
 

 

Příloha č. 1 – certifikát udělený společnosti AROS OSIVA  

 



 

 

Příloha č. 2 – Metodika, zemědělská rekultivace přímým způsobem 

Metodika - osevní postup 
  

  
  

Zemědělská rekultivace přímým způsobem 
Hospodářský 

rok 
Terénní úpravy Zemědělské práce Osevní směs 

0. HR  

podrývání 0,6 zemními 
stroji 

1. hnojení - kaly + org. a 
anorg. hnojivy 

  

  2. hnojení - chlévksý hnůj   

1. HR 

jarní předseťová příprava     

válení, vláčení výsev - řádkování 
zelené hnojení 
"směs 1" nebo 
"směs 2" 

  hnojení   

  sečení   

2. HR 

  hnojení   

  výsev - řádkování 
zelené hnojení 
"směs 1" nebo 
"směs 2" 

  sečení    

  hnojení   

3. HR 

  hnojení   

  výsev - řádkování 
zelené hnojení 
"směs 1" nebo 
"směs 2" 

  sečení + diskování + orba   

  hnojení   

4., 5., 6. HR zemědělské práce ve stejném pořadí jako 1., 2. 3. HR 

7. HR smykování + vláčení výsev - na široko 

travní směsi 
→ luční porost 
→ pastevní 
porost 
→ porost s 
omezením 

8. HR 

  hnojení   

  
doplnění travní směsi - na 
široko 

travní směsi 
→ luční porost 
→ pastevní 
porost 
→ porost s 
omezením 

  luční podoba + pastvina   

  



 

 

Příloha č. 3 - Metodika, zemědělská rekultivace nepřímým způsobem (travní směsi) 

Metodika - osevní postupy 
  

  
  

Zemědělská rekultivace nepřímým způsobem 

Hospodářský rok Terénní úpravy Zemědělské práce Osevní směs 

0. HR  

navezení ornice 
1. hnojení - kaly + org. a 
anorg. hnojivy 

  

úprava kombinátorem 2. hnojení - chlévský hnůj   

odstranění kameniva a 
hrud 

    

hluboká orba     

1. HR 

válení, vláčení výsev - řádkování 
zelené hnojení 
"směs 3" nebo 
"směs 4" 

  hnojení   

  sečení   

  hluboká orba   

2. HR smykování + vláčení výsev - na široko 
travní směsi 
→ technický 
porost (biomasa) 

3. HR 

  hnojení   

  výsev - na široko (doplnění) 
travní směsi 
→ technický 
porost (biomasa) 

  sečení   

4. HR 
provzdušnění travní 
plochy 

sečení   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4 - Metodika, zemědělská rekultivace nepřímým způsobem (obilniny) 

Metodika - osevní postupy 
  

  
  

Zemědělská rekultivace nepřímým způsobem 

Hospodářský 
rok 

Terénní úpravy Zemědělské práce Osevní směs 

0. HR  

navezení ornice 
1. hnojení - kaly + org. a 
anorg. hnojivy 

  

úprava kombinátorem 2. hnojení - chlévský hnůj   

odstranění kameniva a 
hrud 

    

hluboká orba     

1. HR 

válení, vláčení výsev - řádkování 
zelené hnojení 
"směs 3" nebo 
"směs 4" 

  hnojení   

  sečení   

  hluboká orba   

2. HR 

válení, vláčení výsev - řádkování 
zelené hnojení 
"směs 3" nebo 
"směs 4" 

  hnojení   

  sečení   

  hluboká orba   

3. HR 

smykování, vláčení výsev - řádkování obilniny 

  hnojení   

vláčení 
nanesení herbicidů a 
insekticidů 

  

  sklizeň kombajnem   

4. HR 

  hnojení   

  výsev - řádkování 
obilniny jiného 
druhu 

  sklizeň kombajnem   

 

 


