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Eroze ve vinici



Díky erozi jsou 
obnaženy kořeny.

Ztráta půdy více než 
30cm!



Stabilní dodávka organických látek (hnůj, kompost) 
zlepšuje fyzikální vlastnosti půdy.

• stabilita agregátů

• pórovitost

• infiltrace a vodní kapacita

Zlepšuje kvalitu půdy jako stanoviště pro rostliny

Zvyšuje odolnost proti erozi

(Stockdale et al., 2001).







Život v půdě říká:
„Díky za zelené 
hnojení!“



Vinice Schmidatal



Přirozenou úrodnost půdy utváří:

Vysoký obsah organické hmoty

Vysoký obsah skladovací kapacity založený na 
dobré kvalitě humusu

Vyvážené složení makro- a mikro prvků 







Kořenový systém révy, Gedersdorf, pokus WBS Krems 



Vysokou biologickou úrodnost půdy dále tvoří:

• výsledkem je lepší dostupnost živin 
a přináší

• vysoký potenciál pro antifytopatogeny

• dobře fungující společenství symbiontů a jiných 
půdních organismů



Mykorrhiza      Foto: Bio Forschung Austria, Schweiger, P., Hofer, M.   









Množství fixovaného vzdušného dusíku z krmných luskovin
v kg N / ha a rok, (nach J. Friedel et al. 2006) 

Vojtěška 80 – 350

Vičenec ligrus  50 – 200

Jetel nachový   80 – 350

Inkarnát 50 – 150

Alexandrinerk.   50 – 150

Jetel perský 50 – 150

Jetel švédský 30 – 150

Jetel bílý 50 – 250



Hrachor setý - Bobovité - Lathyrus sativus

Rozšíření: Evropa, Středomoří

Popis: jednoletý; stonek poléhavý, popínavý, ostře čtyřhranný, 30-
100cm dlouhý; musí být pěstován s podpůrnou rostlinou

Kořeny: hloubka 0 -20 cm; nemá kůlový kořen; více silných 
kořenů s větším množstvím jemných postranních kořenů; četnost 
hlízkových bakterií do 22cm

Půda: preferuje lehčí soudržné, vápenité půdy středně vlhké, 
(snese ale také kompaktně soudržné půdy) 

Klima: Nejvyšší nárůst biomasy v teplém až středně teplém 
vlhčím klimatu, díky odolnosti k suchu vhodný také na sušší 
stanoviště, odolný proti časným mrazům 

Výsevek: 170 - 230 kg/ha



Lnička setá - Brukvovité - Camelina sativa

Rozšíření: z jižní evropy, jihu východní Asie přes 
jihozápad třední Evropy

popis: jednoletá; 30-120cm vysoká; květenství řídký 
hrozen s malými žlutými květy. 

Kořen: tenký, vřetenovitý

Boden: Nenáročnost a rychlý růst umožňuje pěstování na 
méně úrodných půdách (písčité), vysoká odolnost proti 
suchu, nízká náchylnost k chorobám a škůdcům. 

Klima: v nárocích směřuje ke kontinentálním oblastem
(tolerantní k suchu)

Výsevek: 4 - 5kg/ha





Výsev bylin na jaře:















Výsev bylin v létě:







Kořen vikve huňaté – Fabaceae – Vicia villosa

Původ: domácí v JV Evropě a v Z Asii; v 19. století v D 
zavedena jako kulturní rostlina

Popis rostliny: většinou dvouletá; hustě chlupatý stonek; 
listy dvojitě zpeřené s několika koncovými úponky; stonek 
vysoký1,5m, nízko poléhavý; barva květů modrofialová, 
zřídka purpurově červená nebo bílá

Kořen: chomáč jemných kořenů; do hloubky 30cm 
prorůstají jemné kořínky

Půda: na rozdíl od jiných vikví upřednostňuje písčité půdy, 
dobře snáší také těžké půdy, pokud je základ propustný

Klima: větší odolnost než jiné vikve; nejlépe se jí daří v 
oblastech s vlhkým teplým podzimem a suchým jarem. 

Výsevek: 60 - 110kg/ha

Abb. aus Wurzelatlas, Kutschera, L. 1960









Přirozeně rostoucí ozelenění:









Versuchsanlage Falkenberg



Směs 31kg/ha, Bio Forschung Austria 2010:

Vičenec ligrus (5kg/ha),
Jetel inkarnát (3kg/ha),
Jetel švédský (1kg/ha),
Tolice dětelová (3kg/ha),
Jetel bílý jen když je k dispozici odrůda Haifa! (3kg/ha),
Štírovník růžkatý (1kg/ha),
Komonice bílá (1kg/ha),
Lnička setá (2kg/ha),
Pohanka (5kg/ha),
Svazenka (1kg/ha),
Hořčice (0,5kg/ha),
Řepka ozimá (0,5kg/ha),
Ředkev (0,5kg/ha),
Krmný sléz (0,5kg/ha),
Krvavec toten (1kg/ha),
Kostřava červená výběžkatá (1kg/ha),
Kostřava červená trsnatá (1kg/ha),
Kostřava ovčí (1kg/ha),





Pokus s ozeleněním na 
Falkenbergu:



První výstupy pokusu s ozeleněním na Falkenbergu:
Zkoušky půdy 19. 10. 2010
Parcely bez ozelenění: 192 – 221kg Nmin/ha
Parcely s ozeleněním: 55 – 74kg Nmin/ha

Zkoušky biomasy červen 2010
Ozelenění - biomasa: 1900 – 2300kg suché hmoty /ha

V biomase ozelenění uloženo až 65kg N/ha



Pokus s ozeleněním
WBS, Krems



Pokus s ozeleněním
WBS, Krems



Pokus s ozeleněním Pollau, Mikulov, CZ





Problémy s ozeleněním:









• aktivní půdní život

• cílené ukládání živin 

• kořenový systém zpevňující půdní strukturu 

---- to umožňuje omezení eroze

• potlačení plevelů

• redukce chorob z půdy

• podpora druhové rozmanitosti v půdě a na půdě

Shrnutí:

Aby ozelenění mělo požadované účinky je důležité:
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