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Silvoorebné systémy 

Pěstování aloe mezi olivovníky
• Olivar de Aloe, Španělsko
• Starý olivový háj dopněn o 
aloe pěstované v meziřadí
• Tráva spásána ovcemi

Pěstování levandule mezi topoly
• Farma Gabica, Slovensko
• nárazníková zóna s jetelem 
jetelem plazivým - linie dřevin 
jsou osázeny hybridem topolu 
černého s podseté zeleným pásem 
lučních kvetoucích rostlin a trav –
výsadba levandule

„Alley cropping“
• Výzkumná plocha Michovka
• VUKOZ
• Konvenční hospodaření mezi 
liniemi javorů, lip, jasanů, jeřábů 
a tureckých lísek



Silvoorebné systémy 
pěstování zeleniny

Pěstování česneku pod paulonií
• farma Ökoház, Maďarsko
• plantáž Paulonie pro 
energetické účely

Pěstování zeleniny pod ořešáky
• Terres de Roumassouze, 
Francie
• jahody, rajčata, zelí, mrkev, 
česnek, dýně, houby apod. 
• Probíhá zde výzkum

„Alley cropping“
• Sad pana Hejduka
• V meziřadí švestek pěstovány 
brambory, pohanka, jetel a 
zelenina

Foto S. Hejduk



Silvopastevní systémy

Pastva v sadech
• Farma Daniela Pitka
• zaměřena na chov ovcí, 

masného skotu 
• údržba starých a výsadbu 

nových ovocných sadů

Pastva pod duby
• farma La Rozuela, Španělsko
• chov ovcí a prasat
• rozvolněný dubový les

Pastva pod smíšeným porostem
• farma Tűzköves, Maďarsko
• Huculský kůň, Maďarský bůvol domácích, 

Maďarský stepní skot, Maďarská plemena 
ovcí a slepic 

• Pastva na pozemcích vyčištěných od 
náletu s ponechanými cennými 
dřevinami, v lesích



Silvopastevní systémy
s chovem drůbeže

Drůbež pod RRD
• rodina Bartošova
• Samozásobení štěpkou, 

vejci/masem
• Slepice, kachny, krůty, husy 

Drůbež pod topoly
• Farma pana Magnauta, Francie
• Rotační pastva – mobilní 

kurníky

Drůbež v rozvolněném lese
• Samatan v EZ, Francie
• chov kuřat na maso 
• akáty, ořešáky, ovocné stromy
• Kuřata žijí 81 dní z toho 40 dní 
mají přístup ven. 
• 1 slepice na 2 m2



Děkujeme za pozornost


