
 
Hodina 18 

Lesní semenářství 
 



1. Význam lesa, lesní porost a jeho skladba, semenářství 
1. Kritéria hodnocení jakosti plodů a semen a způsoby 

zjišťování jakosti lesního osiva 
2. Jakost lesního osiva 

1. Výsevní hodnota (původ, čistota, klíčivost, životnost) 
2. Původ  osiva  (provenience) je základem celého hodnocení osiva. 
3. Semena neznámého původu nesmíme vysévat! 
4. Každá zásilka, partie semen z uznaných porostů musí být doložena  

listem o původu se všemi potřebnými údaji, podle kterých můžeme 
hodnotit původ osiva a jeho vlastnosti. 

5. Průměrný vzorek: množství semene (v g) stanovené pro  hodnocení 
jakost 

1. BO – 50 g, JD – 100 g, BK – 500 g 
2. získává se z horní a střední vrstvy oddílu (asi  8násobek) a křížovým dělením  

požadované množství 

6. Rozborový vzorek – získaný z průměrného 
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 kriteria (uč. str. 54) 
 sypavost šišek – hmotnost čistých semen po vyluštění prům. 

vzorku šišek v %   
 čistota – hmotnost čistých semen vyjádřená v % prům. vzorku 

(ze 2 rozborových vzorků, pinzetou oddělit nečistoty, zvážit) 
 podíl plných semen – počet plných semen z celku v % 
 klíčivost – podíl vyklíčených čistých semen z celkového počtu 

zaklíčených semen v % 
 energie klíčivosti – počet čistých semen vyklíčených za určitou 

dobu (5-7 dní) v %  
▪ klíčidla –pro malá semena (Jakobsenovo, SLH), 18 hod. máčení v čisté 

vodě (18-20 °C) desinfekce, teplota 20-30 °C, 70% vlhkosti 
▪ vegetační nádoby – pro velká semena (DB, BK), perforované dno, 8 cm 

vlhkého křemitého písku, rozložená semena, 1cm násypka, tmavá 
místnost, 24 °C, 95 % vlhkosti (zalévat denně) 
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 absolutní hmotnost – hmotnost 1000 čistých 
semen v g 

 životnost semena – počet živých semen 
zjištěných 

  vitálním barvením  klíčků (1% roztok tetrazolia) 

  zkouškou řezem 

 rentgenem 
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 Orientační rozbory – během manipulace a skladování 
(zaslat vzorek k rozboru) sypavost, plnost, klíčivost apod., 
 VS, sem. závod, zem. laboratoř 
 znaky kvality semenného materiálu: (dle vyhl. 29) 

▪ čistota 
▪ hmotnost 1000 ks semen 
▪ energie klíčení 
▪ klíčivost nebo životnost 
▪ počet klíčivých /živých/ semen v 1 kg 

 

Hodina 19 
Význam lesa, lesní porost a jeho skladba, semenářství 
LESNÍ SEMENÁŘSTVÍ -  Semenářsko-šlechtitelské stanice  
  
                                VS Uh. Hradiště, sem. závod Týniště n. O, VS Opočno 
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