GREENING
MEZIPLODINY – SMĚSKY
Jejich význam je stále nedoceněný jako přerušovače mezi obilovinami. Fytosanitární, meliorační,
hydrologický, protierozní i odplevelovací účinek meziplodin je nezastupitelný. Dodání organické hmoty do
půdy (20 - 60t na 1ha), podle termínu setí zvolených komponentů. Dodání organických dusíkatých látek 50
- 150kg/ha, zlepšení půdně fyzikálních vlastností, rozvoj půdní mikro a makroflory a fauny.
Zlepšení dostupnosti fosforu z nepřístupných forem v půdě. Úprava struktury půdy pro následné plodiny –
cukrovku, brambory.
Likvidace nematodů v půdě, porušení utuženého podloží bez podrývání a zároveň působí jako přírodní
meliorace. Použití meziplodin na zelený úhor či zelené hnojení zabraňuje velmi účinně erozi půdy.
PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS TYTO SMĚSKY:
ZELENÝ ÚHOR 1
Ozeleňující směska, zabraňuje výparu vody z půdy, prokořenění zlepšuje strukturu půdy, dodává organický
dusík, zlepšuje hydrologické vlastnosti
Složení směsi:
●
Jetel bílý plazivý, vikev jarní, svazenka, pohanka, proso, ředkev olejná, žito Bojko, peluška úponková
●
Výsevek 60-100 kg/ha
●
Termín setí březen – září
●

ZELENÝ ÚHOR 2
Ozeleňující směska, zabraňuje zaplevelení, výparu vody, dodávka organického a vzdušného dusíku, organická
hmota do půdy
Složení směsi:
●
vikev jarní, peluška úponková, žito Bojko, svazenka, len
●
Výsevek 100-130 kg/ha
●
Termín setí březen – září
●

LANDSBERSKÁ SMĚSKA
Vhodná do všech typů půd buď jako následné chutné zelené krmení, nebo určená pro dodání organické hmoty
do půdy zaoráním – zelené hnojení.
●
Jde současně o dodání organického dusíku prostřednictvím hlízkových bakterií na kořenech jetele. Hluboké
prokořenění zlepší strukturu půdy
●
Využití této směsky může být jako pastva, k sečím na přímé krmení, na senáž nebo zmulčování a následné
přiorání hmoty do půdy jako zelené hnojení
Složení směsi:
●
Inkarnát, jílek mnohokvětý, vikev ozimá
(panonská, huňatá)
●
Termín setí: čistosev konec srpna - ½ září
●
Výsevek 20 kg jílku, 12 kg inkarnátu + 10 kg vikve
●
Jako přísev do ozimé pšenice od ½ května, do kukuřice od 8. listu
●

GREENING
MEZIPLODINY – SMĚSKY

LETNÍ MEZIPLODINOVÉ SMĚSI
-

ozeleňující směska, snižuje zaplevelení
zlepšuje fyzikální hydrologické vlastnosti půdy
narušuje ztužené podorničí a usnadňuje přesun nedostupných živin (P, K) z nižších vrstev půdy do kořenové
zóny

Složení:
1. antinematotní hořčice, ředkev olejná
2. antinematodní hořčice, svazenka, vikev
3. vikev, peluška úponková, ředkev olejná
4. lupina úzkolistá, peluška úponková, svazenka, vikev
5. ředkev olejná, pohanka, svazenka

SMĚS MEZIPLODINOVÁ BÍLKOVINNO-PASTEVNÍ
-

Vhodná pro všechny typy půdy
Určená ke krmení buď spásáním či k sečím, na senáže či siláže

Složení:
1. Peluška - hrách, vikev, proso
2. Lupina úzkolistá, peluška úponková - hrách, vikev, proso

NEKTARODÁRNÉ MEZIPLODINY
-

Ideální jako pastva pro včely, svým složením zaručuje dlouhodobě dobrou potravu pro medonosný hmyz
Zaoráním do půdy jí dodá organickou hmotu a zlepší tak její strukturu a vlastnosti.
Svazenka vratičolistá zde snižuje nematody v půdě

Složení:
- Svazenka, pohanka, vikev, hořčice

JSME PŘIPRAVENI NAMÍCHAT SMĚSKY DLE VAŠEHO VÝBĚRU, NEBO DODAT
JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY K VÝSEVU.

