
Hodina 11

Lesní semenářství



� Semenné porosty

� založeny  uměle z osiva z fenotypové třídy „A“

� zrušeny z vyhláškou 82/96 sb.

� slouží k zachování genofondu  nejcennějších 

porostů

▪ výměra min. 2 ha, oplocení, ochrana, výchova

▪ byly to uznané jednotky na základě žádosti 
.                                                          (zakládány v PLO)
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� Semenné sady :

� účelové výsadby selektovaných klonů nebo RM 

získaného z RS

� určeny pro generativní způsob reprodukce 

(roubovanci plodí dříve, snadnější sběr)

� zakládání, zásahy a změny musí být schváleny a 

registrovány pověřenou osobou

� je izolován nebo obhospodařován tak, aby bylo 

omezeno  nebo vyloučeno sprášení z okolními 

rostlinami
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� Klon (KL) (příloha č.26 V 29/04)

� je  skupina vegetativních  potomků získaných 

z jediného výchozího vysoce  kvalitního  jedince (RS) 

▪ vegetativním množením 

▪ řízkováním,  roubováním,  hřížením, dělením

� Směs klonů  (příloha č.26 V 29/04)

� směs určených klonů se stanovenými podíly 

jednotlivých klonů z RS      
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� Rouby: z RS,  z vrcholových částí, koncem 

února,  20-30 cm délka, štěpařský  vosk, sáčky, 

písek,  uskladnit  +1-2 oC (sklep, sněžná jáma,  

klimatizovaný sklad)

� Podnože: 3-4leté sazenice ze semen RS nebo 

FT- A,B

� Roubování: (spojení roubu s podnoží - učebnice 

str. 32, 33)  na kozí nožku,  do boku, pod kůru, 

na kapsu, spojkování
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� Volba plochy:  300 m od stejné dřeviny, 

výměra 2-5 ha, oplocení, rovinatý terén

� Spon: velký (6x6, 5x7), vysazují se podle 

schématu, aby se zabránilo vzájemnému  

opýlení roubovanců stejného RS, klonu.

� Plodnost: za 3-5 let (podle dřeviny)

� Ošetřování, hnojení, formování korunek
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� Provenienční plochy a klonové archívy:  sledují 

proměnlivost dědičných znaků,  vzrůstu a odolnosti 

dřevin stejného druhu pěstovaných mimo místo 

výskytu.  Výsadba podle plánku, jednotlivě nebo ve 

skupinách

� Banka lesního osiva: uchovává části semenných 

oddílů s vysokou genetickou hodnotou, od r. 1994 

v semenářském závodě v Týništi n.O

� Uskladněno ve vakuovaných PE pytlích při 

teplotě –22 oC.
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