
25Vhodné pro ekologické zemědělství.

Cenově výhodná směs bylin splňující po adavky na 
ozelenění meziřadí v systému integrované produkce

GreenMix Economy

Směs je komponována tak, aby při dodr ení povinných parametrů kladených na druhově bo-
haté směsi pro ozelenění vinic byla co nejlevněj í. Obsahuje po adovaný počet druhů i po a-
dované mno ství osiva bobovitých bylin, dále dva druhy men ích suchovzdorných kostřav 
a tři druhy jednoletých dvoudělo ných bylin. Rychle a bujně rostoucí hořčici obohacující 
půdu o organickou hmotu a chránící půdu před erozí ji  relativně brzy po výsevu, svazenku 
a rychle vzcházející pohanku poskytující u itečnému hmyzu nektar z extralorálních nektarií 
po celou vegetacie.

Přednosti:
ji  od jara v roce výsevu chrání půdu 
na svazích před erozí
obohacuje půdu o uhlíkaté látky, 
nezbytné pro půdní organizmy, které 
půdu zúrodňují
prokypřuje půdu i do hlub ích 
horizontů
zvy uje vododr nost a schopnost 
zasakování srá kové vody
uvolňuje z půdy a mateční horniny 
iviny potřebné pro růst révy vinné

obohacuje půdu dusíkem
umo ňuje řídit proces mineralizace 
a zpětně poutání ivin bylinným 
porostem
tvorbou nektaru a pylu podporuje 
u itečný hmyz
minimalizuje náklady na nákup hnojiv
nízké náklady na osivo

Použití a výsevek:
vhodné k dlouhodobému ozelenění 
meziřadí vinic
vhodné k přípravě půdy před výsadbou 
vinice
20 kg/ha při výsevu do ka dého 
druhého meziřadí
50 kg/ha při celoplo ném výsevu před 
výsadbou
termín výsevu – únor a  duben

V případě potřeby konzultace správného založení porostu či optimální péče o porost kontaktujte 
náš poradenský servis.
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Druhově bohatá směs bylin speciálně sestavená 
k víceletému ozelenění vinic

GreenMix multi

Přednosti:
ji  od jara v roce výsevu chrání půdu na svazích před erozí
vytváří velké mno ství organické hmoty
obohacuje půdu o uhlíkaté látky, nezbytné pro půdní organizmy, které půdu zúrodňují
prokypřuje půdu i do hlub ích horizontů
zlep uje vododr nost a zasakování srá kové vody
uvolňuje z půdy a mateční horniny iviny potřebné pro růst révy vinné
obohacuje půdu dusíkem
umo ňuje dle potřeby poutat a uvolňovat iviny v půdě
tvorbou nektaru a pylu podporuje výskyt u itečného hmyzu
minimalizuje náklady na nákup hnojiv
vy í počet druhů ve směsi zvy uje plasticitu směsi v různých půdněklimatických 
podmínkách

Použití:

Složení:

Patnácti druhová směs obsahuje jednoleté druhy – slou ící v prvních letech po výsevu 
k zapojení porostu a zabránění eroze půdy. Dvou a  t íleté druhy bylin jsou určeny ke 
zvý ení druhové pestrosti meziřadí a zlep ují zasakování vody do půdy.  V následujících le-
tech vytrvalé druhy zaji ťují zdroj organické hmoty pro vinohradnické půdy. Kořeny těch-
to bylin jsou hostiteli půdních bakterií a mykorhýzních hub, které zaji ťují lep í příjem ivin 
a vody pro kořeny révy vinné. 

vičenec ligrus, tolice dětelová, tírovník rů katý, jetel inkarnát, jetel plazivý,
čičorka pestrá, úročník bolhoj, svazenka vratičolistá, hořčice bílá, lnička setá,
kostřava červená, kostřava ovčí, sléz přeslenitý, jitrocel kopinatý, mrkev setá,
pohanka střelovitá
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Rok výsevu
V porostu převa ují jednoleté, rychle ros-
toucí druhy. Hořčice, svazenka a pohanka. 
Tyto byliny ji  od května chrání půdu před 
erozí, intenzivně obohacují půdu energií, 
zlep ují půdní strukturu a po odumření ka-
nálky po jejich kořenech významně zvy ují 
schopnost půdy zasakovat i přívalové de tě.

Druhý rok po výsevu
Ve druhém roce převa ují dvouleté a vy-
trvalé druhy jako je vičenec ligrus, jetel 
inkarnát, tírovník rů katý, čičorka a dal í. 
Porost výrazně poutá vzdu ný dusík a nád-
herně kvete.

Třetí rok po výsevu
Začínají převa ovat vytrvalé druhy, jako je 
jetel bílý, tírovník rů katý, čičorka pestrá 
a jitrocel kopinatý.

Použití a dávkování:
vhodné k dlouhodobému ozelenění meziřadí vinic
vhodné k přípravě půdy před výsadbou vinice
20 kg/ha při výsevu do ka dého druhého meziřadí
50 kg/ha při celoplo ném výsevu před výsadbou


