí (Pyšek,
2001).

2.3

Rostlinná introdukce

Globalizace současného světa nemá v historii obdoby. Vzdálenosti se zkrátily způsobem
dříve nepředstavitelným, a tím se usnadnil přesun i rostlinám. Dnes už překonávat
vzdálenosti mezi kontinenty není pro rostliny výrazným problémem (Pyšek, 2001).
Historie Starého světa byla svědkem určitých invazních vln, v nichž možnosti
přesunu rostlin závisely na odlišných faktorech. Ta první započala s neolitem a její
trvání zahrnuje období asi sedmi tisíc let. Invaze tehdy probíhaly pouze v rámci Starého
světa. Člověk vytvářel nová stanoviště klučením a vypalováním lesů, zemědělskou
činností a přímo či nepřímo rostliny přemísťoval. Historický zlom přinesl konec 15.
století a objev nových teritorií. Nevídaný rozvoj komunikace a obchodu tehdy
odstartoval počátek procesu známého dnes pod názvem globalizace. Toto období trvalo
následujících 350 až 400 let (Pyšek, 2001).
Z globálního hlediska je mnohem důležitější introdukce evropských rostlin do
oblastí Nového světa. Příchod Evropanů znamenal nejen pro místní obyvatele, ale i pro
celou přírodu kolonizovaných oblastí katastrofu. Před rostlinami Starého světa se
otevřela možnost kolonizovat nové kontinenty. Hlavním prostředníkem byly koloniální
tropické botanické zahrady a zavádění zemědělství do obsazovaných oblastí. Na konci
19. století pak nastaly hromadné migrace evropských osadníků, kteří s sebou přinášeli
oblíbené potraviny, zvířata i krmivo (Pyšek, 2001).
Poslední pomyslná invazní vlna trvá asi tak půldruhého století a představuje zcela
novou éru. Rozvoj dopravy, propojování oceánů, pomoc rozvojovým zemím a
zalesňování aridních oblastí. Tohle všechno přeměnilo biologickou invazi na
kvalitativně jinou úroveň. Teprve v poslední čtvrtině uplynulého století jsme si začali
uvědomovat možné důsledky (Pyšek, 2001).
Odhaduje se, že 80% současných invazních rostlin v Evropě byly zavlečené jako
okrasné nebo zemědělské rostliny. Některé z nejzávažnějších problémů jsou způsobeny
vodními rostlinami, které se šířily ze zahradních jezírek, akvárií nebo vodních zahrad

13

(např. Crassula helmsii, Eichhornia crassipes, Hydrocotyle ranunculoides) (Brunel a
Heywood, 2009).

2.4

Migrační cesty invazních rostlin

Pokud jde o naše území, máme poměrně přesnou představu, kudy k nám rostliny byly a
jsou zavlékány. Existují tři migrační cesty. Patří mezi ně cesta labská, panonská a
východní. Tyto cesty platí pro území celé střední Evropy (Pyšek, 2001).
Nejbohatším zdrojem zejména severoamerických druhů je labská cesta. Labskou
cestou se šíří druhy lineárně ve směru toku Labe lodní dopravou z Hamburku do
labských přístavů. Odtamtud často železniční a automobilovou dopravou do středních
Čech, zejména do Polabí. Tudy se k nám dovážely např. olejniny a obiloviny (Jehlík et
al. 1998).
Druhá cesta je tzv. panonská, kudy se v minulosti rozšířilo mnoho dnes běžných
druhů plevelů. Touto migrační cestou se do ČR dostávají adventivní druhy z Maďarska,
Rumunska a z Balkánu. Jako zdroje diaspor tu působí v současnosti hlavně různé druhy
dovážených zrnin. Proudem železničním mohly být šířeny druhy především
s transportovaným dobytkem (např. Amaranthus blitoides), se zemědělskými produkty
nebo osivem (Jehlík et al. 1998).
Poslední významnou bránou, jež k nám otevírala cestu druhům z východu, je tzv.
východní cesta. Tudy se k nám dostala především po železnici řada rostlin
doprovázejících obilí (Pyšek, 2001).
Dnes na světě stěží najdeme ekosystémy nepoznamenané zavlékáním cizích druhů.
Člověk na rozsáhlých územích odstranil či alespoň zredukoval původní vegetaci kvůli
zemědělství a lesnictví, a tím otevřel cestu plevelům. Nejúžasnějším příkladem je
historie invaze trav rodu Spartina (Pyšek, 2001).
V Evropě došlo po zkřížení domácího druhu se zavlečeným americkým druhem k
masivní invazi. Vzniklý druh Spartina anglica dnes výrazně ovlivňuje dynamiku přílivu
a odlivu na pobřeží Holandska. Tyto rostliny jsou přesvědčivým dokladem, jak důležité
je pro úspěšnou invazi pohlavní rozmnožování. Názorný příklad z naší květeny
poskytují křídlatky (Pyšek, 2001).
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Mezi invazní představitele křídlatek u nás patří křídlatka japonská (Reynoutria
japonica), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis) a křídlatka česká
(Reynoutria bohemica), která je křížencem předchozích dvou druhů (SRS, 2011).

2.5

Šíření rostlinných diaspor

Předpokladem pro zachování rostlinného druhu je, aby diaspory nezůstaly v blízkosti
mateřské rostliny a šířily se co nejdále od ní a na co nejvíce vhodných stanovišť
(Lhotská, 1984).
Podle toho, jakými způsoby jsou diaspory šířeny, rozeznáváme rozšiřování
autochorní, anemochorní, hydrochorní a antropozoochorní (Lhotská, 1984).
Autochorie je šíření semen nebo plodů vlastními silami rostliny, bez vlivů okolí.
Autochorní rozšiřování se uskutečňuje pohybem rostlin. Jak je známo, rostliny
nemají vlastní aktivní pohyb. Pohybují se pouze pasivně, a to růstem, silou vzniklou
pnutím pletiv nebo změnou polohy hygroskopických útvarů. Proto také způsoby šíření,
které vznikají pod vlivem některého z uvedených pohybů, jsou do dálky zánosu oproti
jiným způsobům rozšiřování málo efektivní (Lhotská, 1984).
Nejvýznačnějším a nejzajímavějším způsobem autochorního rozšiřování je
vymršťování semen ze suchých nebo šťavnatých plodů. Všeobecně je znám lesní druh
netýkavka nedůtklivá, jejíž semena jsou vystřelována do svého okolí díky nestejnému
napětí v oplodí, které v určitém okamžiku prudce pukne. Semena se pak mohou ještě
zachytit v srsti zvířat a být tak zanesena na delší vzdálenosti (Lhotská, 1984).
Šíření, které je možné v přírodě pozorovat nejčastěji je šíření anemochorní,
uskutečňující se pomocí vzdušných proudů. Větrem mohou být šířeny i malé prachové
diaspory, jakými jsou např. semena zástupců čeledi vstavačovitých nebo zárazovitých
(Lhotská, 1984).
Dalším způsobem je šíření hydrochorní. Jedná se o přenos vodou. Je to efektivní
způsob přenosu i na větší vzdálenosti. Vodou a větrem mohou být šířeny také celé
rostliny, jejich úlomky se semeny nebo vegetativní diaspory schopné zakořenění
(Lhotská, 1984).
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Velmi účinné je rozšiřování antropozoochorní. Patří sem všechny způsoby
rozšiřování zvířaty i člověkem. Některé druhy rostlin mají diaspory k tomuto způsobu
šíření přímo přizpůsobeny. Šíření, při němž jsou diaspory roznášeny na těle živočichů či
oděvu člověka pomocí různých přilnavých útvarů nebo přilnavosti diaspor se označuje
jako – epizoochorní. Všeobecně známými druhy s přizpůsobením k tomuto způsobu
šíření je např. svízel přítula (Lhotská, 1984).
V tomto stručném přehledu bylo možné poukázat pouze v hrubých rysech na to, jak
mnohotvárné, rozmanité a složité jsou adaptace rozšiřování rostlinných diaspor
(Lhotská, 1984).

Zavlékané invazní druhy v ČR

2.6

Z druhů u nichž je zdokumentováno zavlékání na nové evropské lokality s krmnými
směsmi je nejrizikovější ambrozia. V České republice je její zavlékání obzvláště
nežádoucí i vzhledem k tomu, že se doposud nejedná o hojně rozšířený druh, ale její
výskyt je pouze ostrůvkovitý.
2.6.1

Ambrozie peřenolistá (Ambrozia artemisiifolia)

Popis: Jednoletá, šedozelená rostlina. Kořen je kulovitý, rozvětvený. Lodyhy 10 –
150cm vysoké, přímé, nevětvené až bohatě větvené, tupě čtyřhranné, olysalé nebo
chlupaté až huňaté (ČZU, 2013).
Listy jsou řapíkaté, dolní vstřícné, horní střídavé, v obrysu vejčité, jednoduše až
třikrát peřenosečné, chlupaté. Rozdělené v obvejčitě kopinaté až podlouhle celokrajné
nebo zubaté, laločnaté úkrojky. Rostlina je jednodomá s jednopohlavnými úbory (ČZU,
2013).
Květy jsou světle žluté, s úzce zvonkovitou hyalinní pětilaločnou korunou a
tyčinkami. Plody jsou nažky obalené ztvrdlými srostlými listeny zákrovu, slámově žluté
až hnědé, olysalé nebo chlupaté, až 3,5mm dlouhé a 2,5mm široké (ČZU, 2013).
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Obrázek 1: Ambrozie peřenolistá

Obrázek 2: Samčí úbory Ambrozie

Osídlované biotopy: Původem pochází ambrozie peřenolistá ze Severní Ameriky (USA
a jih Kanady), postupně se rozšířila do Jižní Ameriky, Asie, Austrálie a v neposlední
řadě i do Evropy (Květena ČR, 2013).
Podobně jako jiné severoamerické druhy se do Evropy dostala ve druhé polovině
19. století - a to především s dováženým obilím či osivem. V Evropě se v některých
částech intenzivně šíří a v některých zemích je již zdomácnělá. Na našem území byla
poprvé pozorována počátkem 80. let 19. století v Čechách, na Moravě až ve 40. letech
20. století. Ve druhé polovině 20. století byla zavlékaná se sójou z USA a obilninami ze
SSSR. Postupně se rozšířila do teplejších oblastí státu. V současné době se vytvořila tři
ohniska výskytu (Polabí, jižní Morava a Ostravsko) (Květena ČR, 2013).
Roste hlavně v železničních stanicích, v přístavech, u zemědělských a
průmyslových objektů, na rumištích a skládkách, na kompostech, okrajích silnic a cest.
Lze očekávat expanzi druhu na orné půdě v kukuřičné a řepařské výrobní oblasti
(Květena ČR, 2013).
Šíření: Ambrozie se rozmnožuje výhradně generativně. Kvete od srpna do října. Na
jedné průměrné rostlině se vytváří 2 – 3 tisíce plodů. Nažky zrají většinou až od konce
září a setrvávají dlouho po dozrání na mateřských rostlinách a do půdy se dostávají až
během zimy nebo v časném jaře. Životnost nažek je dlouhodobá. Nažky mohou být
šířeny větrem a vodou, ale především lidskou činností (americkým osivem jetelovin,
kanadským obilím, sójovými boby a sójovým odpadem). Možné je i šíření
endozoochorní (zažívacím traktem zvířat) (ČZU, 2013).
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Obrázek 3: Semena Ambrozie peřenolisté

Obrázek 4: Semena v krmné směsi

Zajímavosti: Ambrozie peřenolistá je původcem velkého množství pylu, který má
alergické účinky. Pylová sezóna ambrozie je do pozdního léta až počátku podzimu.
Jedná se o významný pylový alergen. V některých státech Evropy je považována za
rostlinu s vysokým zdravotním rizikem pro populaci. U citlivých jedinců může docházet
při kontaktu s rostlinou k podráždění pokožky. Na druhé straně ambrozie obsahuje
látky, které mají antibakteriální a antivirové účinky a jsou využitelné ve
farmaceutickém průmyslu (Květena ČR, 2013).
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3

LEGISLATIVA INVAZNÍCH ROSTLIN

3.1

Vztahy

klíčových

dokumentů

a

právních

předpisů

na

mezinárodní, evropské a národní (ČR) úrovni:
Schéma představuje sled dokumentů na mezinárodní, evropské a národní úrovni. Pro
zvýšení přehlednosti je schéma vhodně zjednodušené a neobsahuje tedy všechny
dokumenty (Zemanová et al. 2008).

Obrázek 5: Schéma dokumentů

Invazní druhy jsou na mezinárodní úrovni řešeny pomocí mezinárodních smluv.
Nejstarší z nich je Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin. Nejvýznamnější je pak
Úmluva o biologické rozmanitosti (Zemanová et al. 2008).
Česká republika se zavázala plnit – tyto mezinárodní smlouvy, které se týkají
problematiky invazních nepůvodních druhů (Zemanová et al. 2008):
•

Úmluva o biologické rozmanitosti

•

Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin

•

Úmluva o ochraně evropské flóry, fauny a přírodních stanovišť
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Na základě Úmluvy o biologické rozmanitosti vznikla Pan-evropská Strategie
biologické rozmanitosti a rozmanitosti krajiny, jejímž cílem je zastavení ztráty
biologické rozmanitosti (Zemanová et al. 2008).

3.2

Problematika invazních druhů na úrovni EU

Invazními druhy se zabývají dvě instituce EU: Evropská komise (EC) v sekci životní
prostředí a odborná agentura EU – Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).
Obě tyto instituce se zabývají problematikou invazních druhů v rámci ochrany
biologické rozmanitosti, avšak každá má trochu jiný pohled na důležité dokumenty o
invazních druzích (Zemanová et al. 2008).
3.2.1
•

Přehled relevantních směrnic a nařízení
Směrnice Rady č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin („Směrnice o stanovištích“), problematice
nepůvodních druhů je věnován článek 22. písm. b) dle nejž „členské
státy…zajistí, aby záměrné vysazení jakéhokoli druhu do volné přírody, který
není na jejich území původní, bylo řízeno tak, aby nedošlo k poškození
přírodních stanovišť v jejich přirozeném areálu rozšíření nebo původních volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Jestliže to považují za nezbytné,
členské státy takové vysazování zakážou“.

•

Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se
nevyskytujících druhů v akvakultuře, které se vztahuje na vysazování cizích
druhů a přemísťování místně se nevyskytujících druhů za účelem jejich využití
v akvakultuře v rámci Společenství; Dokument obsahuje požadavek na
hodnocení rizika.

•

Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních
proti

zavlékání

organismu

škodlivých

rostlinám

nebo

rostlinným

produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
3.2.2

Evropská komise

Dva dokumenty EU považují boj proti invazním druhům za prioritní cíl. Je to Šestý
akční program životního prostředí (6th Environmental Action Programme) a Sdělení
Komise Zastavení ztráty biologické rozmanitosti do roku 2010 – a v dalších letech
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(Communication from the Commission on Halting the Loss of Biodiversity by 2010 and
Beyond) a s ním spojený Akční plán (Action Plan) (Zemanová et al. 2008).
Evropská strategie spadá pod Úmluvu o biologické rozmanitosti (CBD). Na
celoevropské úrovni byla schválena Evropská strategie pro invazní druhy (European
Strategy on Invasive Alien Species) spadající pod Bernskou úmluvu v roce 2003
(Zemanová et al. 2008).
Na evropské úrovni je mnoho pokračujících projektů, které přímo souvisejí
s invazními druhy:
SEBI 2010 projekt (Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators) rozvíjí
soubor indikátoru biodiverzity, včetně indikátoru týkajících se invazních druhů
(Zemanová et al. 2008).
Projekt DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe)
poskytuje informace o biologických invazích v Evropě. Cílem projektu je vytvořit
seznam invazních druhů, které ohrožují evropské suchozemské, sladkovodní a mořské
prostředí. Má za úkol posoudit ekologické, ekonomické a zdravotní rizika
nejrozšířenějších nebo škodlivých invazních druhů (DAISIE, 2008).
DAISIE vydala více jak 248 souborů dat o invazních druzích, což představuje
největší databázi invazních druhů na světě (DAISIE, 2008).
Výzkumný projekt ALARM (Assessing LArge-scale Risks for biodiversity with
tested Methods) se zaměřuje na zhodnocení dosavadních změn biodiverzity, struktury,
dynamiky a funkce ekosystémů (ALARM, 2003).
Navrhuje metody, které umožňují zhodnotit environmentální rizika a předává
informace o ohrožení biodiverzity a alternativy k jejich zmírnění. Tyto dva projekty
týkající se invazních druhů financoval Šestý rámcový program pro výzkum (ALARM,
2003).
Evropská komise financovala v roce 2006 studii „Rozsah možností pro postup EU
proti invazním druhům“ (Scope options for EU action on invasive alien species), která
označila mezery v nynější legislativě a politickém systému (Zemanová et al. 2008).
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Problematika invazních druhů na úrovni ČR

3.3

V České republice řeší invazní druhy dva dokumenty. Státní politika životního prostředí
České republiky 2004 – 2010 a Strategie ochrany biologické rozmanitosti České
republiky (Zemanová et al. 2008).
Oba dokumenty se však zabývají především prevencí a managementem. Chybí zde
řešení kompetencí, monitoringu i financování. V ČR existuje celá řada zákonu, které se
nějakým způsobem invazních druhů dotýkají, avšak tuto problematiku žádný jmenovitě
neřeší. Je zaveden management invazních druhů, který spadá pod Agenturu ochrany
přírody a krajiny a je zajištěno i jeho financování (Zemanová et al. 2008).
3.3.1

Přehled české legislativy

Pro regulaci a kontrolu invazních druhu platí následující zákony (Zemanová et al.
2008):
•

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (zejména §§ 5, 16, 26, 29,
34, 35, 68, 69)

•

zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (zejména § 2, 3, 10 a 76) a
navazující vyhláška č. 330/2004 Sb. (příloha č.8 – novelizována v r. 2006,
původně uvedený seznam karanténních invazních druhů, mj. první v legislativě
ČR, byl slepě nahrazen pouze druhy, pro než je zpracováno hodnocení rizika
EPPO1)

•

zákon č. 334/1992 Sb. doplněný z č. 231/1999 Sb. o ochraně zemědělského
půdního fondu (zejména § 3) a vyhláška č. 13/1994 Sb.

•

Lesní zákon č. 289/1995 Sb. (zejména § 2 a 32)

1

European and Mediterranean Plant Protection Organization – evropské a středozemní organizace pro
ochranu rostlin
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Mezi další právní předpisy okrajově řešící problematiku nepůvodních druhů a jejich
vlivu v krajině lze zahrnout (Zemanová et al. 2008):
•

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

•

Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu
rostlin

•

Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších
necílových organismů při použití přípravku na ochranu rostlin

•

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (§ 13)

•

Zákon č. 128/2000Sb., o obcích (§ 10)
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3.3.2

Dosavadní management invazních rostlin v ČR

Pro Českou republiku dosud neexistuje jednotná strategie managementu invazních
rostlin. Management invazních rostlin je řešen odděleně buď složkami státní správy a
samosprávy (AOPK, jednotlivé kraje ČR, obce) nebo neziskovými organizacemi (Český
svaz ochránců přírody, Centaurea). Není jasný rozsah působnosti nebo činnosti a
oprávnění jednotlivých organizací (Zemanová et al. 2008).
Organizace, které se v ČR zabývají managementem invazních rostlin

Obrázek 6: Organizace zabýbající se managementem
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3.3.3

Legislativa karanténních rostlin v ČR

Karanténní rostliny představují hrozbu mimo jiné i pro zemědělské půdy. Mohou
způsobit značné ekonomické škody. Z tohoto důvodu se o tyto rostliny zajímá Státní
rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“).
SRS podle § 10 zákona č. 326/2004 Sb. provádí monitoring a průzkum výskytu
invazních škodlivých organismů a vykonává působnost podle § 72 odst. 4 písm. b)
zákona, opatření proti zavlékání a rozšiřování invazních škodlivých organismů (SRS,
2010).
Při zjištění výskytu karanténního druhu rostliny může rostlinolékařský inspektor
uložit vlastníku zasaženého pozemku či jinému oprávněnému uživateli pozemku
úředním opatřením podle § 75 zákona nápravu zjištěných skutečností, tedy odstranění
invazní rostliny se závazným termínem. V případě nesplnění povinnosti ve stanoveném
termínu nařídí inspektor podle § 76 zákona mimořádná rostlinolékařská opatření (dále
jen „MRO“) s termínem a způsobem eradikace. V případě nesplnění povinnosti
uložených MRO ve stanovené lhůtě, uloží SRS pokutu (SRS, 2010).
SRS dále provádí v souladu s § 10 zákona č. 326/2004 Sb. a vyhláškou č. 215/2008
Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a
rostlinných produktů monitoring 13 druhů invazních rostlin (SRS, 2010):
•

chebule karolínská (Cabomba caroliniana)

•

tlustice novozélandská (Crassula helmsii)

•

bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)

•

bolševník sosnowského (Heracleum sosnowskyi)

•

bolševník perský (Heracleum persicum)

•

tokozelka nadmutá (Eichhornia crassipes)

•

pupečník (Hydrocotyle ranunculoides)

•

lysichiton americký (Lysichiton americanus)

•

truskavec (Polygonum perfoliatum)

•

puerarie Thunbergova (Pueraria lobata)

•

starček úzkolistý (Senecio inaequidens)

•

libenka hranatá (Sicyos angulatus)
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•

lilek hlošinolistý (Solanum elaeagnifolium)

Metodika monitoringu
1. Výběr lokality
Průzkum se provádí především na exponovaných místech (přístavy, překladiště,
nádraží, dopravní komunikace a jejich okolí) a na ekologicky vyhovujících lokalitách
(Sojneková, 2012).
2. Rozsah průzkumů a postup při zjištění výskytu invazních rostlin
Rozsah průzkumů je třeba přizpůsobit prognóze šíření druhů v rámci ČR.
V předpokládaných oblastech výskytu je nutné provádět minimálně jeden průzkum
ročně na okres (Sojneková, 2012).
V případě výskytu nebo podezření na výskyt některé z uvedených rostlin se provede
přibližný odhad počtu této rostliny v kusech. Při rozsáhlejším výskytu se odhadne
celková plocha v ha (Sojneková, 2012).
Monitoring je základní předpoklad efektivního boje proti invazním rostlinám v
krajině. Detailní znalosti o jejich rozšíření umožňují vyhodnotit nejkritičtější lokality,
odkud se sledované druhy mohou dále šířit. Plánování zásahů proti konkrétním druhům
v krajině by vždy mělo vycházet z podrobných údajů o jejich výskytu (Centaurea,
2006).
3.3.4

Likvidace a opatření proti invazním druhům

Strategie „boje“ proti invazním rostlinám lze rozdělit do několika okruhů: (1) vytvoření
povědomí veřejnosti o invazních druzích a možných důsledcích invaze, (2) legislativa,
(3) zamezení introdukcím, (4) získání informací o invazním druhu (5) jeho kontrola
(Pyšek, 2001).
Klíčovým

předpokladem

úspěchu

je

informovanost

veřejnosti.

Dobrá

informovanost a pochopení u veřejnosti může přispět k omezení sortimentu
introdukovaných rostlin, používaných například v zahradní a parkové architektuře, při
zalesňování a rekultivacích. Podpora veřejnosti může následně usnadnit zavádění
vhodných legislativních opatření (Pyšek, 2001).
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Problém v řadě zemí je totiž v tom, že legislativní nástroje existují, ale příliš
důsledně se nedodržují. Účinnější strategie proti škodlivým rostlinám je zakázat dovoz
všech nepůvodních rostlin a vytvořit seznam takových výjimek, jež žádné nebezpečí
nepředstavují. Náhodným či neúmyslným introdukcím lze také zabránit například
zvýšenou kontrolou na letištích či přístavech (Pyšek, 2001).
Pokud se nepodaří invazi zabránit, je třeba získat o druhu co nejkvalitnější
informace, bez kterých není možné navrhnout účinné metody likvidace (Pyšek, 2001).
Hlavními kritérii výběru musí být účinnost, minimalizace dopadu na okolí a na životní
prostředí. Nezanedbatelným kritériem je i hospodárnost. K dosažení žádoucího
výsledku je většinou vhodná kombinace několika metod (SRS, 2010).
Existuje několik kategorií metod likvidace. Metoda mechanická, chemická či
biologická. Jako nejúčinnější chemický likvidátor se označuje Roundup Biaktiv, který
je navíc použitelný v blízkosti vodních toků a nezanechává rezidua. Lze jej používat ve
zvláštních případech i v oblastech národních parků a chráněných krajinných oblastí.
Mezi další chemické přípravky patří například Garlon 4 a Legato 500 SC (Lesnická
práce, 2001).
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4

METODIKA PRÁCE

V této části práce se zaměřuji na rozbor mnou vybraných vzorků krmných směsí pro
ptactvo. Bylo vybráno 11 různých vzorků krmných směsí. Každý zkušební vzorek váží
150g. Jsou zahrnuta například krmiva pro andulky, papoušky, ale i třeba krmná směs do
krmítek. Zakoupené krmné směsi jsou jak od českých tak i zahraničních výrobců.
Po roztřídění těchto vzorků, určuji procentuální zastoupení semen plevelných druhů
ve směsi (podle botanické čistoty), jejich klíčivost a životaschopnost.

4.1

Metody třídění semen

V současné době se k separaci semen využívá strojní zařízení. Jedná se především o
pneumatické třídící stoly, vícesítové separátory nebo síta s využitím proudu vzduchu.
V mém případě byly použity na třídění semen ruční separační síta o různých
velikostech otvorů.

Obrázek 7: Separační síta

Obrázek 8: Separační síto – detail

Princip spočívá v tom, že se jednotlivá síta seřadí od nejmenšího po největší a
položí se na sebe (první síto má největší otvory). Vzorek je následně vysypán na první
síto a ručně protřepáván jednotlivými síty, dokud všechna semena nepropadnou svými
otvory. Třídění semen plevelných druhů ze vzorku bylo provedeno ručně.
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Metoda stanovení botanické čistoty

4.2

Botanická čistota je procentuální podíl hmotnosti zrn zbavených botanických nečistot a
cizích předmětů z celkové hmotnosti zkušebního vzorku. Pokud není v nařízení Komise
(EU) č. 575/2011 stanoveno jinak, nesmí být botanická čistota nižší než 95% (UKZÚZ,
2009).
Botanické nečistoty jsou nečistoty rostlinných materiálů, které nemají nepříznivé
účinky na zvířata, například semena jiných pěstovaných druhů nebo plevelů (UKZÚZ,
2009).
4.2.1

Výpočet botanické čistoty a jednotlivých druhů nečistot

Semena plevelných druhů nalezených v jednotlivých vzorcích byla zvážena a získané
údaje byly použity pro výpočet botanické čistoty podle následujícího vzorce.
•

Botanická čistota v % (X) se vypočte podle vzorce:

X =

kde

m0

•

je hmotnost navážky zkušebního vzorku v g

m1

hmotnost nečistot celkem v g

m2

hmotnost jiných druhů kulturních plodin v g

X

botanická čistota v %

Obsah jednotlivých nečistot (Q) v % se vypočte podle vzorce:

Q=

kde

m0 − (m1 + m2 )
⋅ 100
m0

m0

m1
⋅ 100
m0

je hmotnost navážky zkušebního vzorku v g

m1

hmotnost semen jednoho plevelného druhu v g

Q

obsah jednotlivých druhů nečistot v %
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•

Obsah všech nečistot ve vzorku v % (Y) se vypočte podle vzorce:

Y=

kde

4.3

m0

m1
⋅ 100
m0

je hmotnost navážky zkušebního vzorku v g

m1

hmotnost nečistot celkem v g

Y

obsah nečistot ve vzorku celkem v %

Stanovení klíčivosti semen

Klíčivost semen závisí na vnitřních a vnějších podmínkách. Mezi nejdůležitější vnější
podmínky patří teplota, kyslík, voda a někdy i světlo nebo tma. Semena různých rostlin
vyžadují různé podmínky pro úspěšné klíčení. V mém případě se jednalo o semena
plevelů, které mají velmi dobrou klíčivost.
Klíčivost semen udává počet normálních klíčků schopných dalšího vývoje
vyjádřená v procentech. Určuje se laboratorní zkouškou v optimálních podmínkách
během stanovené doby. Pro pokus se používá 4x 100 semen. Optimální klíčivost semen
by se měla pohybovat v rozmezí 70 – 100%.
Postup stanovení:
Na plastovou podložku byl položen filtrační papír, na který se rozložila semena.
Filtrační papír byl udržován dostatečně vlhký, aby semena nevyschla. Poté se filtrační
papír zakryl folií. Semena se udržovala při pokojové teplotě za stálé vlhkosti asi dva
týdny. Nakonec se spočítala vyklíčená semena ze vzorku a byla vypočítána procentuální
klíčivost.

30

Obrázek 9: Test klíčivosti semen

4.4

Stanovení životaschopnosti semen

Životaschopnost je souhrn všech vlastností semen, které určují míru jeho aktivity
v průběhu klíčení (Potyšová, 2012).
4.4.1

Biochemická zkouška životaschopnosti

Umožňuje stanovit životaschopnost semen v krátké době a výsledek nahrazuje, případně
doplňuje zkoušku klíčivosti. Podstatou metody jsou barevné změny v živých tkáních
semen následkem aktivity enzymů ze skupiny dehydrogenáz (v neživých pletivech
neprobíhají) (Pazdera, 2006).
Indikátorem

je

bezbarvý

1%

vodný

roztok

tetrazoliové

soli

(2,3,5

–

trifenyltetrazoliumchlorid). Enzymaticky odštěpený vodík se hydrogenuje na červeně
zbarvený trifenylformazan. To umožňuje rozlišovat červená živá pletiva od pletiv
narušených a mrtvých, která zůstávají nezbarvená. Podle principu určování nekróz
v pletivech se zkouška označuje jako “topografický tetrazoliový test“, ve zkratce TTC
(Pazdera, 2006).
O životaschopnosti semene rozhoduje poloha a rozsah neobarvených částí, ne
intenzita zabarvení. Barvení probíhá za předepsaných podmínek dle Metodiky pro
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zkoušení osiva a sadby. Předepsaná doba se může prodloužit, aby se vyloučil vliv
pomalého pronikání tetrazoliového roztoku do pletiv (Potyšová, 2012).
Životaschopná jsou ta semena, která se obarví úplně, nebo jsou obarveny životně
důležité části. Neživotaschopná jsou semena, která nevykazují charakteristické
zbarvení, nebo mají nezbarvená místa v životně důležitých částech (Potyšová, 2012).

Obrázek 10: TTC kukuřice (+ životaschopná s.)

Obrázek 11: TTC pšenice (č. 1 – 4 jsou
životaschopná, ostatní neživotaschopná)

Postup stanovení:
Nevyklíčená plevelná semena z jednotlivých vzorků byla příčně rozříznuta a na jejich
průřez se aplikoval 1% vodný roztok tetrazoliové soli. Po stanovené době, v našem
případě po 17 hodinách se zhodnotilo vzniklé zbarvení semen a vyhodnotila se jejich
životaschopnost.
Fotodokumentace semen viz příloha 1.
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5

VÝSLEDKY
Botanická čistota a procentuální zastoupení plevelných druhů

5.1

Vzorek č. 1

5.1.1

Výrobce: Mr. Corn (Německo)
Deklarované složení: žluté proso, maroko proso, senegalské proso, lesknice, letní řepka,
lněné semínko, konopí, niger
Použití pro: exotické ptactvo
Tabulka 1: Semena plevelných druhů ve vzorku č. 1

Semena plevelných druhů Počet semen
laskavec ohnutý

17

merlík bílý

9

bér sivý

14

jílek vytrvalý

3

svlačec rolní

4

Tabulka 2: Přehled hmotností a % zastoupení plevelných druhů ve vzorku č. 1

Semena plevelných
druhů

Hmotnost
[g]

% zastoupení nečistot
ve vzorku (Q)

laskavec ohnutý

0,010

0,007

merlík bílý

0,008

0,005

bér sivý

0,014

0,009

jílek vytrvalý

0,009

0,006

svlačec rolní

0,087

0,058

Celkem (Y)

0,128

0,09

•

X1 =

Botanická čistota v %

150 − (0,128 + 0)
⋅ 100 = 99,91%
150
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Vzorek č. 2

5.1.2

Výrobce: Mr. Corn (Německo)
Deklarované složení: žluté proso, oves nahý, lesknice, letní řepka, lněné semínko,
konopí, niger, tuřín přírodní, slunečnice bílá
Použití pro: divoké ptactvo
Tabulka 3: Semena plevelných druhů ve vzorku č. 2

Semena plevelných druhů

Počet semen

svízel přítula

8

jílek vytrvalý

7

bér sivý

4

rdesno ptačí

2

penízek rolní

18

Tabulka 4: Přehled hmotností a % zastoupení plevelných druhů ve vzorku č. 2

Semena plevelných
druhů

Hmotnost
[g]

% zastoupení nečistot
ve vzorku (Q)

svízel přítula

0,034

0,023

jílek vytrvalý

0,021

0,014

bér sivý

0,004

0,003

rdesno ptačí

0,001

0,0007

penízek rolní

0,007

0,005

Celkem (Y)

0,067

0,05

•

X2 =

Botanická čistota v %

150 − (0,067 + 0)
⋅ 100 = 99,96%
150
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Vzorek č. 3

5.1.3

Výrobce: Mr. Corn (Německo)
Deklarované složení: žluté proso, oves nahý, lesknice, letní řepka, lněné semínko,
konopné semínko, niger, maroko proso, světlice barvířská, slunečnice černá, slunečnice
bílá
Použití pro: velké papoušky
Tabulka 5: Semena plevelných druhů ve vzorku č. 3

Semena plevelných druhů

Počet semen

penízek rolní

10

chrpa modrák

1

laskavec ohnutý

5

merlík bílý

9

rdesno blešník

5

bér sivý

10

Tabulka 6: Přehled hmotností a % zastoupení plevelných druhů ve vzorku č. 3

Semena plevelných
druhů

Hmotnost
[g]

% zastoupení nečistot
ve vzorku (Q)

penízek rolní

0,004

0,003

chrpa modrák

0,002

0,001

laskavec ohnutý

0,003

0,002

merlík bílý

0,008

0,005

rdesno blešník

0,002

0,001

bér sivý

0,010

0,007

Celkem (Y)

0,029

0,02

•

X3 =

Botanická čistota v %

150 − (0,029 + 0)
⋅ 100 = 99,98%
150
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Vzorek č. 4

5.1.4

Výrobce: Avicentra (Maďarsko)
Deklarované složení: světlice barvířská, oves nahý, žluté proso, pohanka obecná,
slunečnice bílá, slunečnice černá, kukuřice žlutá, kukuřice červená
Použití pro: velké papoušky
Ve vzorku č. 4 nebyly nalezeny žádné plevelné druhy semen.
Vzorek č. 5

5.1.5

Výrobce: Darwin’s (Česká republika)
Deklarované složení: oves nahý, pšenice, žluté proso, lesknice, maroko proso,
senegalské proso, bílkovinné extrakty rostlinného původu, minerální látky
Použití pro: andulky
Tabulka 7: Semena plevelných druhů ve vzorku č. 5

Semena plevelných druhů

Počet semen

bér sivý

5

Tabulka 8: Přehled hmotností a % zastoupení plevelných druhů ve vzorku č. 5

Semena plevelných
druhů
Bér sivý

•

X5 =

Hmotnost
[g]
0,005

% zastoupení nečistot ve
vzorku (Q=Y)
0,003

Botanická čistota v %

150 − (0,005 + 0)
⋅ 100 = 99,99%
150
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5.1.6

Vzorek č. 6

Výrobce: Forestina s.r.o. (Německo – Mnichov)
Deklarované složení: slunečnice černá, slunečnice žíhaná, oves nahý, pšenice, žluté
proso, lněné semínko, řepka ozimá
Použití pro: venkovní ptactvo
Tabulka 9: Semena plevelných druhů ve vzorku č. 6

Semena plevelných druhů

Počet semen

svízel přítula

6

laskavec ohnutý

10

Tabulka 10: Přehled hmotností a % zastoupení plevelných druhů ve vzorku č. 6

Semena plevelných
druhů

Hmotnost
[g]

% zastoupení nečistot
ve vzorku (Q)

svízel přítula

0,026

0,017

laskavec ohnutý

0,006

0,004

Celkem (Y)

0,032

0,02

•

X6 =
5.1.7

Botanická čistota v %

150 − (0,032 + 0)
⋅ 100 = 99,98%
150
Vzorek č. 7

Výrobce: AGRO CS a.s. (Česká republika)
Deklarované složení: oves nahý, žluté proso, slunečnice černá, kukuřice
Použití pro: venkovní ptactvo – krmítková směs Ptačí bufet
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Tabulka 11: Semena plevelných druhů ve vzorku č. 7

Semena plevelných druhů Počet semen
svízel přítula

5

bér sivý

6

Tabulka 12: Přehled hmotností a % zastoupení plevelných druhů ve vzorku č. 7

Semena plevelných
druhů

Hmotnost
[g]

% zastoupení nečistot
ve vzorku (Q)

svízel přítula

0,022

0,015

bér sivý

0,006

0,004

Celkem (Y)

0,028

0,02

•

X7 =

Botanická čistota v %

150 − (0,028 + 0)
⋅ 100 = 99,98%
150

5.1.8

Vzorek č. 8

Výrobce: Apetit (Česká republika - Chotěboř)
Deklarované složení: slunečnice bílá, slunečnice žíhaná, žluté proso, červené proso,
oves nahý, slunečnice černá, tuřín přírodní
Použití pro: malé papoušky
Tabulka 13: Semena plevelných druhů ve vzorku č. 8

Semena plevelných druhů

Počet semen

bér sivý

10

kostřava luční

2
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Tabulka 14: Přehled hmotností a % zastoupení plevelných druhů ve vzorku č. 8

Semena plevelných
druhů

Hmotnost
[g]

% zastoupení nečistot
ve vzorku (Q)

bér sivý

0,010

0,007

kostřava luční

0,003

0,002

Celkem (Y)

0,013

0,009

•

X8 =

Botanická čistota v %

150 − (0,013 + 0)
⋅ 100 = 99,99%
150

5.1.9

Vzorek č. 9

Výrobce: Tatrapet (Slovensko)
Deklarované složení: slunečnice černá, slunečnice žíhaná, oves nahý, žluté proso, kardi,
pšenice, řepka ozimá, pohanka obecná, tuřín přírodní, lněné semínko
Použití pro: středně velké papoušky
Tabulka 15: Semena plevelných druhů ve vzorku č. 9

Semena plevelných druhů

Počet semen

ambrozie peřenolistá

8

svízel přítula

7

bér sivý

5

rdesno blešník

32

39

Tabulka 16: Přehled hmotností a % zastoupení plevelných druhů ve vzorku č. 9

Semena plevelných
druhů

Hmotnost
[g]

% zastoupení nečistot
ve vzorku (Q)

ambrozie peřenolistá

0,004

0,003

svízel přítula

0,031

0,021

bér sivý

0,005

0,003

rdesno blešník

0,013

0,009

Celkem (Y)

0,053

0,04

•

X9 =

Botanická čistota v %

150 − (0,053 + 0)
⋅ 100 = 99,96%
150

5.1.10

Vzorek č. 10

Výrobce: Apetit (Česká republika - Chotěboř)
Deklarované složení: oves nahý, řepka ozimá, lesknice, konopné semínko, lněné
semínko, oves pluchatý žlutý, pšenice, žluté proso
Použití pro: kanáry
Tabulka 17: Semena plevelných druhů ve vzorku č. 10

Semena plevelných druhů

Počet semen

rdesno blešník

34

svízel přítula

2

merlík bílý

8

bér sivý

8
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Tabulka 18: Přehled hmotností a % zastoupení plevelných druhů ve vzorku č. 10

Semena plevelných
druhů

Hmotnost
[g]

% zastoupení nečistot
ve vzorku (Q)

rdesno blešník

0,014

0,009

svízel přítula

0,009

0,006

merlík bílý

0,007

0,005

bér sivý

0,008

0,005

Celkem (Y)

0,038

0,03

•

X 10 =
5.1.11

Botanická čistota v %

150 − (0,038 + 0)
⋅ 100 = 99,97%
150
Vzorek č. 11

Výrobce: BIOKRON s.r.o. (Česká republika - Blučina)
Deklarované složení: slunečnice žíhaná, slunečnice černá, žluté proso, oves setý, kardi,
lesknice, čirok, pšenice, konopné semínko, pohanka obecná, podzemnice olejná,
banány, dýňové semínko
Použití pro: papoušky
Tabulka 19: Semena plevelných druhů ve vzorku č. 11

Semena plevelných druhů

Počet semen

ježatka kuří noha

6

merlík bílý

20

41

Tabulka 20: Přehled hmotností a % zastoupení plevelných druhů ve vzorku č. 11

Semena plevelných
druhů

Hmotnost
[g]

% zastoupení nečistot
ve vzorku (Q)

ježatka kuří noha

0,004

0,003

merlík bílý

0,017

0,011

Celkem (Y)

0,021

0,014

•

Botanická čistota v %

X 11 =

150 − (0,021 + 0)
⋅ 100 = 99,99%
150

5.2

Klíčivost a životaschopnost semen

Klíčivost a životaschopnost semen se neprováděla u vzorku č. 4, protože vzorek
neobsahoval žádné plevelné druhy. Dále u vzorků č. 5 a 7 se neprováděla zkouška
životaschopnosti, protože všechna semena ve vzorku vyklíčila.
Tabulka klíčivosti a životaschopnosti semen všech vzorků viz příloha 2.

5.3

Shrnutí

Ve vzorku č. 1 činil obsah všech nečistot celkem 0,09%. Z toho největší zastoupení měl
svlačec rolní s 0,058%. Nejlepší klíčivost semen měl svlačec rolní a jílek vytrvalý
(100%). Biochemické zkoušky životaschopnosti prokázaly, že kromě vyklíčených
semen byla živá i nevyklíčená semena béru sivého. Botanická čistota vzorku je 99,91%.
Ve vzorku č. 2 činil obsah všech nečistot celkem 0,05%. Z toho největší zastoupení
měl svízel přítula s 0,023%. Nejlepší klíčivost semen měl bér sivý a rdesno ptačí
(100%). Biochemické zkoušky životaschopnosti prokázaly, že nevyklíčená semena ve
vzorku byla mrtvá. Botanická čistota vzorku je 99,96%.
Ve vzorku č. 3 činil obsah všech nečistot celkem 0,02%. Z toho největší zastoupení
měl bér sivý s 0,007%. Nejlepší klíčivost byla u semen chrpa modrák, laskavec ohnutý a
rdesno blešník (100%). Biochemické zkoušky životaschopnosti prokázaly, že kromě
vyklíčených semen byla živá i nevyklíčená semena béru sivého. Botanická čistota
vzorku je 99,98%.
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Jelikož u vzorku č. 4 nebyla nalezena žádná semena plevelných druhů, jeví se
vzorek jako nejvhodnější.
Ve vzorku č. 5 činil obsah všech nečistot celkem 0,003%. Ve vzorku byl nalezen
pouze bér sivý. Jeho klíčivost byla 100%. Biochemická zkouška životaschopnosti
semen se neprováděla. Botanická čistota vzorku je 99,99%.
Ve vzorku č. 6 činil obsah všech nečistot celkem 0,02%. Z toho největší zastoupení
měl svízel přítula s 0,017%. Nejlepší klíčivost semen měl svízel přítula (100%).
Biochemické zkoušky prokázaly, že nevyklíčená semena ve vzorku byla mrtvá.
Botanická čistota vzorku je 99,98%.
Ve vzorku č. 7 činil obsah všech nečistot celkem 0,02%. Z toho největší zastoupení
měl svízel přítula s 0,015%. U obou plevelných druhů byla klíčivost semen 100%.
Biochemická zkouška životaschopnosti semen se neprováděla. Botanická čistota vzorku
je 99,98%.
Ve vzorku č. 8 činil obsah všech nečistot celkem 0,009%. Z toho největší zastoupení
měl bér sivý s 0,007%. Nejlepší klíčivost semen byla u kostřavy luční (100%).
Biochemické zkoušky životaschopnosti prokázaly, že kromě vyklíčených semen byla
živá i nevyklíčená semena béru sivého. Botanická čistota vzorku je 99,99%.
Ve vzorku č. 9 činil obsah všech nečistot celkem 0,04%. Z toho největší zastoupení
měl svízel přítula s 0,021%. Nejlepší klíčivost semen měl bér sivý (100%).
Biochemické zkoušky životaschopnosti prokázaly, že kromě vyklíčených semen byla
živá i nevyklíčená semena ambrozie peřenolisté. Botanická čistota vzorku je 99,96%.
Ve vzorku č. 10 činil obsah všech nečistot celkem 0,03%. Z toho největší zastoupení
mělo rdesno blešník s 0,005%. Nejlepší klíčivost semen měl svízel přítula (100%).
Biochemické zkoušky životaschopnosti prokázaly, že nevyklíčená semena ve vzorku
byla mrtvá. Botanická čistota vzorku je 99,97%.
Ve vzorku č. 11 činil obsah všech nečistot celkem 0,014%. Z toho největší
zastoupení měl merlík bílý s 0,011%. Nejlepší klíčivost semen měla ježatka kuří noha
(100%). Biochemické zkoušky životaschopnosti prokázaly, že nevyklíčená semena ve
vzorku byla mrtvá. Botanická čistota vzorku je 99,99%.
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6

DISKUZE

Při rozboru zkušebních vzorků krmných směsí bylo mimo jiné nalezeno několik semen
ambrozie peřenolisté. Jedná se o karanténní rostlinu, která vyvolává silné alergické
reakce, jak u lidí, tak i u zvířat. Ve vzorku č. 9 obsahovala ambrozie 4mg. Podle
metodiky pro stanovení botanické čistoty je povolený limit 50mg/kg krmné směsi.
Evropská komise požádala organizaci EFSA2, aby prozkoumala dopad této rostliny
na zdraví lidí, zvířat nebo na životní prostředí a její další šíření. Organizace došla
k závěru, že neexistuje žádný přímý důkaz, kde by mohla ambrozie způsobit zánik
rostlinných druhů. Nicméně existují určité náznaky, že by se mohla stát velmi agresivní
v některých ekologicky cenných stanovištích a mohla by přispět ke ztrátě druhové
bohatosti. Proto je zapotřebí dalších ekologických studií (EFSA, 2010).
Semena ambrozie se nejvíce šíří v krmných směsích pro hospodářská zvířata a
ptactvo. Komerční krmiva pro hospodářská zvířata procházejí několika procesy
zpracování. Při těchto procesech dochází k zničení semen ambrozie a tím k zabránění
šíření této rostliny. Naopak krmné směsi pro ptactvo těmito procesy zpracování
neprocházejí, a proto často obsahují značné množství semen ambrozie, jak dokládá i
moje práce. Kontrola těchto směsí je důležitá, protože nekonzumovaná část směsí často
končí na kompostech, zahradách a jiných skládkách, kde jsou dobré podmínky pro
začátek invaze a navíc je to blízko obydlí, což je z hlediska lidského zdraví obzvlášť
nebezpečné (EFSA, 2010).
Proto by bylo dobré pečlivěji sledovat složení krmiva, doplnit mezery v legislativě
invazních rostlin a tím zabránit dalšímu šíření ambrozie a jiných invazních druhů
v Evropě. Tato bakalářská práce by mohla posloužit jako podnět k takovéto činnosti.

2

European Food Safety Authority – Evropský úřad pro bezpečnost potravin a krmiv
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ZÁVĚR

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi zavlékání invazních rostlin do ČR
v krmných směsích. Popisuje invazní rostliny a jejich problematiku.
V rámci této práce jsem provedla rozbor zkušebních vzorků krmných směsí pro
ptactvo. Zjistila jsem procentuální zastoupení plevelných semen ve vzorku a následně
jsem vyhodnotila nejméně rizikového výrobce krmných směsí.
Z praktické části vyplývá, že z uvedených vzorků krmných směsí je nejvhodnější
vzorek č. 4 (krmná směs pro velké papoušky od výrobce Avicentra – Maďarsko), který
neobsahoval žádná semena plevelných druhů rostlin.
Za další nejméně rizikový vzorek považuji vzorek č. 5, což je krmná směs pro
andulky od výrobce Darwin’s – Česká republika. Tento vzorek obsahoval 0,003%
plevelných semen.
Naopak za nejrizikovější vzorek považuji vzorek č. 1. Jedná se o krmnou směs pro
exotické ptactvo od výrobce Mr. Corn – Německo. Tento vzorek obsahoval 0,09%
plevelných semen.
Dále jako rizikový považuji vzorek č. 9, což je krmná směs pro středně velké
papoušky od výrobce Tatrapet – Slovensko. Vzorek obsahoval 0,04% plevelných
semen. Z toho 0,003% obsahovala pouze ambrozie peřenolistá, což odpovídá 4mg
v krmné směsi.
Z mnoha pohledů je problematika zavlékání invazních rostlin do ČR velmi důležitá
a proto by bylo dobré se tomuto problému dále věnovat. Jak dokládá má práce je
zavlékání invazních rostlin do ČR v krmných směsích aktuální problematikou a získané
poznatky mohou sloužit jako podnět pro zainteresované instituce ochrany přírody i další
výzkum šíření invazních rostlin.
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11.1 Příloha 1: Fotodokumentace
11.1.1

Fotografická příloha: Životaschopná semena

Foto 1. Ambrozie peřenolistá – vzorek č. 9

Foto 2. Bér sivý – vzorek č. 3
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11.1.2

Fotografická příloha: Neživotaschopná semena

Foto 3. Jílek vytrvalý – vzorek č. 2

Foto 4. Svízel přítula – vzorek č. 2
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11.2 Příloha 2
11.2.1
Vzorek

1

2

Tabulka klíčivosti a životaschopnosti semen všech vzorků
Semena
plevelných
druhů

Počet
vyklíčených
semen

Počet
Životaschopnost
nevyklíčených
semen

Klíčivost
[%]

laskavec ohnutý

14

3

neživotaschopné

82,4

merlík bílý

7

2

neživotaschopné

77,8

bér sivý

12

2

životaschopné

85,7

jílek vytrvalý

3

0

-

100

svlačec rolní

4

0

-

100

svízel přítula

6

2

neživotaschopné

75,0

jílek vytrvalý

5

2

neživotaschopné

75,1

bér sivý

4

0

-

100

rdesno ptačí

2

0

-

100

penízek rolní

15

3

neživotaschopné

83,3

penízek rolní

8

2

neživotaschopné

80,0

chrpa modrák

1

0

-

100

laskavec ohnutý

5

0

-

100

merlík bílý

7

2

neživotaschopné

77,8

rdesno blešník

5

0

-

100

bér sivý

8

2

3

-

4
5

-

životaschopné
-

80,0

-

-

bér sivý

5

0

-

100

svízel přítula

6

0

-

100

laskavec ohnutý

8

2

neživotaschopné

80,0

svízel přítula

5

0

-

100

bér sivý

6

0

-

100

bér sivý

7

3

kostřava luční

2

0

6

7
životaschopné

70,0

8
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-

100

9

ambrozie
peřenolistá

6

2

životaschopné

75,0

svízel přítula

6

1

neživotaschopné

85,7

bér sivý

5

0

-

100

rdesno blešník

27

5

neživotaschopné

84,4

rdesno blešník

25

9

neživotaschopné

73,5

svízel přítula

2

0

-

100

merlík bílý

6

2

neživotaschopné

75,0

bér sivý

6

2

neživotaschopné

75,0

ježatka kuří
noha

6

0

-

100

merlík bílý

16

4

neživotaschopné

80,0

10

11
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