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Úvod

Réva vinná je kulturní plodinou vyznačující se určitou specifi čností v náro-
cích na prostředí. Stanovištní podmínky přímo ovlivňují její růst a vývoj. Dů-
ležitými aspekty je pracovat vhodně s půdou, směřovat k podpoře biodiverzi-
ty a tím podporovat produkci kvalitních hroznů. Ozelenění vinic zabezpečuje 
lepší prokořenění půdního profi lu a významně zlepšuje strukturu půdy. Přísun 
organické hmoty příznivě ovlivňuje fyzikální, chemické i biologické vlast-
nosti půdy a využitelnost živin. Umožňuje tak převádět živiny v půdě do pří-
stupných forem, a je tudíž základním faktorem půdní úrodnosti (Badalíková 
a kol., 2016). Díky postupnému nárůstu nových kořenových vlásků je umož-
něna lepší komunikace rostlin s půdním prostředím, dochází tím k vzájemné-
mu ovlivňování rhizosféry kořenovými výměšky, které pak zvyšují intenzitu 
aktivity půdních mikroorganismů a rozpustnost některých minerálních slouče-
nin (Baier a kol., 1988). Způsob ošetřování půdy ve vinici má dominantní vliv 
na metabolismus dusíku a management vody v půdě, to jsou dva z nejdůleži-
tějších činitelů, které nejvíce ovlivňují růst a vývoj révy vinné, a kvalitu fi nál-
ního produktu – vína (Wheeler a kol., 2003). Tradičním způsobem ošetřová-
ní půdy ve vinicích byl v minulosti, a někde je i do dneška, celoplošný černý 
úhor. Negativní vlastnosti černého úhoru však výrazně převyšují nad jeho po-
zitivními vlastnostmi. Hlavní nevýhodou systému černého úhoru je systema-
tické utužování půdy a zhoršení půdní struktury, půdní úrodnosti a snížení ob-
sahu organické hmoty v půdě (Reeve, 2005; Hirschfelt, 1998). V posledních 
letech prodělává pohled na ošetřování půdy ve vinicích snad nejvýznamněj-
ší změny, kdy se v současnosti nejčastěji používá spontánní ozelenění vinic. 
Druhově pestré směsi pro ozelenění vinic slouží k podpoře biodiverzity ve vi-
nicích. Základní parametry nových ozeleňovacích směsí jsou: druhová boha-
tost, pozitivní protierozní efekt a pozitivní působení na fyzikální, chemické 
a biologické vlastnosti půdy. Význam půdní organické hmoty pro půdní úrod-
nost a kvalitu půdy je dlouhodobě známý a oceňovaný. Není pochyb o tom, že 
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II. Vlastní popis metodiky

1. Materiál a metodika

1.1. Charakteristika experimentálních lokalit

Obecná charakteristika lokality Popice
Lokalita se zařazuje do klimatické oblasti teplé a suché (T1). Průměrná roční 
teplota dosahuje 9,5 °C a průměrný úhrn srážek je 450 – 500 mm. V současnos-
ti má krajina převažující agrární využití s dominancí polí a vinic. Ojediněle se 
vyskytují akátové lesy a doubravy.
Na lokalitě nacházíme černozemě, smonice a rendziny jak v typické formě, 
tak výrazně antropogenně ovlivněné. Geologické podloží je tvořeno fl yšovými 
horninami Ždánické jednotky (vnější skupiny příkrovů), v menších fragmen-
tech se objevují horniny Račanské jednotky (Magurské skupiny příkrovů). Fly-
šové horniny jsou překryty neogenními a kvartérními sedimenty vídeňské pán-
ve (slíny, spraše a sprašové hlíny). V podsvahových polohách se objevují po-
lygenetické a deluviální sedimenty. Neogenní slíny, spraše, sprašové hlíny a jí-
lovce pavlovického souvrství tvoří na sledované lokalitě půdotvorný substrát. 

Vinice Gotberg
Lokalita se nachází v nadmořské výšce 230 m, patří do teplého a suchého regi-
onu, s mírnou suchou zimou, průměrná roční teplota 9 – 10°C, průměrný roč-
ní úhrn srážek 450-550 mm. Svrchní, organo-minerální horizont má mocnost 
30 cm a je silně utužen. Podle textury patří do zrnitostní třídy 4, tj. těžká, jílo-
vitohlinitá zemina. Obsah jílnatých částic < 0,01mm tvoří více než 45 % v ce-
lém profi lu včetně substrátu (49 % jílnatých částic). Zvýšený obsah jílnatých 
částic v profi lu vede k silnému primárnímu utužení půdy. Indikují to i vysoké 
hodnoty specifi cké hmotnosti (2,67 g.cm-3). Aktivní půdní reakce je slabě al-
kalická, výměnná půdní reakce je neutrální, což jsou hodnoty příznivé. Půda 

organická hmota příznivě ovlivňuje fyzikální a chemické vlastnosti půdy, a je 
tak základním faktorem půdní úrodnosti (Kubát a kol., 2008). Vitalita půdy je 
schopnost půdy udržovat biologickou rovnováhu a kvalitu prostředí pro pod-
poru zdravého vývoje rostlin (Doran a kol., 1996). Funkcí půdy je propojení 
mnoha procesů, jako rozklad organické hmoty, koloběh živin, poutání a uvol-
ňování vody a regulace biologických procesů v půdě. Správně ozeleněná vi-
nice zároveň nevyžaduje velkou četnost kultivačních zásahů, takže se výraz-
ně snižuje počet pojezdů, které negativně ovlivňují půdu (Perret, 1987). Dal-
ším významným přínosem ozelenění meziřadí ve vinohradech je i jeho proti-
erozní účinek, což se opět pozitivně projevuje jak na redukci půdních degra-
dačních procesů, tak i na všech výše uvedených půdních vlastnostech. Perma-
nentní zelený pokryv půdního povrchu napomáhá optimalizaci teplotních po-
měrů půdy a příznivě ovlivňuje mikroklima kultur.
Biologické procesy v půdě jsou nejdůležitější hybnou silou v půdním prostře-
dí a jakékoliv změny v této oblasti kaskádovitým způsobem negativně ovliv-
ňují fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti půdy. Zlepšení biologických 
půdních vlastností by mělo být na prvním místě z pohledu hospodaření na půdě 
obecně, tudíž i ve vinohradech. Tato skutečnost je však současné době spí-
še opomíjena, a proto se potýkáme s rostoucí dynamikou půdních degradač-
ních procesů.

I. Cíl metodiky

Cílem metodiky je ověřit význam vegetačního krytu v meziřadí vinohradů 
a přínosy rostlinných i mikrobiálních společenstev pro zvýšení obsahu humu-
su, jakožto limitujícího faktoru optimalizace půdních procesů a stabilizace vý-
nosů a kvality hroznů.
Získané výsledky budou uplatnitelné v rámci vinohradnické, vinařské a sadař-
ské veřejnosti.
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Vinice Sonberk
Lokalita se nachází v nadmořské výšce 230 m, patří do teplého a suchého re-
gionu, s mírnou suchou zimou, průměrná roční teplota je 9 – 10°C, průměrný 
roční úhrn srážek  450550 mm. Půdotvorný substrát na sledované lokalitě tvoří 
neogenní slíny, spraše, sprašové hlíny a jílovce Pavlovického souvrství. Svrch-
ní, organo-minerální horizonty Ad a Ac podle textury patří do zrnitostní třídy 
3, tj. střední, hlinitá zemina. Obsah jílnatých částic (< 0,01mm) tvoří 39 – 44 % 
v celém profi lu, kromě substrátu, který je hlinitý (obsah jílnatých částic = 34,9 
%). Zvýšený obsah jílnatých částic v profi lu vede k primárnímu utužení půdy. 
Indikují to i vysoké hodnoty specifi cké hmotnosti v drnovém horizontu (2,64 
g.cm-3) a v horizontu Ac (2,72 g.cm-3). Aktivní půdní reakce je slabě alkalic-
ká, výměnná půdní reakce je neutrální, což jsou hodnoty příznivé a typické pro 
černozemě. Půda obsahuje karbonáty v celém profi lu a to více než 3,2 %, ale 
není zasolena a její specifi cká vodivost nepřesahuje  4 mS/cm2. Tlumící schop-
nost v kyselé oblasti je velmi vysoká (> 35 cm2) naopak v alkalické oblasti je 
tlumící schopnost velmi nízká (<28  cm2). Profi lové zastoupení humusu hod-
notíme jako postupně ubývající do hloubky 1 m. Obsah humusu dosahuje 3,1 % 
a hodnotíme ho jako vysoký. V průměru se hodnoty obsahu humusu u černoze-
mí pohybují od 2,2 – 4,5 %. Frakční složení humusových látek ukazuje na pře-
vahu huminových kyselin. Poměr huminových kyselin a fulvokyselin (HK/
FK) dosahuje 1,2, což je hodnota nižší, v průměru černozemě dosahují HK/FK 
1,5 – 2. Nižší obsah stabilních a kvalitnějších HK se projevuje i nízkým stup-
něm humifi kace (do 20 %). Klasifi kace byla provedena podle Taxonomického 
klasifi kačního systému půd ČR a půda byla klasifi kována jako – černozem kar-
bonátová na spraši (Obr. 2).

obsahuje karbonáty v celém profi lu, a to více než 5 %, ale není zasolena a její 
specifi cká vodivost nepřesahuje 4 mS/cm2. Tlumící schopnost v kyselé oblas-
ti je velmi vysoká (> 35 cm2), naopak v alkalické oblasti je tlumící schopnost 
velmi nízká (< 28 cm2). Profi lové rozložení humusu do hloubky 1m hodnotí-
me jako postupně ubývající. Obsah humusu dosahuje 2,6 % a hodnotíme ho 
jako střední. Frakční složení humusových látek ukazuje na převahu fulvoky-
selin a mladých huminových kyselin. Poměr huminových kyselin a fulvokyse-
lin (HK/FK) je menší než 1. Jedná se o nízké hodnoty, které se projevují i níz-
kou hodnotou stupně humifi kace (do 20 %). Zde bylo doporučeno doplnit zá-
sobu organických látek v půdě (kompost, organické hnojení, zelené hnojení). 
Barevný index s hodnotou 4,5 indikuje nižší kvalitu HL. Foto půdního profi lu 
rendziny antropické, akumulované na lokalitě Gotberg uvádíme na obr. 1. Kla-
sifi kace byla provedena podle Taxonomického klasifi kačního systému půd ČR 
a půda byla klasifi kována jako – rendzina antropická, akumulovaná na slínu.

Obr. 1: Půdní profi l rendziny antropické, akumulované, lokalita Gotberg
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logický vývoj celé oblasti Mikulovské vrchoviny souvisí s vývojem Alpsko-
karpatské geosynklinální soustavy v Mezozoiku a v Terciéru. Oblast náleží 
z převážné části k Ždánické jednotce vnější skupiny příkrovů a zóně Wasc-

hbergu. Vlastní příkrovová stavba je výsledkem jednotlivých fází vrásnění 
v průběhu Miocénu. Při okraji Ždánického příkrovu vzniklo v oblasti Pav-
lovských vrchů bradlové pásmo Jurských sedimentů, tzv. Klentické souvrství 
a Ernstbrunnské vápence, které jsou tektonicky odloučené z podkladu přík-
rovů. Dnes tyto bradlové útesy díky svým relativně pevným horninám tvoří 
nejtypičtější prvek reliéfu Pálavy. Oblast náleží k nejstarším historickým sí-
delním oblastem.

Vinice Turold
Lokalita se nachází v nadmořské výšce 270 m. Vinice se nachází mezi Bavo-
ry a Mikulovem. Patří do teplého a suchého regionu, s mírnou suchou zimou. 
Průměrná roční teplota 8 – 9°C, průměrný roční úhrn srážek 500-550 mm. 
Půda je degradovaná černozem na spraši, ovlivněna antropogenní činností – 
terasováním vinohradu. Svrchní, organo-minerální horizont je mělký (do 25 
cm), obsahuje ojedinělý vápenatý skelet a je silně utužen. Trhliny dosahu-
jí do hloubky cca 30 cm. Podle textury patří mezi těžké, jílovitohlinité půdy 
a obsah jílnatých částic < 0,01mm je větší než 50 %. Specifi cká hmotnost 
(2,70 g.cm-3) je velmi vysoká a indikuje sklon k utužování. Aktivní a výměn-
ná půdní reakce je alkalická. Půda obsahuje karbonáty v celém profi lu, a to 
více než 6 %, ale není zasolena, a její specifi cká vodivost nepřesahuje 4 mS/
cm2. Tlumící schopnost v kyselé oblasti je velmi vysoká (> 35 cm2) naopak 
v alkalické oblasti je tlumící schopnost velmi nízká (< 22 cm2). Profi lové roz-
ložení humusu do hloubky hodnotíme jako rychle ubývající. Obsah humu-
su dosahuje 1,14 % a hodnotíme ho jako velmi nízký. Frakční složení humu-
sových látek ukazuje na převahu fulvokyselin a mladých huminových kyse-
lin. Poměr huminových kyselin a fulvokyselin (HK/FK) je menší než 1. Jed-
ná se o nízké hodnoty, které se projevují i velmi nízkou hodnotou stupně hu-

Obr. 2: Půdní profi l černozemě karbonátové, lokalita Sonberk

Obecná charakteristika lokality Mikulov
Geomorfologický celek Mikulovská vrchovina je součástí geomorfologické 
oblasti Jihomoravské Karpaty. Tvoří jej členitá vrchovina, která je na severu 
vymezena Dyjskomoravskou nivou, na východě Valtickou pahorkatinou (obě 
jsou součástí Dolnomoravského úvalu). Jižní okraj území tvoří široká sníženi-
na starého opuštěného údolí řeky Dyje, v jejímž prostoru Mikulovská vrchovi-
na přechází na území Rakouska. Západní část území je vymezena nižším pa-
horkatinným reliéfem Dyjsko-svrateckého úvalu. V rámci Mikulovské vrcho-
viny jsou vymezeny dva geomorfologické podcelky:

• Pavlovské vrchy
• Milovická pahorkatina

Mikulovská vrchovina je členitá vrchovina hrásťového typu tvořená fl yšo-
vými horninami ždánické jednotky vnější skupiny příkrovů, bradly jurských 
vápenců a neogenními sedimenty vídeňské pánve. V celé oblasti se vysky-
tují překryvy spraší a sprašových hlín. Údolní nivy a dna suchých údolí jsou 
vyplněny písčitohlinitými fl uviálními a deluvio-fl uviálními sedimenty. Geo-
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kuje sklon k utužení, což je dáno i vysokým obsahem jílnatých částic. Ak-
tivní půdní reakce je alkalická. Výměnná půdní reakce je neutrální. Půda ob-
sahuje karbonáty v celém profi lu. V hloubce do 50 cm je cca 1% karboná-
tů a hlouběji je více než 25 % karbonátů. Půda není zasolena a její specifi c-
ká vodivost nepřesahuje 4 mS/cm2. Profi lové rozložení humusu do hloubky 
hodnotíme jako rychle ubývající. Obsah humusu dosahuje 1,50 % a hodnotí-
me ho jako nízký. Frakční složení humusových látek ukazuje na vyrovnaný 
obsah huminových kyselin a fulvokyselin. Poměr huminových kyselin a ful-
vokyselin (HK/FK) je 1. Jedná se o nízkou hodnotu, obyčejně mají půdy pře-
vahu huminových kyselin. Odůvodňujeme si to erozí a smyvem ornice. Stu-
peň humifi kace je 40 %, a jedná se o vysoký humifi kační stupeň. Klasifi kace 
půdy byla provedena podle Taxonomického klasifi kačního systému půd ČR 
(Němeček a kol., 2011) a půda byla klasifi kována jako černozem karbonáto-
vá na spraši (Obr. 4).

Obr. 4: Půdní profi l černozem karbonátová, lokalita Archlebov

mifi kace (22 %). Klasifi kace půdy byla provedena podle Taxonomického kla-
sifi kačního systému půd ČR a půda byla klasifi kována jako rendzina modál-
ní na slínu (Obr. 3).

Obr. 3: Půdní profi l rendziny modální, lokalita Turold

Obecná charakteristika lokality Archlebov
Obec Archlebov se nachází v Jihomoravském kraji na území okresu Hodo-
nín, západním směrem od Kyjova. Patří do teplého regionu, suchého s mír-
nou suchou zimou. Průměrná roční teplota 8-9°C, průměrný roční úhrn srážek 
500-550 mm. 

Vinice Archlebov
Lokalita se nachází v nadmořské výšce 321 m. Ornice je mělká do 20 cm. 
Podle textury patří mezi těžké, jílovitohlinité půdy. Obsah jílnatých částic 
(< 0,01mm) je 47,52 %. Specifi cká hmotnost (2,61 g.cm-3) je vysoká a indi-
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ty obsahu humusu u hnědozemí pohybují mezi 1,7 – 1,9 %. Nízký obsah humu-
su je částečně způsoben rigolováním (smíšením AaBt horizontů). Doporučujeme 
pravidelné doplňování organické hmoty, což povede nejen ke zvýšení úrodnosti 
a snížení utužení půdy, ale i ke stabilizaci půdní struktury. Frakční složení humu-
sových látek ukazuje na převahu huminových kyselin. Poměr huminových kyse-
lin a fulvokyselin (HK/FK) dosahuje 1,2, což indikuje vysokou kvalitu humuso-
vých látek. Jejich celkový obsah však hodnotíme jako nízký. Stupeň humifi kace 
dosahuje 31 %, což je hodnota vysoká. Závěrem lze konstatovat, že nízký obsah 
humusu by měl být pravidelně doplňován v zájmu zachování vysoké úrodnosti 
těchto půd a zlepšení fyzikálních poměrů v půdě. Klasifi kace půdy byla provede-
na podle Taxonomického klasifi kačního systému půd ČR a půda byla klasifi ko-
vána jako hnědozem antropická, na spraši (Obr. 5).

Obr. 5: Půdní profi l hnědozemě antropické, lokalita Syrovín

Obecná charakteristika lokality Syrovín
Geologické podloží je tvořeno Neogenními jíly s vložkami písků, které jsou řa-
zeny k Bzeneckému a Dubňanskému souvrství Vídeňské pánve. Tyto neogenní 
sedimenty z období Pannonu jsou z většiny překryty Pleistocenními vátými pís-
ky, sprašemi a sprašovými hlínami. Ty jsou následně překryty kvartérními písči-
tohlinitými fl uviálními sedimenty a nivními hlínami. Linii kolem samotné nivy 
řeky Moravy tvoří písčitohlinité až hlinitopísčité deluviální sedimenty a písči-
to-štěrkovité deluvio-fl uviální sedimenty výplavových kuželů. Reliéf má charak-
ter nížinné a zarovnané pahorkatiny táhnoucí se kolem západní hranice morav-
ské nivy, vytvořené akumulací eolických, deluviálních a fl uviálních sedimentů. 
Při jihovýchodním okraji oblasti se vyskytují říční terasy řeky Moravy. Půdy vy-
tvořené na tomto území za daných podmínek jsou fl uvizemě, hnědozemě, rend-

ziny, pararendziny a regozemě. Na sledované lokalitě byly popsány hnědozemě. 

Vinice Syrovín
Lokalita se nachází na kopci v nadmořské výšce 329 m. Patří do teplého regionu, 
suchého s mírnou suchou zimou. Průměrná roční teplota 8-9°C, průměrný roční 
úhrn srážek 500550 mm. Na lokalitě se vyskytuje hnědozem antropická na spra-
ši, má rigolováním vytvořený hluboký horizont Azp (0 – 80 cm), podle textury 
řadíme půdu mezi písčitohlinité zeminy, s obsahem jílnatých částic 33,24 %. Ob-
sah jílnatých částic v BtCk horizontu je  36,75 %, tj. hlinitá zemina. Výraznou 
kultivací byl celý horizont přetvořen na Azp. Spodní část je výrazně utužena, což 
indikují vysoké hodnoty specifi cké hmotnosti, a sice 2,69 g.cm-3. Aktivní půd-
ní reakce je slabě alkalická, výměnná půdní reakce je neutrální. Půda obsahuje 
karbonáty v celém profi lu, a to více než 1,2 %, ale není zasolena a její specifi c-
ká vodivost nepřesahuje 4 mS/cm2. Tlumící schopnost v kyselé oblasti je střed-
ní (> 29 cm2) naopak v alkalické oblasti je tlumící schopnost velmi nízká (< 28 
cm2). Profi lové zastoupení humusu hodnotíme jako postupně ubývající do hloub-
ky 1 m. V tab. 6 uvádíme obsah a frakční složení humusových látek. Obsah hu-
musu dosahuje 1,23 % a hodnotíme ho jako velmi nízký. V průměru se hodno-
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je 2,68 g.cm-3 a indikuje sklon k utužení. Aktivní půdní reakce je alkalická, vý-
měnná půdní reakce je neutrální, což jsou hodnoty příznivé a typické pro černoze-
mě. Půda obsahuje karbonáty v celém profi lu, a to více než 5 %, ale není zasolena 
a její specifi cká vodivost nepřesahuje 4 mS/cm2 . Tlumící schopnost v kyselé ob-
lasti je velmi vysoká (> 35 cm2), naopak v alkalické oblasti je tlumící schopnost 
velmi nízká (< 28 cm2). Profi lové zastoupení humusu hodnotíme jako postupně 
ubývající do hloubky 1 m. Obsah humusu dosahuje 3,43 %, a hodnotíme ho jako 
vysoký. V průměru se hodnoty obsahu humusu u černozemí pohybují od 2,2 – 
4,5 %. Frakční složení humusových látek (tab. 9) ukazuje na převahu humino-
vých kyselin. Poměr huminových kyselin a fulvokyselin (HK/FK) dosahuje 1,2, 
což je hodnota nižší, v průměru černozemě dosahují HK/FK 1,5 – 2. Nižší obsah 
stabilních a kvalitnějších HK se projevuje i nižším stupněm humifi kace (do 20 %) 
v horizontu Ac. Obyčejně mají černozemě v černickém horizontu Ac vysoký stu-
peň humifi kace (30 – 40 %). Bylo doporučeno doplnit zásobu organických látek 
v půdě. Klasifi kace byla provedena podle Taxonomického klasifi kačního systému 
půd ČR a půda byla klasifi kována jako černozem karbonátová na spraši (Obr. 6). 

Obr. 6: Půdní profi l černozemě karbonátové lokalita Hnízdo

Obecná charakteristika lokality Znojmo - Vrbovec
Vrbovec je příhraniční obec ležící v úrodné zemědělské krajině 7 km jižně 
od Znojma. Obec má vinařskou tradici, vinařství je i dnes jejím nejvýznač-
nějším rysem. K Vrbovci patří též osada Hnízdo, která leží 3 km jihovýchod-
ně od něj. Vrbovec je jednou ze zakládajících obcí sdružení znojemských vi-
nařských osad – Daníž.
Znojemsko je geologicky tvořeno dvěma hlavními geologickými jednotkami, 
které jsou výsledkem složitých geologických pochodů. Obě geologické jednotky 
(Moldanubikum a Moravikum) jsou ve svém vývoji značně mnohotvárné. V pr-
vohorách došlo v našem území náležícímu k Českému masivu k tektonickým po-
chodům, při nichž byly horniny SZ části, označované jako Moldanubikum, mír-
ně nasunuty na horniny JV části, označované jako Moravikum. Tím se vytvoři-
la šupinovitá stavba těchto hornin, které byly následně přeměněny v krystalické 
břidlice a usměrněny do pruhů JZ-SV směru mírně přes sebe nasunutých do cen-
tra na vyvřelý masiv označovaný jako Dyjský masiv. Ve sledu SV k JV jsou jed-
notlivé pruhy hornin označovány jako: Svorová zóna, Vnější fylity, Bítešská rula, 

Vnitřní fylity. Celý tento komplex se nazývá Dyjská klenba. K ní jsou přiřazová-
ny ještě horniny tzv. Miroslavské hrásti, Krhovického krystalinika a Devonuu Ta-

sovic. Mimo tyto hlavní geologické jednotky Dyjské klenby a Moldanubika zasa-
hují do severní okrajové části Znojemska ještě horniny Brněnského masivu a Bo-
skovické brázdy. Geologický vývoj je dotvářen ve Čtvrtohorách. Krajina má ag-
rární využití s převahou polí, sadů a vinic. Oblast je velmi málo zalesněná. 

Vinice Hnízdo
Lokalita se nachází na rovině v nadmořské výšce 282 m. Oblast je jedna  z nejtep-
lejších v celé republice (VT). Průměrná roční teplota je 9-10 °C. Průměrný roční 
úhrn srážek je 450-500 mm. Region je převážně rovinatý. Půdy patří do černoze-
mí na říčních štěrkopíscích překrytých spraší. Je zde svrchní, černický humuso-
vý horizont Ac, podle textury patří mezi střední, hlinité zeminy. Obsah jílnatých 
částic (< 0,01mm) je od 35 – 45 % v celém profi lu. Specifi cká hmotnost dosahu-
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10%, Phacelia tanacetifolia 10 %, Phalaris canariensis 10%, Satureja hor-

tensis 1%, Trifolium incarnatum 5%.
Ozimá směs:Anthyllis vulneraria 10%, Daucus carota 5%, Lolium multifl o-

rum 50%, Medicago lupulina 10%, Trifolium incarnatum 20%, Vicia pan-

nonica 5%.

Byly zkoušeny dva výsevky – standardní (podle typu směsi 17-35 kg/ha) a zvý-
šený o 30 % (podle typu směsi 22-46 kg/ha). Celkový výsevek každé směsi byl 
počítán na základě poměru jednotlivých druhů a jejich doporučovaných výsev-
ků. Každá směs byla na všech lokalitách vyseta na plochu 1200 m2, což v ide-
álním případě znamenalo tři meziřadí o šířce 2 metry a délce 200 metrů. Smě-
si byly vysety v březnu 2015, 2016 a 2017.
Přítomnost a pokryvnost každého vysetého druhu byla na všech lokali-
tách zhodnocena po vzcházení směsí v období pozdního jara (konec května) 
a na podzim (konec října). 
Hodnocení bylo provedeno na třech trvalých plochách o rozměrech 10x 2 me-
try v každé směsi a v každém výsevku. Zhodnocení bylo provedeno v letech 
2015-2017. 
Na základě prezenčně-absenčních dat vysetých druhů na třech trvalých plo-
chách byla spočítána průměrná úspěšnost směsí pro každou lokalitu.

1.2.2. Metodika půdních analýz

Fyzikální vlastnosti půdy byly zjištěny z odebraných půdních vzorků v nepo-
rušeném stavu, pomocí tzv. Kopeckého fyzikálních válečků, vyrobených z ne-
rezové oceli o objemu 100 cm3, s maximální výškou 5 cm. Byly zjišťovány ná-
sledující charakteristiky:
Objemová hmotnost redukovaná, celková pórovitost, momentální obsah vody 
a vzduchu, maximální vodní kapacita a minimální vzdušná kapacita. Měrná 
hmotnost byla stanovena pyknometrickou metodou. Půdní vzorky byly odebrá-

1.2. Metodika pokusů

1.2.1. Metodika agrobotanického hodnocení osivových směsí

Pro studium různých způsobů ozeleňování vinohradů a sadů bylo vybráno 
celkem šest lokalit, lokalizovaných v jihovýchodní části České republiky. 
Jednalo se o lokality Hnízdo, Mikulov, Popice-Gotberg, Popice-Sonberk, 
Archlebov a Syrovín. Všechny tyto lokality jsou lokalizovány v Panonské 
oblasti jižní Moravy s teplým a suchým kontinentálním klimatem.
V březnu 2015 bylo připraveno celkem pět půdopokryvných osivových 
směsí s významným zastoupením leguminóz. Výběr komponent těch-
to směsí zohlednil nejen rozumnou cenu, ale i dostupnost osiv na českém 
trhu. Dvě směsi byly sestaveny jako jednoleté, dvě jako vytrvalé a jedna 
jako ozimá.
Vytrvalá směs pestrá: Anthyllis vulneraria 13%, Festuca arundinacea 10%, 

Festuca ovina 20%, Festuca rubra 10%, Hyssopus offi cinalis 0,5%, Lotus 

corniculatus 5%, Medicago lupulina 15%, Onobrychis viciifolia 10%, Ori-

ganum vulgare 0,5%, Plantago lanceolata 1%, Securigera varia 5%, Trifo-

lium pannonicum 5%, Trifolium repens 5%.
Vytrvalá směs sucho:Festuca ovina 40%, Festuca rubra 20%, Medicago lu-

pulina 10 %, Plantago lanceolata 1%, Trifolium incarnatum 10%, Trifoli-

um repens 20%.
Jednoletá směs ozelenění:Camelina sativa 10%, Fagopyrum esculentum 5%, 

Lolium multifl orum 25%, Lotus ornithopodioides 5%, Phacelia congesta 
5%, Phacelia tanacetifolia 5%, Phalaris canariensis 15%, Sinapis arven-

sis 5%, Trifolium alexandrinum 10%, Trifolium campestre 5%, Trifolium 

resupinatum 10%.
Jednoletá směs opylovači:Calendula offi cinalis 5%, Camelina sativa 10%, 

Coriandrum sativum 1%, Crambe abyssinica 5%, Fagopyrum esculentum 
30%, Lolium multifl orum 12%, Matricaria recutita 1%, Phacelia congesta 
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1.2.3. Agrotechnika na pokusných lokalitách

Příprava půdy před výsevem směsi by měla byt mělká s co nejmenším po-
čtem operací. To proto, abychom zbytečně neztráceli zásobu půdní vláhy. 
Dalším důvodem je i snížení rizika podpovrchového utužení půdy. Výsev 
se zpravidla provádí speciálními adaptéry určenými pro tyto účely. Termí-
ny výsevu směsi je možné zvolit brzy na jaře (konec března - první dekáda 
dubna), tak abychom zachytili zimní vláhu a vytvořili optimální podmín-
ky pro dobré vzcházení a zapojení porostu. V poslední době však lépe vy-
cházejí podzimní výsevy, protože koncem srpna a září přicházejí vydatněj-
ší srážky. V případě podzimních výsevů je potřeba počítat se zvýšením vý-
sevku. 
Na sledovaných lokalitách probíhaly tyto agrotechnické zásahy:

Popice – Gotberg
r. 2014  podzim diskování (rozříznutí drnu), dále kypření do hloubky cca 25-

30 cm
r. 2015  jaro diskování, vláčení bránami, setí směsí (botkový secí stroj), válení 

lučním válem
r. 2015  srpen mulčování při výšce  porostu 10-15 cm
r. 2016  srpen mulčování při výšce porostu 10-15 cm
r. 2017  srpen mulčování při výšce porostu 10-15 cm

Popice – Sonberk
r. 2014  diskování půdy k jarní přípravě a setí.
r. 2015  březen, diskování půdy do 20 cm, potom převláčení se smykem 

do hloubky 5 cm. Pak následovalo setí směsí a následné zaválení. 
Další ošetření bylo v srpnu - posečení porostu. Pod hlavami bylo 
provedeno herbicidní ošetření plevelů proti plevelům - v březnu 
a v srpnu 

ny na konci vegetačního období, vždy ve třech hloubkách: 0-10cm, 10-20cm, 
20-30cm. 

Dále byla stanovena struktura půdy proséváním suché zeminy na sítech 
o průměrných otvorech 0,25; 0,5; 2,5; 10 a 20 mm. Vzorky byly odebírány ze 
dvou hloubek, a to 0-15 cm a 15-30cm ve třech opakováních. Každá struktur-
ní frakce byla samostatně zvážena a přepočtena na procenta. Pro vlastní hod-
nocení byl vypočítán koefi cient strukturnost, který vyjadřuje vztah mezi agro-
nomický hodnotnými (0,25-10 mm) a méně hodnotnými strukturními elemen-
ty (>10 a < 0,25 mm). 

Půdní vzorky na chemické analýzy pro zjištění základního obsahu živin 
v půdě byly odebírány ze dvou hloubek: 0-15 cm a 15-30 cm. Výměnná půd-
ní reakce pH byla stanovena z výluhu KCl potenciometricky, obsah přístup-
ného fosforu, draslíku, vápníku a hořčíku byl stanoven na spektrofotometru 
metodou podle Melicha III (vyjádřeno v mg na 1 kg půdy). Obsah celkového 
dusíku byl stanoven mineralizací, destilační metodou podle Kjehdahla (vy-
jádřen v %). Celkový obsah uhlíku (Cox) byl stanoven oxidometrickou titra-
cí podle autorů Nelson a Sommers (1982), a byl přepočten daným koefi cien-
tem na humus.
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r. 2016  jaro i podzim – sečeníporostu3x, podzim 2016- diskování 10cm
r. 2017  jaro i podzim – sečení porostu3x, podzim 2017- diskování 10 cm

Znojmo – Vrbovec– Hnízdo
r. 2014  podzim diskování (rozříznutí drnu), dále kultivace do hloubky cca 25-

30 cm
r. 2015  jaro diskování, vláčení bránami, setí (botkový secí stroj), válení luč-

ním válem
r. 2015  přelom srpen, září mulčování při výšce porostu10-15 cm
r. 2016  přelom srpen, září mulčování při výšce porostu10-15 cm
r. 2017  srpen mulčování při výšce porostu10-15 cm

2. Výsledky

2.1. Půdní vlastnosti

2.1.1. Fyzikální vlastnosti půdy

Výsledky půdních fyzikálních vlastností z neporušených půdních vzorků 
za sledované roky jsou uvedeny v tab. 1. Tabulka obsahuje průměrné hodno-
ty základních fyzikálních vlastností půd na sledovaných lokalitách. Nejdůle-
žitějším jejich ukazatelem je objemová hmotnost redukovaná (OHr), což 
je přímý ukazatel utužení půdy. U strukturních a neutužených půd se hod-
noty pohybují v rozmezí 1,30-1,45 g.cm-3. Hodnoty nad 1,45g.cm-3ukazují 
na střední utužení půd a hodnoty nad 1,5 g.cm-3vykazují půdy silně utužené. 
U všech lokalit se ukazuje výrazné snížení utužení např. lokalita Archlebov, 
popřípadě zachování stejného, vyhovujícího strukturního stavu půdy v loka-
litě Gotberg. 

r. 2016  v březnu na některých řádcích podrceno réví po řezu, pod hlavami 
bylo provedeno naorání půdy speciálním diskem. Půda byla 2x za rok 
u hlav okopána. Porost v meziřadí byl posečený v srpnu. Na podzim 
proběhlo pod hlavami naorání.

r. 2017  na jaře podrcení réví po řezu, posečení porostu v srpnu. Na podzim 
proběhlo pod hlavami naorání.

Mikulov – Turold
r. 2014  podzim diskování (rozříznutí drnu), dále kultivace do hloubky cca 25-

30 cm
r. 2015  jaro diskování, vláčení bránami, setí (botkový secí stroj), válení luč-

ním válem
r. 2015  přelom srpen, září mulčování při výšce porostu 10-15 cm
r. 2016  přelom srpen, září mulčování při výšce porostu 10-15 cm
r. 2017  srpen mulčování při výšce porostu 10-15 cm

Syrovín
r. 2014  podzim diskování (rozříznutí drnu), dále kypření do hloubky cca 25-

30 cm
r. 2015  jaro diskování, vláčení bránami, setí (botkový secí stroj), válení luč-

ním válem
r. 2015  přelom srpen, září mulčování při výšce porostu 10-15 cm
r. 2016  přelom srpen, září mulčování při výšce porostu 10-15 cm
r. 2017  srpen mulčování při výšce porostu 10-15 cm

Archlebov
r. 2014  podzim – diskování 10-15 cm
r. 2015  jaro – diskování- 10 cm + kultivátor 5cm + setí
r. 2015  podzim – sečeníporostu3x, podzim 2015 – diskování10 cm
r. 2016  jaro – diskování 10 cm + kultivátor 5cm + setí
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Koefi cient strukturnosti (KS) je vypočítaná hodnota, kterou se vyjadřuje 
kvalita půdní struktury. Je to poměr mezi strukturními částicemi (agregáty) 
a zbytkem půdy v půdním profi lu. Hodnoty koefi cientu strukturnosti jsou vy-
jádřeny v grafu č. 1. Došlo ke zvýšení koefi cientu strukturnosti na všech lo-
kalitách. Půdní struktura na lokalitách Gotberg, Sonberk, Mikulov, Znojmo 
je na dobré úrovni, jelikož přesáhla hodnoty 1. U lokalit Archlebov a Syrovín 
také došlo ke zvýšení KS, oproti hodnotám vstupních dat z roku 2014, hodnoty 
však nepřesáhly 1, což je pod hranicí strukturní stability. Může to vést ke sni-
žování kvality půdního prostředí z hlediska dalších fyzikálních vlastností, a ná-
sledně může dojít k negativnimu ovlivnění chemických vlastností půdy. Jedná 
se o půdu nestrukturní a je potřeba i nadále podporovat půdní biologii. Přínos 
organické hmoty do půdy v podobě kořenů rostlin čeledi Fabaceae v meziřa-
dí vinice má stoupající trend ve zvýšení koefi cientu strukturnosti půdy, což má 
za následek menší riziko nežádoucího zhutnění půdy.

Nejnižší OHr byla zjištěna na lokalitě Gotberg, nejvyšší na lokalitě Syrovín, 
a to 1,62 g.cm-3. Což se ukazuje jako půda velmi utužená. V rámci průběhu ře-
šení projektu toto utužení díky přínosu organické hmoty do meziřadí pokles-
lo na 1,48g.cm-3. 

Tab. 1:  Vstupní a výstupní data fyzikálních vlastností půd u sledovaných 
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vody vzduchu
% obj.

% obj.

Gotberg
2014 1,30 52,6 30,05 22,04 39,05 15,05

2017 1,30 52,9 32,65 20,24 38,95 13,94

Sonberk
2014 1,38 49,9 29,79 20,12 37,78 12,12

2017 1,33 51,6 24,38 27,25 39,94 11,69

Mikulov
2014 1,47 46,7 27,43 21,28 37,43 11,26

2017 1,41 48,7 21,70 24,96 37,22 9,44

Archlebov
2014 1,48 46,1 26,50 19,59 28,08 18,01

2017 1,30 52,7 24,40 28,33 34,36 18,37

Syrovín
2014 1,62 41,3 24,84 16,46 26,96 14,34

2017 1,48 46,0 19,04 26,95 33,04 12,96

Vrbovec
2014 1,48 46,3 26,33 19,98 33,02 13,29

2017 1,43 47,9 27,77 20,16 35,76 12,16

Graf 1:  Vstupní a výstupní data koefi cientu strukturnosti na sledovaných 

lokalitách 
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Na lokalitě Sonberk, (viz graf 3) byly naměřeny hodnoty Cox na počátku sle-
dování pokusu v roce 2014 ve výši 1,28 %, a na konci v roce 2017 to bylo 
v průměru 1,95 % Cox. Hodnoty se ze středních úrovní přehouply do hodnot 
vysokých, nejlépe se však projevily na směsi Sucho, a to 1,98 %. I přes zvýše-
ní obsahu humusu je proto potřeba i nadále podporovat půdní biologii v mezi-
řadí vinice.

2.1.2. Chemické vlastnosti půdy

Při hodnocení chemických vlastností půdy byly sledovány hlavně obsah orga-
nického uhlíku (Cox) a kvalita humusu. 

Obsah organického uhlíku
Množství a kvalita půdní organické hmoty patří k důležitým indikátorům kva-
lity neboli zdraví půdy. Humus (přepočtený Cox) je tvořen neživými zbytky 
rostlinných a živočišných organismů, které jsou v různém stupni rozkladu, tedy 
prošlé humifi kačním pochodem, nacházejících se na půdě nebo v půdě v růz-
ném poměru smíšení. Obsah humusu je rozdílný na lehkých, středních a těž-
kých půdách.
U vysetých ozeleňovacích směsí je zřetelný pozitivní dopad na obsah humu-
su vyjádřeného hodnotou Cox, kdy ve všech případech dochází v průběhu sle-
dovaného období ke zvýšení Cox. Zde je patrný vliv podpovrchového utužení 
půdy, neboť hodnoty Cox jsou v hloubce 15-30 cm nižší ve srovnání s hodno-
tami v hloubce 0-15 cm.
Stanovenou hodnotu Cox je však nutné násobit Welteho koefi cientem 1,724 
(humus obsahuje 58 % uhlíku) tak, abychom získali procentický obsah humu-
su. Hodnocení obsahu humusu podle Cox ukazuje, že obsah humusu na lokali-
tách mírně stoupal. Ozelenění vinic tak zabezpečuje lepší prokořenění půdní-
ho profi lu a zlepšuje strukturu půdy (Laik a kol., 2009). Proto všechny aktivi-
ty, které podpoří půdní biologii, jsou maximálně žádoucí (Zhang a kol., 2010).
Na lokalitě Gotberg (viz graf 2) byly naměřeny hodnoty Cox na počátku sledo-
vání pokusu v roce 2014 - 1,31 %, a na konci v roce 2017 to bylo 1,54 % Cox. 
Tyto hodnoty se pohybují ve středních hodnotách, nedošlo zde k žádnému ra-
pidnímu zvýšení humusu.

Graf 2:  Hodnoty obsahu Cox v % – lokalita Gotberg, období 2014-2017
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Na lokalitě Syrovín, (viz graf 5) byl obdobný průběh sledovaných obsahů jako 
na předešlé lokalitě. Zde byly naměřeny hodnoty Cox na počátku sledování po-
kusu v roce 2014 na úrovni 0,72 %, a na konci v roce 2017 to bylo v průměru 
0,84 % Cox. Na konci pokusu se hodnoty pohybovaly u všech směsí v rozme-
zí nízkého obsahu. Jak ukazují výsledky tak i na této lokalitě je potřeba zvýšit 
přísun organické hmoty.

Na lokalitě Mikulov - Turold, viz graf 4, byly naměřeny hodnoty Cox na po-
čátku sledování pokusu v roce 2014 –0,56 %, na konci sledování v roce 2017 
to bylo v průměru 0,69 % Cox. Naměřené hodnoty byly na počátku pokusu 
na úrovni velmi nízkého obsahu humusu. Během sledovaných let obsah humu-
su velmi mírně stoupal, avšak hodnoty se stále pohybují v rozmezí velmi níz-
kých. Nejvyšší hodnota byla naměřena u pestré směsi. Na této lokalitě je potře-
ba větších přísunů organické hmoty a podpory půdní biologie. 

Graf 4:  Hodnoty obsahu Cox v % – lokalita Mikulov, období 2014-2017Graf 3:  Hodnoty obsahu Cox v % – lokalita Sonberk, období 2014-2017
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Na lokalitě Archlebov, jak znázorňuje graf 6, byly naměřeny hodnoty Cox 
na počátku sledování pokusu v roce 2014 - 1,28 % a na konci v roce 2017 to 
bylo v průměru 1,95 % Cox. Kdy se hodnoty ze středních úrovní přehouply 
do hodnot vysokých, nejlépe se však projevily na směsi Opylovači s hodnotou 
2,03% a Ozelenění a to 1,87 %. I přes zvýšení obsahu humusu je potřeba i na-
dále podporovat půdní biologii v meziřadí vinice.

Na lokalitě Hnízdo, viz graf 7, byly naměřeny hodnoty Cox na počátku sledo-
vání pokusu v roce 2014 ve výši 1,28 % a na konci v roce 2017 to bylo v prů-
měru 1,6 % Cox. Na konci pokusu se hodnoty pohybovaly ve střední úrovni 
bez velkého kolísání u všech směsích se stejným trendem průběhu naměřených 
hodnost obsahu Cox.

Graf 5:  Hodnoty obsahu Cox v % – lokalita Syrovín, období 2014-2017

Graf 6:  Hodnoty obsahu Cox v % – lokalita Archlebov, období 2014-2017

Graf 7:  Hodnoty obsahu Cox v % – lokalita Znojmo - Vrbovec, období 

2014-2017
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V roce 2015na lokalitě Gotberg (tab. 2) nebyly hodnocené ve všech chemic-
kých ukazatelích směsi Ozelenění a Sucho. Hodnoty pHKcl na této lokalitě 
byly zjištěny s klesající tendencí, ovšem tento rozdíl není v časové řadě ni-
kterak významný. Hodnoty pH se stále udržovaly na hladině neutrální, což 
svědčí o tom, že rostlinná společenstva si v půdě vytvářejí pro sebe optimál-
ní prostředí. 
Obsah celkového dusíku byl zjištěn dobrý, což ukazuje na to, že biologicky 
aktivní půda dokáže eliminovat ztráty dusíku, především jeho vyplavováním. 
U ostatních sledovaných živin dle Agrochemického zkoušení zemědělských 
půd, dále jen ( AZZP), byly zjištěny tyto hodnoty. Naměřené hodnoty u vápní-
ku ukazovaly na velmi vysokou zásobenost, obsah fosforu na této lokalitě byl 
nízký. Obsahy hořčíku se pohyboval v kategorii hodnot vysokých, do 460 mg/
kg. Draslík osciloval v mezích vysokých až velmi vysokých hodnot.

Obsah živin v půdě a půdní reakce
Půdní vlastnosti výrazně ovlivňuje hodnota pH. Optimální hranice výměnné 
půdní reakce pro révu vinnou se pohybuje v rozmezí 6,5 - 7,2. Půdní reak-
ce ovlivňuje složení půdní mikrofl óry. V kyselé půdě je omezován výskyt uži-
tečných bakterií, a naopak se vytvářejí příznivé podmínky pro činnost plísní 
a hub aj., které jsou pro úrodnost půdy ve vinohradu méně vhodné. Půdní reak-
ce má také bezprostřední vliv na přijatelnost živin pro révu vinnou. Obsah ži-
vin v půdě je důležitý pro růst kvalitní vegetace, která zabezpečí prokořenění 
půdního profi lu a pokryv povrchu půdy. Je proto důležité, aby byly živiny pří-
stupné pro rostliny a aby byla rovnoměrná vyváženost mezi dusíkem a ostatní-
mi prvky. Z chemických vlastností půdy byly sledovány základní živiny: N, P, 
K, Ca, Mg podle Mehlicha III, pHKCl.
Obsah živin během sledovaných let na jednotlivých lokalitách je uveden 
v tabulkách jednotlivých lokalit. Vzorky byly odebírány ve dvou hloubkách 
a do výsledků byly zařazeny jejich průměrné hodnoty, kolísání těchto hodnot 
je v souvislosti s jednotlivými směsmi a klimatickými podmínkami každého 
daného ročníku.

Tab. 2:  Vstupní a výstupní data chemických analýz půdních vzorků 

lokalita Gotberg

Směs
pHKcl Nc % P - p mg/kg

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Opylovači 7,4 7,2 7,2 7,2 0,16 0,12 0,17 0,20 57 25 39 30

Ozelenění 7,4  7,3 7,3 0,16  0,18 0,22 57  75 58

Pestrá 7,4 7,2 7,3 7,3 0,16 0,17 0,19 0,20 57 41 63 56

Sucho 7,4  7,3 7,3 0,16  0,18 0,22 57  67 52

Směs
Ca - p mg/kg Mg - p mg/kg K - p mg/kg

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Opylovači 7230 7937 8051 7187 415 352 361 377 408 320 403 440

Ozelenění 7230  8084 8081 415  380 399 408  458 658

Pestrá 7230 8088 7272 8191 415 380 337 381 408 369 590 425

Sucho 7230  8116 8230 415  330 385 408  446 385
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Vyšší hodnoty pHKcl byly ovlivněny geormofologií půdy a jevily se na lokalitě 
Mikulov - Turold jako stabilní (tab. 4). Obsah celkového dusíku měl neměnící 
se trend. Zde se ukazuje důležitost posílení biologické aktivity půdy, tak aby se 
zabránilo nežádoucím ztrátám dusíku. 
Naměřené hodnoty u vápníku ukazovaly na velmi vysokou zásobenost, mno-
honásobně převyšující kritéria AZZP (nad 6 600 mg/kg), u hořčíku se pohybo-
valy v kategorii velmi vysoké, u draslíku hodnoty oscilovaly v rozmezí vyho-
vujících až dobrých. Abnormálně nízké naměřené hodnoty fosforu, souvisely 
s vysokým pH půdy a s extrémně vysokým obsahem vápníku. 

Hodnoty pHKcl se na lokalitě Sonberk (tab. 3) jevily jako stabilní, i nižší hod-
nota naměřená v roce 2017 byla stále na hladině neutrální, což svědčí o tom, že 
rostlinná společenstva si v půdě vytvářejí pro sebe optimální prostředí. Součas-
ně je to ovlivněno i  půdním typem.
Obsah celkového dusíku měl mírně rostoucí trend, což i zde ukazuje na to, že 
biologicky aktivní půda dokáže eliminovat ztráty dusíku, především jeho vy-
plavováním. Naměřené hodnoty u vápníku ukazují na velmi vysokou zásobe-
nost, u hořčíku se pohybovaly v kategorii vysoké. Obsah draslíku se pohyboval 
v rozmezí 221 – 454 mg/kg, což jsou hodnoty dle kritérií AZZP vysoké. Namě-
řené hodnoty u fosforu byly zjištěny nízké.

Tab. 4:  Vstupní a výstupní data chemických analýz z půdních vzorků, 

lokalita Turold

Směs
pHKcl Nc % P - p mg/kg

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Opylovači 7,7 7,7 7,7 7,6 0,19 0,11 0,11 0,10 1,5 5 9 6

Ozelenění 7,7 7,6 7,5 7,5 0,19 0,08 0,80 0,12 1,5 5 8 10

Pestrá 7,7 7,6 7,5 7,5 0,19 0,10 0,10 0,10 1,5 5 21 9

Sucho 7,7 7,6 7,6 7,5 0,19 0,10 0,12 0,12 1,5 5 12 5

Směs
Ca - p mg/kg Mg - p mg/kg K - p mg/kg

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Opylovači 30017 29000 33035 29602 518 543 372 591 126 199 203 180

Ozelenění 30017 30167 28970 24898 518 503 500 453 126 210 151 213

Pestrá 30017 28909 28964 30416 518 459 440 480 126 349 253 151

Sucho 30017 27579 28808 30453 518 459 444 495 126 305 321 268

Tab. 3:  Vstupní a výstupní data chemických analýz půdních vzorků 

lokalita Sonberk

Směs
pHKcl Nc % P - p mg/kg

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Opylovači 7,5 7,4 7,4 7,3 0,16 0,17 0,19 0,19 31 48 67 49

Ozelenění 7,5 7,4 7,4 7,3 0,16 0,17 0,19 0,19 31 32 56 39

Pestrá 7,5 7,4 7,3 7,3 0,16 0,15 0,19 0,19 31 34 46 33

Sucho 7,5 7,4 7,3 7,3 0,16 0,17 0,18 0,19 31 24 40 43

Směs
Ca - p mg/kg Mg - p mg/kg K - p mg/kg

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Opylovači 8807 6826 6805 7164 363 337 318 352 221 378 318 375

Ozelenění 8807 6839 6735 7260 363 324 299 336 221 340 299 454

Pestrá 8807 7069 6715 7341 363 325 286 336 221 369 286 359

Sucho 8807 6570 6701 6844 363 330 304 313 221 311 304 334
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Hodnoty pHKcl na lokalitě Archlebov (tab. 6), měly klesající tendenci. Naměře-
né neutrální hodnoty na konci sledování svědčily o tom, že rostlinná společen-
stva si v půdě vytvářela pro sebe optimální prostředí. Současně to bylo ovliv-
něno i půdním typem.
Obsah celkového dusíku byl stabilně na dobré úrovni, což ukazuje na to, že bi-
ologicky aktivní půda dokáže eliminovat ztráty dusíku, především jeho vypla-
vováním. 
Naměřené hodnoty vápníku ukazovaly na vysokou zásobenost, u hořčíku se 
pohybovaly v kategorii velmi vysoké. U draslíku hodnoty oscilovaly v rozmezí 
velmi vysokých hodnot. Naměřené velmi vysoké hodnoty fosforu po celé sle-
dované období svědčily o pozitivním vlivu zlepšené půdní biologické aktivity 
a vyrovnanosti sorpčního komplexu.

Hodnoty pHKcl měly na lokalitě Syrovín klesající tendenci, ovšem tento rozdíl 
není v časové řadě nikterak významný (tab. 5). Naměřené hodnoty byly stále 
na hladině neutrální, což svědčí o tom, že rostlinná společenstva si v půdě vy-
tvářela pro sebe optimální prostředí. 
Obsah celkového dusíku byl nízký, je zde předpoklad snížení schopnosti půdy 
zadržovat ve svém sorpčním komplexu prvky a živiny. Proto jsou opodstatněná 
veškerá opatření, která podpoří biologickou aktivitu půdy a kumulaci organic-
ké hmoty. Což je ovšem proces dlouhodobý. Naměřené hodnoty vápníku uka-
zovaly na dobrou zásobenost, u hořčíku se pohybovaly v kategorii dobré. Dras-
lík vykazoval dle kritérií AZZP hodnoty opět dobré. Vyšší naměřené hodno-
ty fosforu svědčily o pozitivním vlivu zlepšené biologické aktivity půdní, což 
souviselo s pozitivním účinkem ozelenění. 

Tab. 6:  Vstupní a výstupní data chemických analýz půdních vzorků 

lokalita Archlebov

Směs
pHKcl Nc % P - p mg/kg

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Opylovači 7,5 7,0 6,9 7,0 0,16 0,15 0,21 0,19 176 201 268 166

Ozelenění 7,5 7,1 6,9 7,0 0,16 0,15 0,21 0,20 176 191 264 202

Pestrá 7,5 7,2 6,8 7,0 0,16 0,17 0,21 0,19 176 193 270 161

Sucho 7,5 7,1 6,8 7,0 0,16 0,17 0,21 0,20 176 223 244 140

Směs
Ca - p mg/kg Mg - p mg/kg K - p mg/kg

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Opylovači 4706 5341 4204 4949 545 397 378 547 408 719 625 773

Ozelenění 4706 5723 3909 4753 545 382 336 548 408 684 605 921

Pestrá 4706 5330 3617 4525 545 392 370 489 408 707 735 736

Sucho 4706 4481 3901 5580 545 400 373 500 408 745 632 763

Tab. 5:  Vstupní a výstupní data chemických analýz půdních vzorků 

lokalita Syrovín

Směs
pHKcl Nc % P - p mg/kg

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Opylovači 7,3 7,0 6,9 6,8 0,11 0,11 0,11 0,12 51 173 192 121

Ozelenění 7,3 6,9 6,9 6,8 0,11 0,11 0,17 0,12 51 166 113 102

Pestrá 7,3 7,0 6,8 6,7 0,11 0,11 0,13 0,15 51 153 151 149

Sucho 7,3 6,8 6,8 6,7 0,11 0,12 0,12 0,12 51 118 133 97

Směs
Ca - p mg/kg Mg - p mg/kg K - p mg/kg

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Opylovači 3742 3495 3438 3679 340 241 227 243 137 307 298 286

Ozelenění 3742 4112 4752 3582 340 236 236 230 137 321 257 295

Pestrá 3742 3430 3243 3646 340 250 218 236 137 312 281 365

Sucho 3742 3860 3321 3951 340 242 218 283 137 224 240 225
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Obr. 7: Pohled na pokusnou lokalitu Hnízdo

Hodnoty pHKcl se jevily na lokalitě Hnízdo jako stabilní (tab. 7). Naměřené sla-
bě alkalické hodnoty svědčily o tom, že rostlinná společenstva si v půdě vytvá-
řela pro sebe optimální prostředí. Současně to bylo ovlivněno i půdním typem.
Obsah celkového dusíku byl na dobré úrovni, což zde ukazuje na to, že biolo-
gicky aktivní půda dokáže eliminovat ztráty dusíku, především vyplavováním. 
U ostatních sledovaných živin (P, Ca, Mg, K), kolísání hodnot bylo minimál-
ní v souvislosti s jednotlivými směsmi a klimatickými podmínkami každého 
daného ročníku. Naměřené hodnoty  vápníku ukazují na velmi vysokou záso-
benost, u hořčíku se pohybují v kategorii hodnot vysokých. Draslík byl v roz-
mezí hodnot dobrých až vysokých. Naměřené hodnoty fosforu se pohybovaly 
v oblasti vyhovující po celé sledované období, což svědčilo o pozitivním vli-
vu zlepšené půdní biologické aktivity. Půdní procesy se zde dostávají do opti-
málních podmínek (obr. 7).

Tab. 7:  Vstupní a výstupní data chemických analýz půdních vzorků 

lokalita Hnízdo

Směs
pHKcl Nc % P - p mg/kg

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Opylovači 7,5 7,4 7,3 7,3 0,16 0,15 0,22 0,16 42 63 69 68

Ozelenění 7,5 7,5 7,4 7,3 0,16 0,16 0,19 0,15 42 47 45 36

Pestrá 7,5 7,4 7,3 7,3 0,16 0,16 0,21 0,17 42 64 74 77

Sucho 7,5 7,5 7,4 7,3 0,16 0,17 0,22 0,18 42 60 63 95

Směs
Ca - p mg/kg Mg - p mg/kg K - p mg/kg

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Opylovači 12695 7844 8456 8121 443 272 280 338 197 283 300 329

Ozelenění 12695 7598 8234 8545 443 283 286 349 197 248 274 273

Pestrá 12695 11156 7923 8722 443 308 276 362 197 294 351 323

Sucho 12695 8496 7950 7151 443 256 266 327 197 338 377 372
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sí pro suché podmínky (85 %), jednoletou směsí pro rychlé ozelenění (79 %), 
jednoletou směsí pro opylovače (58 %) a nejhůře dopadla vytrvalá druhově bo-
hatá směs (55 %). Z pohledu úspěšnosti byla nejlepší lokalita Popice-Gotberg 
(84 % úspěšnost), následovaná lokalitou Mikulov (77 %), Hnízdo (76 %), Sy-
rovín (73 %), Archlebov (71 %) a nejhorší výsledky byly zjištěny na lokalitě 
Popice-Sonberk (64 %).
Jestliže srovnáme lokality mezi sebou, tak zjistíme, že dvě nejbližší lokality 
(Popice  Gotberg a Sonberk), vzdálené dva kilometry od sebe, měly nejvíce 
rozdílné výsledky. Zatímco lokalita Popice-Gotberg byla nejlepší, tak lokalita 
Popice-Sonberk byla nejhorší. Tento fakt může být vysvětlen tím, že lokalita 
Gotberg má příznivější podmínky – je situována v mělkém údolí s vlhčím mi-
kroklimatem. Na druhé straně lokalita Sonberk je situována na suchém a tep-
lém jihozápadním svahu.
Ve srovnání dvou ročníků lze konstatovat, že horších výsledků bylo dosaže-
no v suchém roce 2015, zatímco v roce 2016 byly výsledky lepší, a to zejména 
u jednoletých směsí, detaily viz Tabulka 9. Rozdíly mezi roky ale nebyly sta-
tisticky významné.

2.2. Agrobotanické hodnocení zkoušených osivových směsí

Podíl jednotlivých funkčních skupin v jednotlivých směsích je uveden v Tabul-
ce 8. Jak je vidět, tak postupem času klesal podíl trav a narůstal podíl jetelovin. 
Podíl bylin zůstal přibližně stejný.

Souhrnné výsledky hodnocení všech směsí na experimentálních lokalitách 
v letech 2015 a 2016 jsou uvedeny v tab. 9. Nejúspěšnější půdopokryvnou 
osivovou směsí s významným zastoupením leguminóz byla na všech hodno-
cených lokalitách ozimá směs (94 % úspěšnost), následovaná vytrvalou smě-

Tab. 8:  Podíl funkčních skupin v jednotlivých směsích

Směs 
Trávy 

vyseté
Trávy 

vyrostlé 

Jetelo-
viny 

vyseté

Jetelo-
viny 

vyrostlé 

Byliny 
vyseté

Byliny 
vyrostlé 

Vytrvalá 

druhově 

pestrá směs

40% 30% 58% 68% 2% 2%

Vytrvalá směs 

pro suché 

podmínky 

60% 30% 39% 65% 1% 5%

Jednoletá 

směs pro rych-

lé ozelenění 

40% 35% 30% 38% 30% 27%

Jednoletá 

směs pro 

opylovače 

22% 20% 5% 10% 73% 70%

Ozimá směs 50% 50% 45% 45% 5% 5%

Průměr 42,4% 33% 35,4% 45,2% 22,2% 21,8%
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Na základě vyhodnocení pokusu můžeme konstatovat, že vhodné směsi by 
měly mít výrazně vyšší zastoupení leguminóz - dokonce i více než 50 % (Mal-
larino a kol., 1990). Obvykle je zastoupení leguminóz v pícních směsích vý-
razně nižší, nejčastěji od 10 do 20 % (Sleugh a kol., 2000). Dominance trav má 
za následek silnou kompetici o vodu, kterou může v některých případech zce-
la vyčerpat pouze travní porost, a réva nebo ovocné dřeviny pak trpí nedostat-
kem vody. Pro ekologické nebo integrované vinohradnictví a sadařství je mno-
hem lepší vyšší zastoupení leguminóz ale zejména z důvodu fi xace atmosfé-
rického dusíku a hlubšího prokořenění ve srovnání s travami, umožňující prů-
nik vody do hlubších vrstev v půdě (Bugg a kol., 1996). Réva a ovocné dřevi-
ny dobře zásobené dusíkem jsou zdravější a více suchovzdorné. Použití dosta-
tečného podílu bylin ve směsi je důležité v případě opylovačů  byliny posky-
tují potravu opylovačům po dlouhé období a umožňují trvale udržitelnou pro-
dukci medu ve vinohradech a sadech (Decourtye a kol., 2010).

Tab.9:  Výsledky hodnocení úspěšnosti pěti směsí na šesti lokalitách 

v letech 2015 2016 v (%)

Rok 2015

Směs
Vytrvalá

Pestrá
Vytrvalá 

Sucho
Jednoletá 
Ozelenění

Jednoletá
Opylovači

Ozimá

Výsevek Plný Zvýšený Plný Zvýšený Plný Zvýšený Plný Zvýšený Plný Zvýšený

Hnízdo 51 57 86 87 82 81 54 57 91 93

Mikulov 62 56 87 83 83 86 59 54 92 96

Popice-
Gotberg

65 67 90 96 87 84 63 71 93 98

Popice-
Sonberk

39 37 72 73 62 74 41 43 89 87

Archlebov 44 49 75 81 74 85 42 49 94 95

Syrovín 51 56 83 87 73 81 48 51 91 96

Rok 2016

Směs
Vytrvalá

Pestrá
Vytrvalá 

Sucho
Jednoletá 
Ozelenění

Jednoletá 
Opylovači

Ozimá

Výsevek Plný Zvýšený Plný Zvýšený Plný Zvýšený Plný Zvýšený Plný Zvýšený

Hnízdo 54 58 86 89 84 82 63 67 97 98

Mikulov 68 61 91 83 78 85 64 63 92 95

Popice-
Gotberg

76 67 92 98 95 89 67 84 97 96

Popice-
Sonberk

42 45 75 74 61 70 47 51 84 97

Archlebov 54 59 85 91 77 81 42 50 95 96

Syrovín 51 56 83 87 73 78 58 57 93 95

Celkem
2015 

+2016
55 56 84 86 77 81 54 58 92 95
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2.2.1. Užitné vzory

Na základě výsledků testování byly vybrány tři nejúspěšnější směsi. Jejich slo-
žení bylo upraveno zejména s ohledem na výsledky zkoušení, dostupnost osiv 
jednotlivých druhů a na jejich univerzální použití ve vinohradech a sadech. 
Složení směsí je uvedeno v tabulkách 10 - 12. Osivové směsi vytvořené pod-
le návrhů druhového složení jsou dobře míchatelné a vysévatelné pomocí se-
cích strojů nebo i ručně.

Tab. 10: Ozimá osivová směs pro ozelenění meziřadí vinohradů a sadů 

s vyšším podílem druhů z čeledi bobovité (Fabaceae)

Ozimá směs
Zastoupení ve směsi 

[% hmotn.]

Anthyllis vulneraria 1,00

Medicago lupulina 10,00

Trifolium incarnatum 15,00

Trifolium resupinatum 10,00

Vicia pannonica 20,00

Lolium multifl orum 5,00

Secale cereale var. multicaule 5,00

Daucus carota 7,00

Plantago lanceolata 3,00

Raphanus sativus subsp. oleiformis 15,00

Celkem 100,00

Tab. 11: Jednoletá osivová směs pro rychlé ozelenění meziřadí vinohradů 

a sadů

Jednoletá směs 
Zastoupení ve směsi 

[% hmotn.]

Lathyrus sativus 20,00

Lotus ornithopodioides 10,00

Trifolium alexandrinum 15,00

Trifolium campestre 5,00

Trifolium resupinatum 15,00

Lolium multifl orum 5,00

Phalaris canariensis 5,00

Camelina sativa 5,00

Fagopyrum esculentum 10,00

Linum usitatissimum 3,00

Phacelia tanacetifolia 5,00

Sinapis arvensis 2,00

Celkem 100,00
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III. Závěr

Pedologie
Na základě výsledků získaných během čtyř let byly zjištěny u fyzikálních, che-
mických vlastností půdy pozitivní vztahy mezi různými variantami s ozeleňo-
vacími směsmi oproti kontrolnímu – vstupnímu roku. Zjištěné výsledky uka-
zují u všech sledovaných vlastností půdy na významný vliv přísunu organické 
hmoty do půdy ve formě kořenů rostlin zkoušených směsí. Zařazením ozeleňo-
vacích směsí do meziřadí vinic je zabezpečeno snížení utužení půdy a zvýšení 
její pórovitosti, zlepšení kapilární kapacity a zlepšení půdní struktury. Z che-
mických vlastností se zvýšil obsah humusu. Přesto však je nutné pravidelně do-
dávat organickou hmotu do půdy, aby nedocházelo k jejímu rychlému úbytku. 
Toto je základní předpoklad pro zlepšení a stabilizaci půdních procesů i vyu-
žitelnosti živin, pocházejících ze všech zdrojů. Dále pak zvýšení obsahu půdní 
organické složky vede i k usnadnění zpracování půdy a zlepšení vodního reži-
mu i aerace v půdním profi lu.

Agrobotanika
Cílem prováděného výzkumu je doporučit nejlepší směsi pro použití ve vino-
hradech a sadech jak v ekologické, tak v integrované produkci. Na základě vý-
sledků tří let hodnocení pěti směsí na šesti lokalitách lze konstatovat, že nejlep-
ší výsledky byly dosaženy u ozimé směsi (94 % úspěšnost), následované vytr-
valou směsí pro suché podmínky (85 %) a jednoletou směsí pro rychlé ozele-
nění (79 %). Tyto tři směsi splňují podmínky pro rychlé vytvoření vegetačního 
pokryvu po výsevu a tím omezení eroze. Proto mohou být doporučeny pro vy-
užití ve vinohradech v regionu jižní Moravy. 

Tab. 12: Vytrvalá osivová směs pro ozelenění meziřadí vinohradů a sadů 

na suchých stanovištích

Vytrvalá směs 
Zastoupení ve směsi 

[% hmotn.]

Anthyllis vulneraria 15,00

Medicago lupulina 10,00

Onobrychis viciifolia 20,00

Trifolium incarnatum 10,00

Trifolium repens 10,00

Festuca ovina 5,00

Festuca rubra 5,00

Daucus carota 10,00

Fagopyrum esculentum 10,00

Plantago lanceolata 5,00

Celkem 100,00
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V. Popis uplatnění certifi kované metodiky

Tato metodika je určena vinaře, vinohradníky a sadaře. Defi nované principy 
však jsou plně využitelné i v sadech, na plantážích drobeného ovoce a stej-
ně tak i při zakládání a údržbě veřejné zeleně. Předpokládá se, že ozele-
ňovací směsi budou vhodné pro dané stanoviště, podle klimatických a půd-
ních podmínek tak, aby byla plně využita jejich funkčnost i s ohledem na kon-
fi guraci terénu. Pestré složení směsí umožnuje optimalizovat poměr jednotli-
vých komponentů vhodných pro určené stanoviště. Dalším důležitým fakto-
rem je zvýšení biodiverzity nejen rostlin, ale i hmyzu a vyšších živočichů, což 
má svůj význam i v oblasti zlepšení souladu mezi zemědělskou výrobou a ži-
votním prostředím a přispívá ke zvýšení udržitelnosti hospodaření s respekto-
váním podmínek DZES (dobrý zemědělský a environmentální stav). Vyšší vy-
užitelnost živin ve vinohradech umožňuje redukci dávek průmyslových hnojiv. 
Lepší zdravotní stav půdy přináší možnost snížení počtu ošetření listových pří-
pravků. Tyto dva aspekty významně přispívají ke snížení chemické zátěže ži-
votního prostředí.

IV. Srovnání novosti postupů

Inovace tohoto řešení spočívá v tom, že byly vybrány jednotlivé druhy trav, je-
telovin a bylin tak, aby po jejich výsevu v meziřadí vinohradu pomohly zabez-
pečit očekáváné zlepšení celkového stavu půdy, zejména půdní struktury, obsa-
hu půdní organické složky a následně humusu, jakož i vodního a vzdušného re-
žimu v půdě, především díky rozvoji a zvýšení aktivity rhizosféry, tím zlepše-
ní fyzikálních vlastností půdy a mikrobiální činnosti v půdě. Na základě těchto 
požadavků bylo sestaveno pět osivových směsí. Vlastnosti dílčích komponen-
tů, jakož i komplexních směsí respektují půdní a klimatické vlastnosti vinohra-
dů v suchém regionu jižní Moravy. Těmto podmínkám byla uzpůsobena i tech-
nologie výsevu a následného pěstování vybraných ozeleňovacích směsí. V me-
todice jsou uvedeny výsledky fyzikálních a chemických hodnocení půd, které 
jsou použitelné v podmínkách ČR.
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Obr. 13: Lokalita Sonberk

Obr. 14: Směs Ozelenění

Obr. 15: Agrobotanické hodnocení

Obr. 10: Lokalita Gotberg

Obr. 11: Směs Ozelenění detail

Obr. 12: Agrobotanické hodnocení
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Obr. 19: Agrobotanické hodnocení

Obr. 20: Pokusná lokalita Archlebov

 Obr. 16: Lokalita Mikulov – Turold

  Obr. 17: Agrobotanické hodnocení

 Obr. 18: Lokalita Syrovín
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Obr. 24: Pohled do meziřadí

Obr. 25: Sonberk – vytrvalá druhově bohatá směs ve druhém roce 

po výsevu

Obr. 21: Směs v meziřadí Opylovači

Obr. 23: Pokusná lokalita Vrbovec – Hnízdo
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Obr. 28: Archlebov – pohled do bujneho porostu ozimé směsi

Obr. 26: Turold – druhově bohatá osivová směs v roce výsevu

Obr. 27: Dosud nejčastěji využívaná technologie kultivace ve vinohradech 

– meziřadí s obdělávanou půdou se střídají s meziřadími s úhorem



Vydal: Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko

Náklad: 300 výtisků

Tisk: AGRIPRINT s r. o.,Wellnerova 134/7, 779 00, Olomouc

Autoři fotografi í: Ing. Ivana Šindelková, Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

ISBN: 978-80-88000-22-8




