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Na zuberských políčkách vyšlechtili nové odrůdy pícnin
Jak se daří odborníkům z OSEVY PRO, Výzkumné stanice travinářské v Zubří, realizovat vědecké projekty? O tom jsme si povídali s jejím ředitelem Radkem Macháčem:
 Výzkumná stanice travinářská, která
byla založena v roce 1920 v Rožnově pod
Radhoštěm, patří k nejstarším pícninářským pracovištím v Evropě. Co tehdy bylo
jejím hlavním úkolem?

Zvýšit úroveň hospodaření na loukách
a pastvinách v horských a podhorských
oblastech. Což se podařilo. Došlo k nebývalému rozvoji nového odvětví - travního
semenářství - na Valašsku, ve východních
Čechách a na jihozápadní Moravě. Vznik
ojedinělého komplexu šlechtění, semenářství, čištění a obchodu výrazně ovlivnil v údobí mezi válkami hospodářské
i sociální podmínky regionu. V 30. letech
minulého století se Výzkumná stanice travinářská (VST) stala iniciátorkou založení
Sdružení množitelů travních semen a Československo se tak zařadilo k významným
vývozcům travních i jetelových semen.
Tvůrčí úsilí bylo korunováno v roce 1940
povolením 15 „rožnovských“ odrůd.
Padesátá léta minulého století a socializace zemědělství přinesla útlum činnosti
stanice. Šlechtění bylo přesunuto do Bartošovic, došlo k významným personálním
změnám a travní semenářství se v té době
ponořilo do hluboké krize, protože zájem
stranických a státních orgánů se soustředil jen na obiloviny, maso, mléko a vejce.

K oživení došlo až koncem šedesátých let,
kdy se travní semenářství začalo pozvolna
rozvíjet a VST hrála klíčovou roli při zavádění velkovýrobních technologií pěstování
trav na semeno. V roce 1982 bylo pracoviště přesunuto do nových, modernějších prostor v Zubří. Po roce 1989 došlo
k restrukturalizaci stanice a následné
privatizaci. Od roku 1994 je VST Zubří
odštěpným závodem privátní organizace
OSEVA PRO, s. r. o., Praha.
 Nové ekonomické podmínky přinesly
změnu financování české vědy. Jak se to
projevilo ve VST Zubří?
Grantový systém se stabilizoval a my
jsme se úspěšně zapojili do řešení výzkumných projektů. Zvýšila se i zahraniční spolupráce s významnými pícninářskými pracovišti v Evropě, USA a Novém Zélandu.
V současné době se zaměřujeme na studium a hodnocení genových zdrojů trav.
Zkoumáme jejich pícninářskou a semenářskou agrotechniku, metody zvyšování
druhové diverzity travních porostů, možnosti jejich energetického využití a metody
zakládání i ošetřování neprodukčních
porostů trav včetně způsobu zpracování
na biomasu. Nadále se věnujeme šlechtění stávajícího sortimentu odrůd a také
novošlechtění vybraných druhů trav a dalších plodin. Nedílnou součástí činnosti
VST je i poradenství. Prodáváme také
osiva trav, sadbu zeleniny a květin. Pro
domácí i zahraniční společnosti testujeme
šlechtitelské materiály, pesticidy a biologické přípravky.
 Jaké jsou nynější nejvýznamnější
úspěchy VST v Zubří?
Zasloužili jsme se o nové odrůdy úzkolisté lipnice luční Zuzky, pohanky a lupiny
bílé. Uplatňujeme nové metody při zakládání pícních i semenářských porostů trav,
při ochraně trávosemenných porostů
proti plevelům, významným chorobám
a škůdcům. Věnujeme se i ekologickému
pěstování trav na semeno a obnovujeme

Sklizeň trav ze zuberských luk poslouží na píci i na semeno.
porosty na lidmi poškozených stanovištích, například na důlních výsypkách,
silničních náspech, porostech CHKO Beskydy převedených na ornou půdu apod.
Kromě toho jsme kurátorem genofondové
kolekce travin v rámci Národního programu konzervace a využití genetických
zdrojů rostlin a agro-biodiverzity.

ICONFORS jsme se věnovali zlepšení
metod konzervace genetických zdrojů
pícnin, v projektu SURE jsme se zabývali obnovou ploch poškozených lidskou činností a ve výzkumném úkolu
SALVERE sledujeme polopřirozené
travní porosty jako zdroj pro zvyšování
biodiverzity.

 A zahraniční spolupráce?
Podíleli jsme se na organizaci
významných mezinárodních konferencí, například na setkání šlechtitelů
trav a jetelovin Eucarpia v roce 2003
nebo na sympoziu Evropské lukařské
federace v roce 2009. V rámci projektu

 Věnujete se i publikační činnosti?
Výsledky výzkumné práce pravidelně zveřejňujeme v české i zahraniční
odborné literatuře. Pracovníci VST Zubří
vydali knihu Trávy pěstované na semeno,
která na výstavě Země živitelka 2010 získala ocenění Zlatý klas.
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 Do jaké míry informujete o činnosti
vaší výzkumné společnosti místní občany?
Mnozí nás navštěvují zejména s příchodem jara, kdy si ve sklenících kupují
pelargonie a zeleninovou přísadu. Pro
veřejnost však připravujeme Den otevřených dveří. Uskuteční se v sobotu
15. září a srdečně zveme všechny milovníky přírody ze Zubří i okolí.
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