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Jetel šípovitý – VASIL 
Trifolium vesiculosum Savi. 
 

Čeleď: Bobovité (Fabaceae) 
 

Využití: 
• Krmivo pro hospodářská zvířata 
• Komponenta jednoletých směsí 
• Meziplodina 
• Potravní zdroj pro opylovače 
 

Popis: 
Jednoletý druh, s dlouhým kůlovým kořenem, 

málo větveným. Lodyhy jsou vzpřímené až poléhavé a 
duté. Listy jsou poměrně velké, eliptického  až kopinatého tvaru. Rostlina svým 
habitem připomíná vojtěšku. Květní hlávky jsou kulovitě vejčitého tvaru  a vyrůstají 
na dlouhých stopkách. Květy jsou bílé až růžovobílé. 
 

Pěstuje se v čisté 
kultuře jako hlavní plodina 
nebo meziplodina, případně 
ve směsce s jednoletým 
jílkem. Možnost setí na jaře 
do směsky jako hodnotná 
krmná plodina, poutající 
vzdušný dusík, zlepšující 
plodina v osevním postupu, 
zlepšuje strukturu půdy a 
obohacuje půdu o 
organickou hmotu. 

 
Při pěstování jako meziplodina: 

- Výsevek ve směsi – 5-10 kg/ha s jílky, inkarnátem, pohankou, svazenkou. 
- Vhodný do osevního postupu obilnin a řepky, kde působí jako přerušovač.  
- Pomalý vývoj, setí v časném termínu. 
- Při mírnějších zimách a pod sněhem může přezimovat, s jílkem může 

poskytnout velice dobrý pokryv přes zimu a v květnu 1. seč na zeleno před 
setím kukuřice. 
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Podsev v kukuřici: 

Směs jílek + inkarnát + jetel šípovitý 

Jetel šípovitý 
od r. 2018 povolen jako meziplodina ! 

 

Komponenty pro směs s jetelem šípovitým: 
- Ostatní jeteloviny,  zejména  jetel nachový (inkarnát), aj. 

- Svazenka vratičolistá nebo svazenka shloučená 
- Případně pohanka, luskoviny i trávy  
 

Směs jetele šípovitého s jetelem nachovým: 
- velice podobná velikost a tvar semen = jednoduché setí  

- přerušovač osevních sledů obilnin a kukuřice, i sledů s řepkou !   

- výborně prokořeňuje půdu a zlepšuje strukturu, poutá vzdušný  
  dusík, zanechává mnoho organické hmoty v půdě, zvyšuje úrodnost 
- při ponechání přes zimu omezuje erozi půdy a evaporaci 
- pozvolný vývoj jako u všech jetelovin = vhodná jako ozimá varianta 
      

Výsevek ve směsi  = celkem 16 - 20 kg/ha       
(50 % jetel šípovitý, 50% jetel nachový)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jetel nachový přezimuje, jetel šípovitý 
může přezimovat při mírnější zimě rovněž. 
Vhodné pro jarní zapravení a následné setí 
kukuřice, slunečnice i řepy ! 


