
Procesy degradující půdy –  
úvod do problematiky

Eroze 
Vodní eroze je zásadním degradačním 
faktorem půd ve vinicích, protože réva 
vinná se ve střední Evropě pěstuje přede-
vším na svažitých plochách.

Acidifikace, debazifikace
Okyselování půd a trvalé snižování ob-
sahu bazických iontů vápníku a hořčíku 
jsou dalšími významnými degradačními 
faktory.

Zhutnění 
Drobtovitou strukturu půdy tvoří vrstvy 
bakterií obalené slizem, jež ve zdravé 
půdě obalují všechna zrnka písku a jílu. 
Tyto bakterie musí mít dostatečný přísun 
energie v podobě organické hmoty. 
Pokud půda není dostatečně zásobová-
na energií, hlavně kořenovými exudáty 
rostlin a humusem z odumřelých rostlin 
a edafonu, stává se ulehlou a dochází 
ke zhutnění, což znamená, že se zmenšuje 
objem pórů, podstatně se snižuje vodo-
držnost půdy a zhoršují se podmínky pro 
růst kořenů rostlin.

Znečištění půdy cizorodými látkami 
Např. triazinové herbicidy, rezidua mědi, 
herbicid na bázi glyfosfátu.

Ztráta organické hmoty a humusu
Humus je součástí tzv. humusojílového 
sorbčního komplexu půdy, jenž je nezbyt-
nou podmínkou vyváženého zásobování 
kořenů rostlin živinami.

Biologická degradace
Všechny živé organizmy žijící v půdě 

 „Technologie ekologické a integrované produkce révy vinné 2015–2020“ dle metodiky BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o., Brno 
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Druhově bohaté bylinné  
směsi – nástroj ke zvyšování 
úrodnosti půdy

Výsev druhově bohatých bylinných směsí patří k opatřením, která účinně zlepšují biologické, 
fyzikální i chemické parametry půdy a zásadním způsobem přispívají k udržení a zvyšování půdní 
úrodnosti. V následujícím textu Vám budou představeny základní postupy, jak může vinař přispět 
k lepšímu stavu krajiny a větší odolnosti půdy vůči negativním změnám klimatu.

Vizinice ohrožená erozí — Zdroj: Ing. Milan 
Hluchý, Ph.D.

Vizualizaci výsledků měření utužení půdy ve třech typech různě  
obhospodařovaných vinic nacházejících se na jedné lokalitě 
Optimální podmínky pro růst kořenů rostlin skýtá půda s odporem do 120 kp/
cm2 (bílá, žlutá a zelená barva). Naopak fialové a tmavě modré odstíny představují 
utuženou půdu, která má nízkou pórovitost, nízkou vododržnost a je v podstatě 
pro kořeny rostlin nevhodná. Nahoře je příklad utužené, bezstrukturní půdy 
vinice, ohrožené erozí, kde se 8 let hospodaří na „černém úhoru“. Uprostřed je 
naopak příklad kypré, vododržné a dobře provzdušněné půdy, která je výsled-
kem 7 let ozelenění meziřadí vinice druhově bohatou směsí bylin, to znamená 
půdy, do které tato směs rostlin 7 let „pumpovala“ energii. Dole je pak výsledek 
měření utužení ve vinici, v jejímž meziřadí převažují trávy.

zahrnujeme pod souhrnný název půdní 
edafon. Celková biomasa tohoto edafonu 
na jednom hektaru zdravé půdy může 
dosahovat hodnot až 25 tun/ha. Pokud 
jsou, jako v tomto příkladu, některé skupi-
ny edafonu drasticky poškozeny, dochází 
ke snížení půdní úrodnosti a mnoha 
dalším negativním jevům.



Kontrolovaná kritéria  
druhově bohatého ozelenění 
meziřadí 
Integrovaná produkce révy vinné – žada-
tel zařazený do tohoto podopatření založí 
nejpozději ve třetím roce trvání závazku 
minimálně v každém druhém meziřadí 
porost směsí certifikovaného, uznaného 
nebo kontrolovaného osiva bylin v mi-
nimálním objemu výsevu 20 kilogramů 
na 1 hektar.

Složení směsi bylin  
v meziřadí vinic 
Složení osevní směsi v podopatření In-
tegrovaná produkce révy vinné: v osevní 
směsi je zastoupeno nejméně pěti druhů 
bobovitých, nejméně dva druhy lipni-
covitých a nejméně tři druhy ostatních 
dvouděložných bylin. 

Druhově bohaté bylinné směsi – nástroj  
ke zvyšování úrodnosti půdy

 Další informace na www.adaptan.net
Projekt č. EHP-CZ02-OV-1-039-2015 je financován z fondu EHP pro období 2009 – 2014. 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Směs Green Mix multi 2014
Hořčice bílá Sinapis alba jednoletá
Lnička setá Camelina sativa jednoletá
Pohanka obecná Fagopyrum esculentum jednoletá
Svazenka vratičolistá Phacelia tanacetifolia jednoletá
Tolice dětelová Medicago lupulina několikaletá
Jetel inkarnát Trifolium incarnatum několikaletý
Sléz krmný Malva sylvestris několikaletý
Mrkev setá Daucus carota několikaletá
Kostřava červená – výběžkatá Festuca rubra agg. vytrvalá
Kostřava červená – trsnatá Festuca rubra agg. vytrvalá
Kostřava ovčí Festuca ovina agg. vytrvalá
Vičenec ligrus Onobrychis viciifolia vytrvalý
Čičorka pestrá Coronilla varia vytrvalá
Jetel bílý Trifolium repens vytrvalý
Úročník bolhoj Anthylis vulnearia vytrvalý
Štírovník růžkatý Lotus corniculatus vytrvalý

Green mix dobře vzešlý GM 2. rok Tvrdonice 2013 Austrian GM 2012 3. rok

Funkce bylinného porostu 
na vinicích
—  zachycuje, transformuje a ukládá 

energii v půdě
—  živí tuny edafonu (půdních organismů), 

který zpřístupňuje živiny pro rostliny
—  poutá vzdušný dusík a umožňuje jeho 

management 
— umožňuje regulovat poměr N/K 
— zvyšuje obsah humusu v půdě
—  podporuje vznik drobtovité struktury 

půdy
— podporuje mykorhyzu 
— potlačuje agresivní plevele 
— umožňuje regulaci vody v půdě
—  podporuje biodiverzitu vinice a krajiny

Základy managementu  
v meziřadí vinic
Z Programu rozvoje venkova 2014–2020, 
Agroenvironmentálně-klimatického 
opatření, podopatření Integrovaná 
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produkce révy vinné vyplývá povinnost 
žadatele provést nejpozději do 15. srpna 
příslušného kalendářního roku mecha-
nickou úpravu meziřadí a manipulačního 
prostoru vinice.

Pro tento účel byl vyvinut speciální 
stroj nazvaný Green manager®, kte-
rý umožňuje flexibilní management 

ozelenění vinic bez rizika eroze a výsev 
jednotlivých frakcí směsí osiv do optimál-
ních podmínek. Více informací lze najít 
na www.biocont-profi.cz.

Využití technologie integrované 
produkce révy vinné
Technologie je v současnosti používána 
na cca 2500–3000 ha půdy na jižní Mo-
ravě (zkušenost 200–300 vinařů). 

Cílovým stavem kolem roku 2018 
by měla být technologie prováděna 
na 15 000 ha vinic (víc něž 80 %). Tato 
technologie je dnes povinnou součástí 
systému tzv. Integrované produkce révy 
vinné, který je dotován z fondů jak EU, 
tak ČR. Do tohoto programu se dopo-
sud přihlásilo zhruba 500 vinařských 
podniků a předpokládá se vstup dalších 
200 podniků, takže v roce 2018 by tato 
technologie měla být uplatněna na zhru-
ba 15 000 hektarech vinic ČR.

Green manager


