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ÚVOD

Všeobecne majú medziplodiny pozitívny vplyv na štruk-
túru pôdy, eróziu pôdy, obmedzovanie vyplavovania 
živín, potláčanie burín a poskytovanie zdrojov pôdnemu 
mikrobiomu. Niektoré druhy môžu tiež fixovať živiny (du-
sík strukovinami) alebo zvyšovať dostupnosť živín (fosfor 
pohánkou). Používajú sa ako zelené hnojenie a tiež po-
máhajú sekvestrovať uhlík. Pretože medziplodiny patria 
k rôznym skupinám rastlín (čeľadí), musia byť vybrané na 
základe toho, či ich účinok podporuje alebo obmedzuje 
šírenie pôdnych chorôb a nematód. Dostupnosť vody a 
klimatické podmienky sú tiež kritériá, ktoré určujú výber 
konkrétnych plodín.

ZA AKÝM ÚČELOM? 

Pre výber vhodnej medziplodiny pre konkrétne lokality 
je rozhodujúci cieľ, ktorý chceme dosiahnuť pestovaním 
danej medziplodiny. 
Na kontrolu nematód a prerušenie životných cyklov cho-
rôb je osvedčeným spôsobom tradičné striedanie plo-
dín, ako napríklad kapustovité druhy a strukoviny pred 
obilninami, trávy a strukoviny pred kapustovitými plo-
dinami a tak ďalej. K zvýšeniu účinku striedania plodín 
môžu prispieť špeciálne odrody.
Pre zvýšenie produkcie biomasy za účelom zlepšenia 
úrodnosti pôdy, zvýšenia obsahu organických látok v 
pôde a pre pestovanie v menej priaznivých oblastiach 
ponúkajú zmesi plodín väčšiu istotu pri zakladaní plodín 
a pre dosiahnutie vysokého výnosu biomasy.

DRUHOVÉ ZMESI

Koncept viacúčelovej medziplodiny (MSCC) veľmi do-
bre popisuje možné pozitívne funkcie medziplodín (Jus-
tes a  Richard, 2017). Jedna možnosť ako dosiahnuť čo 

najlepšie účinky MSCC je použitie zmesí plodín. Zaují-
mavou kombináciou sa javí zmes kapustovitých druhov 
so strukovinami (Couëdel et al., 2019). Tým sa prepo-
jí schopnosť kapustovitých plodín potláčať choroby so 
schopnosťou pútať živiny strukovinami. Také zmesi sú 
však relatívne nové a vedomosti o všetkých možných 
výhodách a nevýhodách je stále potrebné overovať pro-
stredníctvom poľných pokusov. Napríklad väčšina stru-
kovín je hostiteľskými rastlinami pre rod Pratylenchus; je 
teda potrebné zistiť, do akej miery môže účinok kapus-
tovitých v zmesi vyrovnávať tieto nedostatky.

Dobre preskúmanou skupinou zmesí sú zmesi tráv a 
bôbovitých (Obr. 1). Takéto zmesi majú za následok vy-
nikajúcu distribúciu koreňov v pôde (Obr. 2). Bôbovité 
v zmesi s podielom 40-60 % môžu zvýšiť fixáciu dusíka 
v porovnaní s čistými bôbovitými (Nyfeler et al. 2011). 
Ďalšou výhodou zmesi tráv a strukovín je to, že ich je 
možné použiť aj na pastvu, čo ich robí zaujímavými pre 
regióny so zmiešanými poľnohospodárskymi systémami, 
ako je poľná produkcia a mliekárenstvo. Najmä v rokoch 
s extrémnejšími poveternostnými podmienkami má táto 
„rezervná“ pastva vysokú hodnotu.

Obr. 1: Tráva a strukoviny v 
zmesi, možno použiť i pre 
pastvu

Obr. 2: Koreňová kolonizácia 
pôdy v zmesi lipnicovitých a 
bôbovitých
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podiel semien neodráža podiel rastlín v plnej zrelosti. 
Veľkosť semien rôznych druhov použitých v zmesi by 
sa tiež nemala príliš líšiť, inak by hĺbka výsevu nemohla 
byť prispôsobená všetkým druhom v zmesi. Pre miesta, 
kde nie sú k dispozícii žiadne komerčné zmesi by vývoj 
vhodných zmesí mohol byť témou pre záujmovú skupinu 
ľudí z praxe, tj. skupinu osôb, ktorí zdieľajú vedomosti o 
konkrétnej téme. Vytvorenie takejto záujmové skupiny je 
podporované sieťou Best4Soil, napríklad usporiadaním 
seminára zaoberajúceho sa predmetnou témou. V prí-
pade záujmu sa obráťte na Best4Soil (kontaktný formulár 
na www.best4soil.eu).

SPRÁVNE NAČASOVANIE JE DÔLEŽITÉ

Načasovanie výsevu je najdôležitejšie, najmä v severnej 
Európe, kde na jeseň teploty klesajú. Ak sú medziplodi-
ny a zelené hnojenie vysiate príliš neskoro, nebudú plniť 
funkcie, pre ktoré sú určené, najmä rýchle pokrytie pôdy, 
ktorým sa potlačia buriny a obmedzí erózia. 
Keďže medziplodina nie je zberaná v plnej zrelosti, 
môže nastať problém s ukončením vegetačného obdo-
bia, pretože nie je potrebné „žať“ úrodu. Ak je vege-
tácia ukončená príliš neskoro, môžu sa vyskytnúť pro-
blémy, ako príliš vysoký pomer C / N, ktorý naznačuje 
pomalý rozklad a imobilizáciu dusíka v pôde, prípadne 
prítomnosť životaschopných semien, ktoré sa môžu stať 
burinou v nasledujúcej plodine.

ŠPECIFICKÉ VÝHODY

Ako je uvedené vyššie, niektoré medziplodiny možno 
použiť na kŕmenie hospodárskych zvierat. Ďalšou 
významnou skupinou zvierat, ktoré môžu byť kŕmené 
medziplodinami, sú včely a opeľovače všeobecne (Obr. 
3). Väčšina poľnohospodárskych plodín kvitne na jar - 
začiatkom leta. Medziplodiny vynikajúcim spôsobom 
poskytujú včelám peľ a nektár v lete a na jeseň. Strukovi-
ny, kapustovité plodiny, pohánka a facélia sú vynikajúci-
mi plodinami pre kŕmenie včiel, a to najmä facélia (Obr. 
4) sa často pestuje s cieľom poskytnúť pastvu pre včely.

Ďalšie informácie o zelenom hnojení a medziplodi-
nách sú zverejnené ako miniprehľad EIP-AGRI:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/
files/6_eip_sbd_mp_green_manure_final_0.pdf 
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Obr. 3: Ďatelina plazivá je 
excelentná kŕmna plodina pre 
včely medonosné.

Obr. 4: Facélia je medonosná 
plodina, atraktívna najmä pre 
včely medonosné.

Zmesi pre pestovanie medziplodín a zeleného hnojenia 
sú komerčne dostupné; často sú prispôsobené na kon-
krétne účely. Výroba zmesí na farme je komplikovaná, 


