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Téma/Topic: Funkce vegetačních pokryvů půdy ve vztahu k zonalitě meziřadí chmelnice  
Hypotézy/Hypotheses:  
H1 - Agrotechnické zásahy a dynamika vývoje rostlin chmele vedou ke vzniku heterogenity půdního 
prostředí v meziřadí. 
H2 - Dynamika vývoje rostlin chmele během vegetace mění parametry mikroklimatu meziřadí a 
parametry porostní srážky. 
H3 - Rozdílné vegetační druhy vykazují odlišnou schopnost vývoje a biotické efekty v rámci zonality 
mikroklimatu a půdních podmínek meziřadí.  
 
Anotace/Summary:  
V současné době se intenzivně vyvíjejí systémy cíleného ozelenění meziřadí chmelnice za účelem 
podpory trvale udržitelných systémů hospodaření. V literatuře jsou dostupné informace o vlivu 
vegetačních pokryvů v meziřadí na půdní vlastnosti, na produkci biomasy a na infiltraci vody do 
půdy. Zcela nedostupné jsou však údaje o zonalitě meziřadí chmelnice z hlediska časového a 
prostorového. Založení vegetačních pokryvů ve vztahu k zajištění a specifikace jejich cílů by však 
mělo respektovat zonalitu půdních podmínek v meziřadí způsobenou horizontálně a vertikálně 
antropogenními vlivy (zpracování půdy, pohyb techniky, hnojení apod.) a strukturou porostu ve 
vztahu k odrůdě. Samotný vývoj chmelových rostlin během vegetace zásadním způsobem mění 
světelné, teplotní a vlhkostní parametry mikroklimatu v meziřadí a tím vytváří rozdílné podmínky pro 
vývoj rostlin a zajištění jejich biotických efektů. Nové experimentální studie KARP poukazují na 
vysoký vliv porostní srážky ve chmelnicích, včetně zón dopadu závlahové vody při nadzemní závlaze, 
na procesy kapkové eroze, povrchového odtoku, vlhkosti půdy apod. Rozvoj nových technických 
řešení pro zakládání porostů v meziřadí naznačuje, že na zonalitu meziřadí chmelnice lze reagovat i 
cíleným výsevem vhodných druhů.   
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