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ÚVOD

Jedle bělokorá (Abies alba L.) tvoří významnou složku v přirozené 
skladbě našich lesů. Kvůli plošnému kácení, holosečnému způsobu 
hospodaření, vlivu imisí, působení škodlivých činitelů a také nedosta-
tečné přirozené obnově její stav drasticky poklesl (Zatloukal 2001), 
a to až na 1 % z celkové plochy porostní půdy (Zpráva 2009). Podle 
koncepce cílového zastoupení dřevin v lesích ČR by se měl v časovém 
horizontu 100 let zvýšit podíl jedle na 5 % (Kantor 2001). Vzhledem 
k rozsahu poškození jedlových porostů a nízkému plošnému zastou-
pení nelze takového cíle dosáhnout pouze přirozenou obnovou. Pro 
úspěšné vypěstování dostatečného množství sazenic je potřeba nejen 
kvalitní osivo, ale především vhodná předosevní příprava (strati� ka-
ce). V současné době dochází u jedle až k 60 – 80 % ztrátám výtěž-
nosti (Pařízek, ÚHÚL, ústní sdělení), což může být způsobeno např. 
nedostatečně dlouhou strati� kací semen. Semena všech druhů jedlí 
se vyznačují fyziologickou dormancí (Kolotelo 1998; Edwards 
[on-line]; Black et al. 2006), která je způsobena přítomností nativ-
ních inhibitorů v embryu nebo megagametofytu, kde blokují aktivitu 
enzymů podmiňujících klíčení semen (Baskin, Baskin 2001). Dor-
mance je mechanismem, který brání semeni, aby na podzim předčas-
ně vyklíčilo a následně nebylo poškozeno nízkými zimními teplotami 
(Kolotelo 1998). Pro překonání dormance se semena jedle vystavují 
nízkým teplotám, při kterých dochází k odbourávání inhibitorů (např. 
ABA) (Kolotelo 1998; Barthe et al. 2000). Odbourání dormance 
se u semen jedle provádí strati� kací „klasicky“ s vlhkým strati� kač-

ním médiem, nebo bez média (Lesnický naučný slovník 1995; Suszka 
2000; Black et al. 2006). Délka strati� kace je obvykle 21 či 28 dnů 
u laboratorních testů (Young, Young 1992; Ista 2011), přičemž del-
ší strati� kace je využívána ve školkařské praxi (Edwards [on-line]). 
Hlavová (2001) doporučuje strati� kaci krátkodobě skladovaných 
semen jedle jeden měsíc, u dlouhodobě skladovaného osiva by měla 
být délka strati� kace prodloužena na dva měsíce. Před zahájením stra-
ti� kace se u dlouhodobě skladovaných semen jedlí postupně obsah 
vody zvýší z 10 % až na 32 % (Chválová 1999; Hlavová 2001), při-
čemž semeno nesmí po dobu strati� kace vyschnout (Hlavová 2001). 
Během strati� kace mohou některá méně dormantní semena začít 
nakličovat, a nebo mohou být více napadána houbami či bakteriemi 
(Edwards 1982). Případnému předčasnému klíčení během strati� ka-
ce, ke kterému dochází zejména při prodloužení předosevní přípra-
vy (Gradi 1963), lze zamezit mírným snížením teploty (Cafourek 
1999; Hlavová 2001) nebo snížením obsahu vody (tzv. strati� kace re-
dry, Edwards [on-line]). Strati� kace je vedle překonání klíčního kli-
du také prostředkem pro urychlení klíčení, zajišťuje větší uniformitu 
vzcházení (Cafourek 1999), navíc jsou semena schopna klíčit ve vět-
ším teplotním rozmezí (Adkins et al. 1984; Suszka 2000). Délka stra-
ti� kace spolu s výsledky zkoušky klíčivosti dávají informaci o hloubce 
dormance oddílu semen. Semena s hlubší dormancí po strati� kaci klí-
čí výrazně rychleji než semena nestrati� kovaná, u semen se slabší dor-
mancí rozdíl v rychlosti klíčení strati� kovaných a nestrati� kovaných 
semen není tak výrazný (Edwards [on-line]). Semena jedle v dor-
mantním stavu lze vyset na podzim ihned po sběru. Odbourání dor-
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mance proběhne přirozeně během zimy nebo brzy na jaře, je zde však 
nebezpečí poškození semenáčků pozdními mrazíky. Výsev na jaře, ať 
krátkodobě skladovaného osiva s vlhkostí cca 18 % při 3 °C nebo osiva 
skladovaného se sníženým obsahem vody 8 – 11 % při –7 °C, vyžadu-
je strati� kaci (Hlavová 1999). Kvalita semen jedlí se zjišťuje pomo-
cí zkoušky životnosti barvením v tetrazoliu nebo zkoušky klíčivosti. 
U většiny druhů jedlí se při zkoušce klíčivosti inkubují hydratovaná 
semena 21 dnů při 3 až 5 °C a poté 28 dnů při střídavé teplotě 20/30 °C 
(tma / světlo) (ČSN 48 1211 2006). Tři týdny inkubace (čili strati� kace 
bez média) by měly dostačovat k odstranění dormance semen jedle 
bělokoré, přesto se ale na konci zkoušky klíčivosti u některých oddílů 
objevují tzv. svěží semena. Jsou to pevná a zdravá, ale stále dormantní 
semena, u kterých je pravděpodobné, že by (po překonání dormance) 
vyklíčila v normální semenáček (ČSN 48 1211).

Cílem tohoto experimentu bylo a) ověřit vliv delší strati� kace na klíči-
vost a vzcházivost semen jedle bělokoré a b) porovnat klíčivost semen 
jedle bělokoré při dvou teplotách (konstantní a střídavé) po různě 
dlouhé době strati� kace. 

MATERIÁL A METODIKA

Semena 

Bylo použito osivo tří oddílů z LVS 5, PLO 40 Moravskoslezské Besky-
dy, kde proběhl sběr od 14. 9. do 17. 9. 2009. Před zahájením pokusů 
byla semena skladována v uzavřených PVC obalech ve 3 ± 2 °C (dále 
3 °C). Počáteční kvalita osiva (obsah vody, životnost a absolutní hmot-
nost) byla zjištěna podle ČSN 48 1211 (2006). Charakteristika použité-
ho osiva je uvedena v tab. 1.

Strati� kace

Strati� kace probíhala 3, 4, 5, 6 nebo 7 týdnů. Semena (4 x 100 semen 
každé varianty) byla umístěna na vlhký � ltrační papír do plastových 
krabiček (11 x 11 cm), ve kterých byla strati� kována ve tmě při 3 °C. 
Strati� kace byla zahajována postupně tak, aby zaklíčení semen nebo 
venkovní výsev všech variant proběhl ve stejném termínu.

Klíčivost

Po ukončení strati� kace byly nádoby se semeny přesunuty do klíčících 
skříní MLR 350 H (SANYO Electric, Co. Ltd., Japonsko). Polovina 
variant byla zaklíčena při konstantní teplotě 20 °C (16 hod tma/8 hod 
světlo) a druhá část při střídavé teplotě 20/30 °C (16 hod tma/8 hod 
světlo). Po 7, 10, 15, 21 a 28 dnech byla počítána a odstraňována seme-
na s klíčkem 4 x delším než je délka semene. Po 28 dnech byla nevy-

klíčená semena vyhodnocena a byl zjištěn počet semen svěžích, mrt-
vých, prázdných a napadených hmyzem. Hodnoty energie klíčení (po 
7 dnech) a klíčivosti (po 28 dnech) byly přepočítány na plná semena.

Vzcházivost

Semena strati� kovaná 3, 6 a 7 týdnů byla vyseta koncem dubna (28. 4. 
2010) do plastových nádob 58 x 37 x 10 cm s komerčním substrátem 
AGRO CZ (pH 5 – 7) a umístěna ve venkovních podmínkách. Výsev 
nestrati� kovaných semen proběhl už v polovině března (17. 3. 2011). 
U jednotlivých oddílů byl použit stejný počet semen a opakování jako 
při hodnocení klíčivosti. Vzešlé semenáčky byly hodnoceny v týden-
ních intervalech. Pokus byl ukončen v době (9 týdnů od dubnové-
ho výsevu strati� kovaných semen a 15 týdnů od březnového výsevu 
semen nestrati� kovaných), kdy již nebyl zaznamenán žádný nový 
semenáček. Teplotní maxima a minima vzduchu během vzcházivosti 
byla monitorována meteostanicí Davis Vantage Pro 2.

Statistická analýza

Pro porovnání rychlosti klíčení semen jednotlivých variant byly použi-
ty hodnoty energie klíčení plných semen a Mean germiantion time 
(MGT =∑(ti.ni) / (∑ni), kde ti je počet dnů od začátku zkoušky klíči-
vosti a ni je procento vyklíčených semen k danému časovému interva-
lu ti) (Fernandez et al. 1997). Pro zjištění vlivu jednotlivých faktorů 
(oddílu, délky strati� kace a teploty) a jejich vzájemné kombinace na 
rychlost klíčení a celkovou klíčivost byla data vyhodnocena vícefakto-
rovou analýzou variance, data vzcházivosti jednofaktorovou analýzou 
variance (ANOVA). Průměry byly porovnány za použití Tukey HSD 
testu (StatSo�  2005).

VÝSLEDKY
Vliv délky strati� kace a teploty během klíčení na rychlost klíčení 
a celkovou klíčivost

Energie klíčení (13 – 49 % při střídavé teplotě 20/30 °C a 9 – 47 % při 
konstantní teplotě 20 °C) byla významně ovlivněna délkou strati� kace 
(obr. 1), i když reakce jednotlivých oddílů byla rozdílná (tab. 2). Seme-
na všech oddílů strati� kovaná 6 nebo 7 týdnů klíčila při 20 °C signi� -
kantně lépe než semena po 3 nebo 4 týdnech strati� kace (obr. 1). 

Zvýšení rychlosti klíčení prodloužením strati� kace potvrdily také 
hodnoty MGT. 

U semen strati� kovaných pouze 3 týdny byla průměrná doba klí-
čení 12 – 16 dnů, po delší strati� kaci 4 a 5 týdnů se zkrátila na 10 
– 13 dnů a nejrychleji klíčila semena po 6 nebo 7 týdnech strati� ka-
ce (8 – 11 dnů, obr. 2). Celkově nebyla klíčivost významně ovlivněna 

Tab. 1.
Přehled osiva použitého v experimentu a jeho počáteční obsah vody, životnost a absolutní hmotnost
Summary of seeds used for the experiment and their initial moisture content, viability and 1,000 seeds weight

*Určeno podle ČSN 48 1211 (2006)/According to the Czech standard ČSN 48 1211 (2006)

Oddíl/
Seed lot

Uznaná jednotka/
Unit of approval

Nadmořská výš-
ka/Altitude above

sea level [m]

Sběr/
Collection date

Obsah vody/
Moisture content 

[%]*

Životnost/
Viability [%]*

Absolutní hmot-
nost/1,000 seeds 

weight [g]*
149/2009 CZ-2-2A-JD-3194-40-5-T 600-700 14-17.9.2009 16,4 79 52,83
150/2009 CZ-2-2A-JD-3196-40-5-T 19,4 78 47,61
152/2009 CZ-2-2A-JD-3203-40-5-T 19,3 72 50,07



VLIV PŘEDOSEVNÍ PŘÍPRAVY NA KLÍČIVOST A VZCHÁZIVOST SEMEN JEDLE BĚLOKORÉ

ZLV, 57, 2012 (3): 249-256 251

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7 10 15 28

 3 týdny stratifikace p i 3 °C (3 weeks of stratification at 3 °C)/klí ivost p i 20/30 °C (germination at 20/30 °C)
 3 týdny stratifikace p i 3 °C (3 weeks of stratification at 3 °C)/klí ivost p i 20 °C (germination at 20 °C)
 4 týdny stratifikace p i 3 °C (4 weeks of stratification at 3 °C)/klí ivost p i 20/30 °C (germination at 20/30 °C)
 4 týdny stratifikace p i 3 °C (4 weeks of stratification at 3 °C)/klí ivost p i 20 °C (germination at 20 °C)
5 týdn  stratifikace p i 3 °C ( 5 weeks of stratification at 3 °C)/klí ivost p i 20/30 °C (germination at 20/30°C)
5 týdn  stratifikace p i 3 °C ( 5 weeks of stratification at 3 °C/ klí ivost p i 20 °C (germination at 20 °C)
6 týdn  stratifikace p i 3 °C ( 6 weeks of stratification at 3 °C)/klí ivost p i 20/30 °C (germination at 20/30 °C)
6 týdn  stratifikace p i 3 °C ( 6 weeks of stratification at 3 °C)/klí ivost p i 20 °C (germination at 20 °C)
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Obr. 1.
Energie klíčení plných semen tří oddílů jedle bělokoré při teplotě 20 °C nebo 20/30 °C po předchlazení (3, 4, 5, 6 a 7 týdnů při 3 °C) 
Hodnoty ve sloupcích označeny * jsou signi� kantně rozdílné (Tukey HSD test, p < 0,05) od hodnot ostatních sloupců
Fig. 1.
Germination rate percentages of three seed lots of silver � r at 20 and/or 20/30 °C a� er prechilling treatment (3, 4, 5, 6, and 7 weeks at 3 °C)
Values in the columns marked with * are signi� cantly di� erent from the values of the other columns (Tukey HSD test, p < 0.05)

Obr. 2.
Průběh klíčivosti plných semen jedle bělokoré při teplotě 20 °C nebo 20/30 °C po předchlazení 3, 4 ,5, 6 a 7 týdnů ve 3 °C. Data jsou průměrem 
hodnot klíčivosti tří oddílů
Fig. 2.
Germination pro� les of full seeds strati� ed 3, 4, 5, 6, and 7 weeks at 3 °C and germinated at 20 and/or 20/30 °C. Data are the average of germi-
nation capacity of three seed lots
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Obr. 3.
Klíčivost plných semen tří oddílů jedle bělokoré při teplotě 20 °C nebo 20/30 °C po předchlazení (3, 4, 5, 6 a 7 týdnů při 3 °C) 
Fig. 3.
Germination percentages of three seed lots of silver � r at 20 and/or 20/30 °C a� er pre-chilling treatment (3, 4, 5, 6, and 7 weeks at 3 °C)
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Obr. 4.
Průběh vzcházení nestrati� kovaných a strati� kovaných (3, 6 a 7 týdnů při 3 °C) plných semen jedle bělokoré. Data jsou průměrem hodnot 
vzcházivosti tří oddílů
Fig. 4.
Seedling emergence of non-strati� ed and strati� ed (3, 6, and 7 weeks at 3 °C) full seeds of silver � r. Data are the average of capacity emergence 
of three seed lots

Teplota/Temperature 20°C

Teplota/Temperature 20/30°C



VLIV PŘEDOSEVNÍ PŘÍPRAVY NA KLÍČIVOST A VZCHÁZIVOST SEMEN JEDLE BĚLOKORÉ

ZLV, 57, 2012 (3): 249-256 253

teplotou během klíčení (obr. 3). Výsledky (tab. 2) sice ukazují statis-
ticky významný vliv teploty při klíčení na celkovou klíčivost semen, je 
to ale způsobeno významnými rozdíly mezi oddíly. Delší strati� kace 
nezvýšila prokazatelně klíčivost, avšak semena po 3 nebo 4 týdnech 
předosevní přípravy klíčila při teplotě 20/30 °C nesigni� kantně lépe 
(62 – 85 %) než při teplotě 20 °C (54 – 78 %, obr. 3). 

Vliv délky strati� kace na rychlost vzcházení a celkovou vzcházi-
vost 
Tři z testovaných variant strati� kací (3, 6 a 7 týdnů) byly odzkoušeny 
také při jarních výsevech v dubnu a porovnány se semeny nestrati� ko-
vanými, vysetými o 6 týdnů dříve v březnu 2011. Celková vzcházivost 
strati� kovaných semen se významně nelišila od vzcházivosti semen 
nestrati� kovaných (tab. 3). Semena všech tří oddílů ale rychleji vzchá-
zela po 6 nebo 7 týdnech strati� kace (MGT 33 – 35 dnů), než semena 
strati� kovaná 3 týdny (MGT 38 – 40 dnů) nebo semena nestrati� ko-
vaná (MGT 61 – 67 dnů) (obr. 4). Strati� kovaná semena jedlí zača-
la vzcházet po 4 týdnech, a po 9 týdnech bylo vzcházení ukončeno. 
Semenáčky nestrati� kovaných semen se objevily až po 7 týdnech 
a vzcházení trvalo až 15 týdnů (obr. 4). 

DISKUSE
Nejméně technicky i časově náročný způsob výsevu semen jedlí je 
možné provést na podzim, kdy se sesbírané šišky jedlí nechají samo-
volně proschnout a poté se vyluštěná semena vysévají. Před jarním 
výsevem se ale semena musí nejdříve strati� kovat. Semena použitých 
oddílů s obsahem vody 16,4 – 19,4 % byla až do začátku pokusů 
skladována při teplotě 3 °C. Takto uchovávaná semena začínají již 
během skladování pomalu odbourávat svou dormanci (Suszka 1999). 
Důležitým faktorem strati� kace je hydratace semen. V našem poku-
su byla semena před zkouškou klíčivosti a vzcházivosti strati� kována 
na vlhkém � ltračním papíru při 3 °C. Při této teplotě suché semeno 
absorbuje vodu pomaleji, ale dosahuje vyšší vlhkost (43 %) než seme-
na máčená ve vodě při pokojové teplotě (36 %) (Jones et al. 1991). 
Celková klíčivost semen se s prodlužující délkou strati� kace nezvýši-
la ani u jednoho z testovaných oddílů, což koresponduje se zjištěním 
Leadem (1989), která testovala klíčivost u tří oddílů jedle plstnato-
plodé (Abies lasiocarpa (Hook) Nutt.) po strati� kaci trvající 4 až 24 
týdnů. Významný rozdíl v klíčivosti nebyl zjištěn ani mezi testovanými 
teplotami 20 °C a nebo 20/30 °C v rámci jednotlivých oddílů, avšak 
semena předchlazená 3 nebo 4 týdny klíčila při teplotě 20/30 °C nesig-
ni� kantně lépe (62 – 85 %) než při konstantní teplotě 20 °C (54 – 78 %, 
obr. 3). Z toho je zřejmé, že střídavá teplota během laboratorní zkouš-
ky klíčivosti je pro semena jedle bělokoré vyhovující a nižší klíčivost 
u některých více dormantních oddílů semen může být způsobena buď 
nedostatečně dlouhou strati� kací (ČSN 48 1211 a ISTA 2011 uvádí 
3 týdny), nebo poškozením pryskyřičných váčků na povrchu semene 
během nešetrné manipulace se šiškami (Řezníčková 2011). Na roz-
díl od našich výsledků signi� kantně vyšší klíčivosti dosáhla Leadem 
(1989) u výše zmíněné jedle plstnatoplodé při nižší střídavé teplotě 
25/15 °C oproti 20/30 °C. Delší strati� kace neovlivnila sice celkovou 
klíčivost u oddílů, avšak prokazatelně zvýšila počet semen vyklíčených 
po 7 dnech (energii klíčení) při teplotě 20 °C. Semena strati� kovaná 6 
nebo 7 týdnů klíčila v průměru o 4 dny dříve, a to bez ohledu na teplo-
tu během klíčení. I když semena po krátké strati� kaci klíčila pomaleji, 
v celkové klíčivosti se vyrovnala nebo dokonce převýšila (při teplotě 
20/30 °C) ostatní varianty (obr. 2). 

To, že strati� kace zvyšuje rychlost klíčení, takže vzcházení semenáčků 
je ukončeno v kratším časovém období (Edwards 1973) bylo proká-
záno také u jarních výsevů. Delší strati� kace (6 nebo 7 týdnů) zkrátila 
průměrnou dobu vzcházení (MGT) o 5 dnů, přičemž celková vzchá-
zivost se u jednotlivých oddílů významně nelišila (obr. 4). Není-li 

Tab. 2. 
Výsledky vícefaktorové ANOVA ukazující vliv jednotlivých faktorů 
(oddílu, délky strati� kace a teploty) a jejich kombinace na energii klí-
čení a klíčivost plných semen jedle bělokoré (p < 0.05)
Results of factorial analysis of variance (ANOVA) showing the e� ects 
of individual factors (seed lot, length of strati� cation and germination 
temperature) and their interactions on the germination rate and ger-
mination of full silver � r seeds (p < 0.05)

Factor SS DF MS F p
Oddíl/
Seed lot (SL) 4014.5 2 2007.3 57.30 0.000

Stratifi kace/
Stratifi cation 
(STR)

10169.8 4 2542.5 72.57 0.000

Teplota/
Temperature (T) 3.3 1 3.3 0.09 0.758

SL x STR 1331.1 8 166.4 4.75 0.000
SL x T 296.5 2 148.3 4.23 0.018
STR x T 760.8 4 190.2 5.43 0.001
SL x STR x T 661.4 8 82.7 2.36 0.024

Factor SS DF MS F p
Oddíl/
Seed lot (SL) 7648.5 1 3824.3 67.83 0.000

Stratifi kace/
Stratifi cation 
(STR)

356.5 4 89.1 1.58 0.186

Teplota/
Temperature (T) 472.0 1 472.0 8.37 0.005

SL x STR 549.0 8 68.6 1.22 0.298
SL x T 89.6 2 44.8 0.79 0.455
STR x T 1 222.5 4 305.6 5.42 0.001
SL x STR x T 102.9 8 12.9 0.23 0.985

Energie klíčení/Germination rate

Klíčivost/Germination

Tab. 3. 
Vzcházivost semen po různých variantách strati� kace1

Summary of � eld emergence a� er strati� cation treatments1

Stratifi kace/
Stratifi cation

Vzcházivost/Field emergence [%]
Oddíl 149/

Seed lot 149
Oddíl 150/

Seed lot 150
Oddíl 151/

Seed lot 151
3w2_4°C3 38 a 60 a 46 a
6w_4°C 43 a 68 a 53 a
7w_4°C 52 a 62 a 51 a
Bez stratifi kace/
No stratifi cation 41 a 63 a 40 a

Vysvětlivky/Captions:
1 Data jsou průměrem čtyř opakování po 100 semenech. Pro určení 
signifi kantních rozdílů (p < 0.05) mezi stratifi kacemi byla použita jed-
nofaktorová ANOVA a Tukey HSD test (STATISTICA 7.0)/Data are the 
average of four replicates of 100 seeds. ANOVA was used to determi-
ne signifi cant differences (p < 0.05) among treatments and the means 
were compared using Tukey HSD test (STATISTICA 7.0)

2 w = týden (doba stratifi kace)/week (duration of stratifi cation)
3 teplota stratifi kace/temperature of stratifi cation
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možnost semena před jarním výsevem strati� kovat (např. z časových 
důvodů), lze je vysévat brzy na jaře i bez strati� kace. Při pozdějším 
výsevu by vyšší denní teploty mohly způsobit u semen sekundár-
ní dormanci. Proto byla nestrati� kovaná semena vyseta v polovině 
března, tj. o 6 týdnů dříve než semena strati� kovaná. V porovnání se 
semeny strati� kovanými vzcházela ale výrazně pomaleji (MGT se pro-
dloužil o 4 týdny). Celkově se ale vzcházivost nestrati� kovaných semen 
významně nelišila od vzcházivosti strati� kovaných semen. Je zřejmé, 
že semena vyseta v polovině března zvládla postupně odbourat dor-
manci v chladném jarním počasí. Průměrné maximální teploty mezi 
výsevem nestrati� kovaných semen v polovině března a výsevem stra-
ti� kovaných semen koncem dubna se pohybovaly od 11,8 do 18,7 °C 
a průměrné minimální teploty od -1,4 do 4,7 °C. Tato nižší teplota 
byla zřejmě pro nestrati� kovaná semena vyhovující, neboť při teplotě 
mírně nad 0 °C semena vystupují ze své dormance (Suszka 1999). 
U dubnových výsevů strati� kovaných semen až do konce vzcházení 
(červen) se maximální teploty pohybovaly mezi 20,9 – 24,4 °C a mini-
mální mezi 6,6 – 12,5 °C. Dormance strati� kovaných semen byla 
odstraněna již během strati� kace, proto se první vzešlé semenáčky 
objevily dříve, a to 4 týdny po výsevu, zatímco u semen nestrati� kova-
ných se první semenáčky objevily až po 7 týdnech od výsevu. Rozdíl 
byl také patrný v rychlosti vzcházení, kdy semena strati� kovaná 3, 6 
nebo 7 týdnů potřebovala k dosažení celkové vzcházivosti 9 týdnů ve 
srovnání se semeny nestrati� kovanými (15 týdnů, obr. 4). Problémem 
u prodloužené předosevní přípravy mohou být předčasně naklíčená 
semena. Procento nedormantních, plně hydratovaných semen, která 
začínají nakličovat, se zvyšuje s prodloužením strati� kace, což může 
být komplikací při výsevech (Jensen 1997). Podíl naklíčených semen 
během 3týdenní strati� kace dosáhl v průměru 1 %, ale během delší 6- 
nebo 7týdenní strati� kace naklíčilo 22 až 35 % plných živých semen. 
Při jarních výsevech byla naklíčená semena vyseta ručně, nedošlo tedy 
k poškození klíčků. U některých dřevin je výsev pouze naklíčených 
semen jednou z možností, jak zvýšit uniformitu síjí (Barnett 2008), 
přičemž naklíčená semena se vysévají ve viskózním gelu, který chrání 
klíčky před poškozením (Barnett 1983, 1985 ex Barnett 2008). 

ZÁVĚR
Z výsledků pokusů vyplývá, že střídavá teplota 20/30 °C uvedená 
v ČSN 48 1211 (2006) je v laboratorních podmínkách pro klíčivost 
semen jedle bělokoré vyhovující. Signi� kantní vliv teploty na klíčivost 
nebyl zaznamenán, ale u všech oddílů semena strati� kovaná 3 nebo 4 
týdny při 3 °C klíčila při teplotě 20/30 °C lépe než při teplotě 20 °C. 
Celková klíčivost je ovlivněna především kvalitou oddílů. Pro jarní síje 
ve školkách je vhodné prodloužit strati� kaci na 6 nebo 7 týdnů. Takto 
strati� kovaná semena vzcházejí o 3 týdny dříve než semena nestrati-
� kovaná. 
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EFFECT OF PRE-SOWING TREATMENT ON THE GERMINATION AND EMERGENCE OF SILVER FIR SEEDS

SUMMARY

European silver � r is an important tree species component in forest regeneration in the Czech Republic. At present, European silver � r accounts 
only for 1% of Czech forests, but the goal is its increase up to 5% in the next 100 years. � is goal can be achieved by using high-quality seeds 
and good pre-germination treatments. � e seeds of all � r species have a physiological dormancy caused by native inhibitors in the embryo or 
the megagametophyte. Pre-chilling at 3–5 °C overcomes this dormancy and increases both germination speed and capacity. Pre-chilling of 
European silver � r seeds takes 21 days for laboratory germination tests, while the period up to two months is recommended for chilling of long 
term stored seeds for nursery sowing. � e objective of our study was to determine the e� ect of di� erent pre-chilling periods (3, 4, 5, 6, and 7 
weeks) and temperature (20 °C or 20/30 °C) on germination and emergence of three European silver � r seed lots. Pre-chilling (4x100 seeds of 
each lot) was done on moist � lter paper at 3 °C for 3, 4, 5, 6, and 7 weeks and a� erward the seeds were germinated for 28 days at 20 °C or 20/30 °C 
in a germination cabinet. In April, seeds pre-chilled for 3, 6, and 7 weeks were also sown outdooors in plastic boxes containing a commercial 
potting mix. Dormant (without chilling) seeds were sown outside in March, six weeks earlier than chilled seeds. Emergence was determined 
1 week a� er seed sowing. 

Pre-chilling for 6 or 7 weeks signi� cantly increased germination rate compared to 3 or 4 weeks (Fig. 1, 2), while germination capacity of seeds 
pre-chilled for various periods did not di� er (Tab. 2). Higher, but not statistically signi� cant germination occurred for all three seed lots pre-
chilled 3 or 4 weeks and germinated at 20/30 °C (62–85%) compared to 20 °C (54–78%, Fig. 3). Emergence of chilled seeds (38–68%) did not 
di� er signi� cantly from non-strati� ed seeds sown 6 weeks earlier (40–63 %, Tab. 3), but pre-chilled seeds emerged within 9 weeks, while non-
strati� ed seeds needed 15 weeks (Fig. 4). Chilling for 6 or 7 weeks accelerated emergence compared to 3 weeks chilling.
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